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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi analisar os direitos humanos sob a perspectiva dos sistemas regionais de proteção e
seus  resultados.  O  Estado  brasileiro  se  destaca  quando  se  trata  de  violações  aos  direitos  humanos  e  tratados
internacionais. Por causa disso, para que essa proteção realmente aconteça, os órgãos de cooperação jurisdicional
foram criados e atuam quando os Estados não conseguem proteger sua população. A metodologia utilizada para realizar
esta pesquisa parte da abordagem qualitativa, do ponto de vista de seus objetivos: pesquisa exploratória. Tendo como
forma de coleta dos dados: pesquisa bibliográfica e documental. Para tanto, utilizará como técnica de tratamento de
dados a técnica de observação, no qual será realizada a análise de dois casos que tiveram experiências práticas com o
problema  pesquisado.  Por  meio  da  análise  entender-se-á  pela  falta  de  responsabilização,  coercibilidade  e
comprometimento na proteção dos direitos humanos. Espera-se, com este resultado, colaborar com o desenvolvimento
de estratégias das intervenções de organismos internacionais perante violação de direitos humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Organismos Internacionais; Sistema Prisional.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os direitos humanos sob a perspectiva dos sistemas
regionais de proteção e seus resultados, com especial ênfase na cooperação jurídica internacional.
A pesquisa pretende responder a seguinte questão: As intervenções de organismos internacionais
no sistema prisional perante violação de direitos humanos são relevantes e efetivas?

Considerando tais inquietudes, a metodologia parte de estudos documentais e bibliográficos,
tendo como ponto de partida a análise do processo de internacionalização dos direitos humanos. Os
direitos humanos são decorrentes de em um processo histórico de construção. Segundo Bobbio
(1992, p.32) ‘’os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas’’.
Nesse contexto, o processo de internacionalização dos direitos humanos constitui um movimento
recente  na  história,  tem  como  marco  temporal,  a  partir  do  Pós-guerra.  ‘’Os  direitos  humanos
compõem uma racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e
consolidam espaços  de  luta  pela  dignidade  humana’’  (FLORES,  2004,  p.  7).  Após  os  horrores
cometidos na Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de criar uma reconstrução dos direitos
humanos no âmbito internacional. O marco histórico da consolidação dos direitos humanos foi a
Declaração Universal  dos  direitos  humanos 1948.  Atualmente  a  proteção  dos  direitos  humanos
encontra-se respaldo através de tratados, convenções e pactos internacionais. 

Em segundo momento, a análise será concentrada nos efeitos da internacionalização dos
direitos humanos na ordem jurídica nacional, especialmente no que diz respeito à incorporação de
tratados sobre  direitos  humanos no Brasil.  No Brasil  a  proteção aos direitos humanos,  é  muito
recente,  passando-se  a  ser  garantidos  de  maneira  efetiva  somente  após  a  promulgação  da
Constituição de 1998. O tratamento jurídico conferido pela Constituição de 1998 em seu art. 5, §2º é
concebido pela doutrina como tratamento jurídico diferenciado. Como realça Piovesan (1997, p.
94) ‘’justifica-se na medida em que os tratados internacionais de direitos humanos apresentam um
caráter  especial,  distinguindo-se  dos  tratados  internacionais  comum’’.  Os  tratados  de  direitos
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humanos, portanto, possuem incorporação imediata no ordenamento jurídico brasileiro e natureza de
norma  constitucional.  Uma  vez  o  sendo,  por  meio  da  ratificação  de  importantes  tratados
internacionais tem o Estado brasileiro uma obrigação internacional à luz da proteção dos direitos
humanos.

Essas reflexões preliminares permitirão avançar para o próximo conceito, concernentes aos
sistemas  regionais  de  proteção  de  direitos  humanos,  com  destaque  no  sistema  internacional
americano, analisando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos bem como seus órgãos de
proteção e monitoramento dos direitos: Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos. No capítulo subsequente passa-se a estudar a atual situação
do sistema prisional brasileiro enfatizando as violações aos direitos humanos e casos de presídios
brasileiros que foram denunciados perante organismos internacionais. Diante desse cenário, surge a
ingerência e inércia do Estado brasileiro, mesmo após determinações internacionais. Desse modo,
objetiva-se demonstrar como os sistemas de proteção podem ajudar os detentos a ter uma vida
digna, ainda que encarcerados.  

Constatou-se que o Estado brasileiro ao aderir a diversos tratados internacionais que visam à
proteção dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro se demonstra falho e inerte. Surge
diante desse cenário a importância da intervenção de organismos internacionais. Contudo, enquanto
não houver coercibilidade nas decisões da OEA e maior comprometimento por parte do Estado as
violações aos direitos  humanos continuarão a ocorrer,  sobretudo no atual  sistema penitenciário
brasileiro.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa pretende analisar o sistema regional de proteção aos direitos humano,
com especial ênfase no sistema interamericano. Examinar o acesso direto de indivíduo, grupo de
indivíduos ou organizações não governamentais à competência contenciosa que se dá perante a
Corte  Interamericana  de  Direitos  humanos.  Relatar  a  real  situação  que  se  encontra  o  sistema
prisional brasileiro, bem como, apresentar o acompanhamento de dois casos de presídios brasileiro
que levaram a intervenção internacional. 

A  pesquisa  possui  natureza  de  pesquisa  básica,  do  ponto  de  vista  da  abordagem  do
problema: qualitativa. É classificada, quanto ao seu objetivo como pesquisa exploratória, quanto aos
seus procedimentos técnicos como bibliográfica e documental. 

Os instrumentos  que serão utilizados para o fim de coleta de  dados são as técnicas de
observação, levando-se em conta parâmetros empíricos de observação. Para tanto, serão realizadas
análise de dois casos de presídios brasileiros que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o presente desenvolvimento da pesquisa, esperar-se-á investigar qual abordagem de
tratamento  mais efetiva  na tutela  dos direitos  humanos diante  do contexto  do sistema prisional
brasileiro.

Por fim, concluir-se-á com avaliação positiva do sistema regional americano, que, no entanto,
entende que requer aprimoramentos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A presente pesquisa pretende analisar os direitos humanos sob a perspectiva dos sistemas
regionais e seus resultados. 

Diante  do cenário  de  violações aos direitos humanos e tratados internacionais,  o  Estado
brasileiro  se  destaca,  por  causa  disso,  para  que  a  proteção  aos  direitos  humanos  realmente
aconteça, os órgãos de cooperação jurisdicional foram criados e atuam quando os Estados não
conseguem proteger sua população.

Os primeiros resultados, aqui  apresentados,  já sugerem a importância da pesquisa sobre
direitos humanos, não apenas para ciência e prática jurídica, mas também para o desenvolvimento
do homem, pois  há todo um importante cenário  que clama por  transformações.  É por  meio da
pesquisa e reflexão sobre direitos humanos, que se pode enriquecer a discussão.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Calor Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1998.

CANÇADO TRINDADE, A.A. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. v. I.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3ª ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1997.

HERRERA FLORES, Joaquín. Direitos Humanos, Interculturalidade, e Racionalidade de 
Resistência. In: WOLKMER, Antônio Carlos. Direitos Humanos e Filosofia Jurídica. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2004.

HUMAN RIGHTS WATCH. Human Rights Wach Wordl Report 1994: Events of 1993. New York, 
1994.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

