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A Corte Interamericana, para além de 
tribunal internacional ao qual o Brasil 
está sujeito, é a intérprete autônoma 
da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, surgindo daí a importância 
de estudar a jurisprudência da Corte e 
fomentar a aplicação desta no direito 
interno, o que certamente contribuirá 
para que o Brasil efetive a proteção dos 
direitos humanos, compromisso assumido 
nos âmbitos nacional e internacional. 
Nesta seara, o presente trabalho, oriundo 
da dissertação de mestrado da Autora, 
busca identificar a ocorrência de diálogo 
jurisdicional entre a Corte IDH e o STF, a 
partir, não só da teoria, mas também da 
análise de julgamentos desta Corte nacional 
que tenham sido fundamentadas  
na Corte Interamericana.

A proteção dos direitos humanos 
é um tema que vai além das 
fronteiras nacionais, sendo objeto 
de tratados, convenções e outros 
documentos internacionais, além 
de receber a tutela de tribunais e 
cortes transnacionais. O Brasil 
está sujeito à jurisdição da Corte 
Interamericana, a qual vem se 
fortalecendo, especialmente após 
o processo de redemocratização 
pelo qual passou parte dos países 
sul-americanos. O objetivo deste 
trabalho é estudar o diálogo 
entre a Corte Interamericana e 
o STF, com enfoque na análise 
da viabilidade jurídica de 
aplicação da jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no ordenamento  
interno brasileiro. 
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rídicas que se propõem atualizadas, por reunir obras com 
abordagens inovadoras e inéditas nas mais diversas áreas do 
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Direito. Assim, a proposta desse conjunto de livros é trazer 
ao leitor escritos que, antes de tudo, reconheçam o Direito 
como produto humano e para a promoção de bem do ser 
humano, buscando a humanização da Ciência Jurídica. 
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Prefác io
Ra fae l  V inhe i ro  Monte i ro  Ba rbosa

Confesso, de partida, que recebi o convite da Larisse 
Silva Oliveira para prefaciar a versão comercial do seu tra-
balho de conclusão de mestrado, concluído na prestigiosa 
Universidade de São Paulo, em parceria com o Ciesa, deveras 
assustado e, além do mais, surpreso. Digo isso porque um 
convite como esse só ousamos fazer para aquelas pessoas 
que consideramos capazes de contribuir, de algum modo, 
para o engrandecimento da nossa pesquisa, ou, o que é sig-
nificativamente mais comum, por quem nutrimos alguma 
admiração e respeito.

Explico, por primeiro, o susto!
Até pouco tempo atrás, minha ligação com a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, e sua Cor-
te, tinha sido nas páginas dos livros, na sua grande maioria, 
manuais acadêmicos sobre direitos humanos. Nada muito 
profundo, embora, como Defensor Público, fosse minha 
obrigação, não só conhecer o trabalho da Comissão, seus 
relatórios, órgãos e estrutura, mas igualmente estar atualizado 
quanto à jurisprudência da sua Corte. Longe estava eu do 
aceitável, infelizmente.

Contudo, o cargo que ocupei, entre 2016/2020, de 
Defensor Público Geral do Estado do Amazonas, atravessan-
do não só agudas crises política e financeira, como os dois 
maiores massacres no Sistema Prisional da região norte, me 
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colocou em contato direto, primeiramente, com a Organi-
zação dos Estados Americanos – OEA, e, depois, em virtude 
do curso realizado na cidade de Washington-DC, com a Co-
missão e com a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Demais disso, e das experiências citadas, incluí na dis-
ciplina “Jurisdição constitucional e efetivação dos direitos 
fundamentais na Amazônia”, que leciono no mestrado em 
Direito da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, a 
temática da transjudicialidade. Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos e transjudicialidade, dois dos temas abordados 
na presente pesquisa.

Assim, aquele susto inicial, e a sensação de desespero, 
natural de quem se vê no difícil papel de incapaz de concluir 
com êxito a missão da qual ficou encarregado, foi se confir-
mando, assim como a inadequação do convite, a cada página 
lida, a cada raciocínio desenvolvido, para o claro prejuízo da 
Larisse. Ingrata a tarefa de apresentar obra que, após atenta 
leitura, conseguirá o leitor dar conta da sua importância 
e significado acadêmico-científico. Em casos como esse, 
caberá exclusivamente ao prefaciador, reconhecendo a sua 
momentânea dispensabilidade, convidar o leitor a mergulhar 
verdadeiramente no percurso proposto pela autora.

Os dois primeiros capítulos, Histórico sobre os di-
reitos humanos e Fontes internacionais de direitos 
humanos na ordem interna, servem com bela introdu-
ção, didática e repleta de conteúdo, sobretudo para quem 
pretende se aventurar no tema dos direitos humanos e nas 
aproximações internacionais fomentadas por vários países 
que, atualmente, buscam convergência a respeito do assunto.

Desponta desse ponto central a importância dos estu-
dos a respeito das comunicações internacionais e de como 
o nosso Tribunal de cúpula está dialogando com a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e, o que é salutar, com 
as decisões lá proferidas. Bem por isso, a pesquisa encara com 
elevada seriedade o eventual choque de princípios a impedir 
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a adesão automática e rígida da jurisprudência internacional 
nos Estados-nações independentes, além de propor, na linha 
da doutrina mais moderna, a ressignificação do conceito de 
soberania. Com o foco na respeitabilidade da pessoa humana, 
ainda que contra leis e decisões no plano nacional, fica mais 
fácil ponderar os princípios da universalidade dos direitos 
humanos e do relativismo cultural.

Segundo a autora, o Brasil deu um passo significativo 
na defesa dos direitos humanos quando optou por incor-
porar fontes internacionais de direitos humanos ao seu 
direito interno, subscrevendo tratados e outros mecanis-
mos de agregação de documentos normativos. A despeito 
de a jurisprudência, nesse particular, ainda estar bastante 
vacilante, as lições propostas na pesquisa apresentam-se 
como suporte seguro para quem ainda pretende formar 
sua opinião a respeito.

Por ocasião da exposição acerca das convenções, a au-
tora debruça-se a respeito da efetividade dos tratados, dando, 
por conta disso, especial atenção ao princípio pro homine, 
garantindo aquela interpretação mais favorável à proteção ao 
ser humano e que funciona sempre, ainda que tendo como 
parâmetro a decisão da Corte Interamericana, como um 
limite ou padrão mínimo.  

O ápice do trabalho fica, portanto, na abordagem das 
comunicações transnacionais, nomenclatura que remete a 
estudos feitos na década de 50, embora de debate recente na 
América Latina. A honestidade intelectual da autora desponta 
com folga na passagem referida, porquanto corajosamente 
cuida de se posicionar sobre temas controversos, não só a 
respeito dos impedimentos à adoção da jurisprudência inter-
nacional para nortear decisões de casos internos, mas quando 
escolhe analisar julgados do Supremo Tribunal Federal com 
referência às decisões da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, e questionar se, de fato, há comunicação entre as 
diferentes cortes.



16

Aqui, pela pertinência, vale a crítica de Anne-Marie 
Slaughter, para quem sempre foi mais fácil produzir mercados 
globais do que uma justiça global. Mas um país que se pre-
tende sério não pode, simplesmente, se fechar por completo. 
Ignorar decisões proferidas pelas cortes internacionais é algo 
que não se coaduna com a promessa de proteção dos valores 
humanos e com o princípio que impõe a construção de um 
Estado democrático de direito.

Por fim, mas não menos importante, a investigação 
alcança o que se tem denominado controle de convencio-
nalidade. De que forma o Supremo Tribunal Federal tem se 
valido da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos para interpretar as normas convencionais e, assim, 
extirpar do ordenamento jurídicos leis e atos normativos que 
ofendam tais preceitos.

Autores consagrados dão sustentação e base à pesquisa. 
Contudo, o seu grande distintivo está na forma fluida da 
exposição e na profundidade das conclusões, toque próprio 
da pesquisadora, a merecer todos os elogios e aplausos.

Agora, esclareço a surpresa.
Recuperando o que pontuei no início, conquanto sem-

pre tenha mantido com a Larisse uma relação de mútuo 
respeito e coleguismo profissional, a admiração pela coragem 
e, acima de tudo, pelo engajamento nas lides defensoriais 
sempre se deu em sentido unilateral: de mim para ela. Não 
sabia, de verdade, que havia reciprocidade. Hoje sei que sim. 
Aliás, essa é a única razão para eu ter recebido esse honroso 
convite, dado que me sinto absolutamente incapaz de fazer 
uma apresentação à altura do trabalho e da sua autora.

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público no Amazonas lotado na Defenso-
ria Pública Especializada em Interesses Coletivos - 

DPEIC. Professor nos cursos de Graduação e Mestra-
do da Universidade Federal do Amazonas. 
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Apresentação
Rubens  Beçak

Estamos inseridos numa época que uma série de mu-
danças se dão concomitantemente e num grau de aceleração 
bastante exacerbado; isto tudo – talvez a exata compreensão 
somente advenha num futuro incerto – provoca a necessidade 
cada vez maior de estudos dedicados às várias temáticas da 
atualidade. Aqui, certamente, os estudos com relação à inter-
-relação dos direitos humanos na esfera internacional com a 
nacional, sua comunicação, aplicação e influência certamente 
ganham destaque.

Foi esse o tema que Larisse Oliveira quis pesquisar e 
dissertar. Ao trabalhar e demonstrar a efetiva comunicação 
dos direitos humanos nas searas internacional e nacional, vem 
a nos proporcionar panorama dos mais ricos para os estudos 
da temática, mormente no campo jurídico.

A disciplina dos direitos humanos nos tratados internacio-
nais ganhou histórica transcendência no século XX, obtendo 
relevância especial no Brasil com sua incorporação na órbita 
constitucional, claramente posta após a “última” Reforma do 
Judiciário, em 2004. As alterações trazidas ao texto constitucio-
nal, mormente em seu artigo 5º, procuraram deixar explicitada 
a opção do legislador constitucional reformador.

Entretanto e, em que pese já o tempo decorrido, a 
resistência de nossos tribunais a este claro posicionamento 
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de nosso devir constitucional fica evidenciada pela jurispru-
dência produzida na seara. O extrato dessa questão e o futuro 
chamam a atenção a todos que se interessam pela temática.

Aqui, o trabalho da Ilustre Professora Larisse Oliveira 
desponta e é exatamente o resultado de sua defesa que, agora 
em formato de livro, vêm a furo. Pontua e inova!

A análise do curriculum vitae da Autora já é a prova cabal 
de sua percuciente carreira acadêmico-científica, sendo bem 
estabelecida e reconhecida. O seu momento de destaque é 
aquele que idealmente também veio a se configurar o de 
aparecimento desta obra, resultado de sua brilhante defesa 
de dissertação de Mestrado, em convênio de cooperação 
interinstitucional entre o CIESA –Centro Universitário de 
Ensino Superior do Amazonas e a Faculdade de Direito do 
da Universidade de São Paulo – FDUSP, banca a qual tive 
o prazer em presidir.

A defesa da dissertação “Breve análise do diálogo entre 
o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos: nota acerca da aplicação da jurisprudência 
internacional de direitos humanos no direito interno” foi 
aprovada à unanimidade, na banca já referida, com a presença 
dos Ilustres Professores Edson Ricardo Saleme, Jairo Neia 
Lima e Vânia Siciliano Aieta.

A Autora é bacharel em direito pela tradicional Facul-
dade de Direito da Universidade Federal da Bahia e possui 
especialização em direito empresarial pela Universidade 
Salvador – UNIFACS. Foi minha Orientanda de mestrado 
no Programa de Pós-graduação do Largo de São Francisco, 
caracterizando-se, além de sua particular lhaneza, pelo des-
taque nos estudos e objetividade nas respostas demandadas.

Concomitantemente à sua vida acadêmica, exerce im-
portante carreira profissional no funcionalismo público, 
sendo Defensora Pública do Estado do Amazonas, na qual 
trilhou carreira pontuada pela excelência do desempenho 
nas funções para as quais foi designada.
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Esse livro que os leitores agora podem dispor, “Diálogos 
jurisdicionais entre o STF e a Corte Interamericana: co-
municações transjudiciais e jurisprudência internacional de 
direitos humanos”, tenho a certeza, firmará norte expressivo 
na perspectiva de estudo da fenomenologia na campo.

Boa leitura!

Rubens Beçak
Mestre e Doutor pela Universidade de São Paulo 

- USP. Professor Associado da Universidade de São 
Paulo - USP na Faculdade de Direito de Ribeirão 
Preto e na Faculdade de Direito (Pós-graduação). 

Professor convidado da Universidad de Salamanca nos 
cursos de Pós-graduação lato sensu promovidos pelo 

Centro en Estudios Brasileños. Ex-professor em diver-
sos cursos de Graduação e Pós-graduação (lato e stricto 

sensu). Secretário-Geral da USP (2010-2014).
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