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preFáCio

A obra “Critérios de judicialização de casos pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos” é fruto de brilhante dissertação de mestrado defendida por 
Camila de Oliveira Koch, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(Largo São Francisco), em 2016, da qual tive a honra de ser professor orientador. 

De forma inovadora, a autora propõe análise sobre o papel da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos na filtragem das demandas no sistema de petições 
individuais e seleção dos casos enviados à Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos, mediante o estudo de casos do sistema de petições individuais. Além de traçar, 
de forma detalhada, um panorama geral sobre a atuação da Comissão, a autora 
analisa pormenorizadamente 70 casos levados à Corte no período entre 2010 e 2014, 
tendo como marco temporal a data em que a Comissão passou a publicar as cartas 
de submissão, elencando os motivos para envio dos casos à Corte Interamericana. 

Como fio condutor da obra, a autora propõe dois questionamentos: quais 
os fatores para judicialização de um caso pela Comissão? Qual o papel dos atores 
do sistema interamericano na determinação dos casos que serão levados à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos? 

Em outras palavras, a obra propõe-se a estudar, para além da análise superfi-
cial dos textos normativos, quem e como se determina qual caso será levado para 
à Corte Interamericana.

A obra possui uma coerente e consistente estrutura, composta de três partes. 
Na Parte I, a autora examina a Comissão sob a ótica dos seus papéis político e adju-
dicatório, abordando o seu duplo tratamento, como órgão da Organização dos Es-
tados Americanos e como órgão da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Inicialmente, é descrita a criação da Comissão no bojo da Organização dos Estados 
Americanos e os seus instrumentos para o exercício das funções complementares 
quase judicial e de promoção dos direitos humanos no continente. A seguir, em 
seu papel adjudicatório, são analisados o processamento das petições individuais 
pela Comissão, bem como a sua estrutura e atuação, avaliando a potencial parciali-
dade e seletividade ocasionadas pelo subfinanciamento e pela falta de credibilidade 
e de contextualização das estatísticas da Comissão. 

A Parte II é focada na relevância da atuação da Comissão e das Organizações 
Não Governamentais (ONGs) como representantes das vítimas no processo de ju-
dicialização de demandas à Corte Interamericana. No âmbito da Comissão, a auto-
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ra pondera as alterações ocorridas nos regulamentos da Comissão e da Corte e seus 
impactos no envio de casos, bem como examina os dados das cartas de submissão 
publicadas pela Comissão no período entre 2010 e 2014, mencionando especifi-
camente as violações aos artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
os Estados demandados, os temas e a justificativa para envio dos casos à Corte. O 
papel das ONGs como atores importantes do sistema interamericano é abordado 
sob o enfoque da sua mobilização e do seu perfil em temas estratégicos de direitos 
humanos, apontando os aspectos (tamanho, organização, financiamento, temática) 
que influenciam na representação das vítimas. 

Dando continuidade lógica ao estudo do tema, a Parte III, central à obra, 
identifica os critérios da atuação seletiva das ONGs e da Comissão na triagem das 
petições que serão admitidas para análise e, posteriormente, poderão ser enviadas 
para julgamento pela Corte. Após o exame dos dados, a autora aponta que a admis-
sibilidade de casos para a Corte ultrapassa os requisitos da Convenção Americana 
de Direitos Humanos, incluindo, ainda, os seguintes fatores: i) interesse paradig-
mático ao sistema interamericano, pela novidade no tema ou pela sua abordagem; 
ii) impacto sobre o Estado demandado e sobre a região; iii) vulnerabilidade do 
Estado demandado; e iv) presença de ONGs ativas. 

Nesse contexto, a autora expõe a atuação da Comissão, avaliando as suas quali-
dades e defeitos. Reconhecendo os impactos do alto custo de manutenção dos casos 
e da politização da Comissão, conclui trazendo algumas propostas para melhorar o 
seu desempenho, que passam pela releitura dos critérios de escolha e pelo redimen-
sionamento do papel dos atores do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

O cuidado na escolha da bibliografia, ampla e atualizada, além de jurisprudência 
especializada e de análise estatística de dados, formam o diferencial e da originalidade 
da abordagem da Autora que proporciona uma nova leitura, não dogmática ou textua-
lista, do filtro “invisível” exercido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Ao analisar, de forma crítica, a existência de elementos opacos na seleção 
de casos levados à Corte, a obra tem o mérito de trazer para discussão acadêmica 
aspecto relevante na avaliação da real efetividade da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos no exercício da sua função contramajoritária na proteção de 
direitos humanos nas Américas.

Essa contribuição original da obra, aliada ao apuro na pesquisa e desenvol-
vimento impecável do raciocínio, tornam o estudo aqui apresentado uma leitura 
imprescindível aos que desejam estudar, com seriedade e rigor crítico, o sistema 
interamericano de direitos humanos e, em especial, o papel nele desempenhado 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  
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