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1. RESUMO 

 

Os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos são considerados 

grandes avanços para a constituição e solidificação do denominado Direito 

Internacional dos Direitos Humanos que visa, acima de tudo, criar mecanismos 

efetivos de defesa desses direitos no aspecto global e regional, bem como promover 

a fiscalização e imposição de sanções aos Estados que os violam. 

 

Nesse sentido é que surge o sistema interamericano, composto pela Corte 

Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos que visam à promoção dos referidos direitos na América. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, assim como 

seus mecanismos de proteção são temas que carecem de maior visibilidade nos 

dias atuais e seu estudo é de grande importância para a formação acadêmica. 

 

Segundo João Baptista Herkenhoff1, os Direitos Humanos, cada vez mais, têm 

ganhado visibilidade no mundo contemporâneo, razão pelo qual é imprescindível 

seu estudo e compreensão, haja vista, que eles estão intrinsecamente ligados à 

formação e valores da sociedade contemporânea sendo de grande relevância a 

análise dos mecanismos jurídicos de proteção dos Direitos Humanos atualmente em 

vigor. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O intuito maior desta pesquisa é o estudo dos instrumentos que compõem o sistema 

interamericano de proteção dos direitos humanos, mais especificamente da Corte 

Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos e os órgãos que lhe são conexos. 
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Um dos pontos abrangidos neste projeto é a contextualização histórica, bem como, a 

evolução dos direitos humanos ao longo dos anos, demonstrando o seu 

aperfeiçoamento e visibilidade alcançada até a ordem contemporânea, permeando, 

para tanto, o sistema global e os diferentes sistemas regionais para demonstrar os 

mecanismos jurídicos de proteção aos direitos humanos existentes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, constitui-se de amplo 

estudo doutrinário, valendo-se, para esse fim, da utilização de documentos 

internacionais necessários à explanação dos temas abordados nesta pesquisa, 

como por exemplo, Convenções, Protocolos e Declarações, juntamente com 

elementos históricos com objetivo de conferir maior solidez e sustentação à 

pesquisa e proporcionar uma visão ampla do tema foco deste estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O ramo dos Direitos Humanos só se consolidou após os acontecimentos da 

Segunda Guerra Mundial com o intuito maior de tornar-se um “paradigma e 

referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea2”, haja vista a 

preocupação da comunidade internacional em reconstruir os direitos humanos nesse 

momento pós-guerra e criar uma sistemática normativa eficaz para sua proteção. 

 

Nesse diapasão, surge o sistema global de proteção dos direitos humanos composto 

pela ONU e integrado por todos os Estados existentes e os sistemas regionais que 

complementam o sistema global e possuem instrumentos próprios de proteção que 

se amoldam às peculiaridades de cada região, sendo que os principais sistemas 

regionais existentes na atualidade são o europeu, o interamericano e o africano3. 

 

O sistema interamericano é o responsável pela proteção dos direitos humanos na 

América, cujo principal instrumento normativo é a Convenção Americana de Direitos 
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Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica que entrou em vigor na data de 

1978, sendo integrado por uma Comissão, cuja função é a promoção e observância 

dos direitos humanos e por uma Corte que é o órgão jurisdicional do sistema 

interamericano e possui tanto competência contenciosa como competência 

consultiva4.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em síntese, tem sido demonstrada com o desenvolvimento deste trabalho a 

importância dos Direitos Humanos na atualidade e a necessidade de proporcionar 

maior visibilidade a esta temática, bem como, tem sido realizado um estudo 

minucioso dos principais instrumentos jurídicos de proteção dos direitos humanos 

existentes, tanto no aspecto global como no aspecto regional, com ênfase, todavia, 

no sistema regional interamericano responsável pela defesa dos referidos direitos na 

América. 
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