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RESUMO 

Esse trabalho busca rever e analisar diversas narrativas sobre a chamada “crise do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos” e a posição brasileira na relação com 
esse sistema. A perspectiva de vários atores envolvidos mostra suas concepções de si, 
dos demais agentes e da própria crise, bem como as mudanças de suas estratégias, 
possibilitando um vislumbre das dinâmicas políticas presentes em casos de “alto perfil 
político”. Faz-se um breve histórico das relações entre o Brasil e o SIDH, e dos 
precedentes da crise. Foram entrevistados atores governamentais, da sociedade civil e 
da Comissão Interamericana, de modo a conferir um amplo panorama do caso e de seus 
múltiplos pontos de vista. O texto pretende discutir essas perspectivas, as conseqüências 
da crise sobre cada um dos atores analisados, bem como, propor a desconstrução do 
conceito de Estado racional para uma melhor compreensão de suas relações com outras 
instituições. 

Palavras-chave: Sistema Interamericano de Direitos Humanos; Política Externa em 
Direitos Humanos; Política Externa Brasileira. 

  



ABSTRACT 

This article seeks to review and analyze the various accounts on the “Inter-American 
Human Rights System crisis” and the Brazilian positioning on it. The point of view of 
the many agents involved reveals their conceptions of themselves, the others and the 
crisis itself, as well as the changes in their own strategies, which allows a glimpse on 
the politic dynamics working in the so-called “high-profile cases”. A brief history of the 
relations between Brazil and the IAHRS is presented, as well as the precedent cases of 
the crisis. Agents from the Brazilian governments, the civil society and the Inter-
American Commission were interviewed in order to provide a wide outlook on the case 
and its multiple perspectives.  The text intends to discuss these perspectives, the effects 
of the crisis on each of the studied actors, and to purpose a deconstruction of the 
concept of Rational State to understand its relations with other institutions. 

Keywords: Inter-American Human Rights System; Human Rights Foreign Policy; 
Brazilian Foreign Policy. 
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1. Introdução 

Agora, não tem um país hoje que tenha uma relação de aplausos ao sistema  

Paulo Vannuchi, comissionário da CmIDH 
1 

Ao longo de 2011, o governo brasileiro envolveu-se em uma série de atritos com 

as instituições do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), em especial 

com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CmIDH), isso serve de 

catalisador para a chamada crise do sistema que se instala e perdura até o presente. 

Partindo de questionamentos sobre o funcionamento e a legitimidade do SIDH, a 

extinção da Comissão chegou a ser aventada, e uma crise orçamentária foi declarada a 

partir de 2013. Nesse contexto, a cambiante posição brasileira serve como referência das 

movimentações e negociações ocorridas durante a crise. Tradicionalmente descrito 

como membro expectador2 nos foros da Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

Brasil passou a atuar de maneira mais agressiva, com membros do seu governo fazendo 

declarações públicas sobre ingerências no país e sobre o uso geopolítico dos órgãos 

internacionais de proteção dos direitos humanos3. 

 O estopim da crise pode ser identificado na medida cautelar MC 382/104 de 

maio de 2011, que pedia a suspensão das obras de construção da Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte5. O governo brasileiro reagiu com uma série de declarações questionando a 

razoabilidade da medida e a legitimidade da Comissão6, mas foi além dos discursos 

tomando medidas contundentes como a retirada do seu embaixador na OEA, a 

                                                           
1
 VANNUCHI, Paulo. Entrevista. Entrevistador: Rodrigo de Souza Araujo. Concedida na sede do 

Instituto Lula, São Paulo, 16/02/2017. Arquivo de áudio .mp4 (01h04min.) – A entrevista na íntegra 
encontra-se transcrita no Apêndice E dessa dissertação. p. 114. 
2 SOTERO, Paulo. El desafío brasileño: cómo gestionar las relaciones regionales asimétricas más allá 

de la OEA. Revista CIDOB d’afers internacionals, Barcelona, n. 97-98, pp. 101-116, 2012. 
3 “Lobão critica OEA por ingerência em Belo Monte”. Exame, São Paulo, 06 de Abril de 2011. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/lobao-critica-oea-por-ingerencia-em-belo-monte/>. 
Acesso em: 18 fev. 2017.  
4 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Medidas cautelares outorgadas pela 

CIDH no ano de 2011. Washington, 2011. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
5 OEA solicita suspensão imediata de Belo Monte. UOL, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<https:/noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/04/05/oea-solicita-suspensao-imediata-de-belo-
monte.htm>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
6 BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Solicitação da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) da OEA. Nota à imprensa n. 142, Brasília, 5 de abril de 2011. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2555-solicitacao-da-comissao-interamericana-de-
direitos-humanos-cidh-da-oea>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
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suspensão dos repasses financeiros para a OEA, de qual o SIDH faz parte7, e a 

constituição de um grupo de trabalho, com os demais países, para a discussão de uma 

reforma do sistema, em junho de 2011.  

Desencadeada a crise, diversos atores se mobilizam no sentido da proposição de 

reformas duras ou da defesa do sistema que estaria sob ameaça de extinção. Acadêmicos 

e ativistas fazem pronunciamentos à imprensa e uma forte mobilização da sociedade 

civil se organiza pedindo maior transparência e voz durante esse processo. Alianças 

contrárias ao SIDH são constituídas dentre os países do continente. Do mesmo modo, 

parece haver dentro do governo brasileiro a formação de grupos pró e anti-SIDH, em 

mobilização para definir a posição brasileira a esse respeito.  

Trata-se, portanto, de um momento de ebulição das discussões sobre o sistema 

interamericano e de catarse de insatisfações que se acumulavam há anos nos governos 

da região8. A crise e o questionamento da legitimidade do sistema fazem surgir vozes 

que discutem até mesmo a necessidade de um sistema de proteção de direitos humanos, 

ou mudanças no formato desse sistema. Com esse cenário as fragilidades do sistema 

interamericano são expostas como nunca antes. Discute-se sua agenda de direitos, o 

funcionamento de suas relatorias, seu risco de instrumentalização, seus mecanismos de 

financiamento e de proteção de direitos. A partir disso surgem também questões sobre a 

racionalidade política do sistema. Como fiscalizar e admoestar Estados por seu respeito 

aos direitos humanos quando sua sobrevivência financeira e institucional depende 

deles? Como conjugar espaços multilaterais de negociação com órgãos transnacionais 

de proteção permeáveis a atores não-estatais? Como desenvolver medidas de proteção 

efetivas quando o seu descumprimento não pode ser alvo de mecanismos de sanção? 

Diante de toda a mobilização e questionamentos sobre o SIDH, a história de sua 

crise e seu processo de reflexão tornam-se um campo de estudo com várias 

possibilidades: a discussão institucional dos funcionamentos dos mecanismos 

internacionais de proteção de direitos humanos; a análise de alianças e negociações 

ocorridas entre os Estados que determinam a força de um sistema que fiscaliza sua ação 

ou omissão estatal; ou o entendimento dos debates ocorridos dentro de cada um dos 

                                                           
7 Brasil não paga OEA por causa de Belo Monte. O Estado de São Paulo, São Paulo, 20 de outubro de 
2011. Disponível em: <http://bit.ly/2vTRM1v>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
8 AMATO, Victoria. Una mirada al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH. Aportes 
DPLf, Washington, n.16, pp. 4-9, 2012. Disponível em: 
<http://www.dplf.org/sites/default/files/1332509827.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2017. 
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Estados sobre como se formula sua postura a respeito do tema, e como as diversas 

forças políticas interessadas se relacionam para chegar numa posição estatal. 

O objeto deste trabalho é discutir as perspectivas e dinâmicas de poder dessas 

forças dentro do Estado brasileiro, como elas se enfrentam e articulam na elaboração 

das posições acerca do SIDH, mais especificamente entre 2011 e 2016. A partir de 

2013, com o fim dos trabalhos de reforma da Comissão Interamericana, parte da 

produção acadêmica descreve esse período de reforma como período de crise, propõe-se 

aqui que a crise não se encerra com o fim das discussões sobre a reforma do sistema, na 

verdade ela persiste por meio de uma crise orçamentária, assim o que chamo de “Crise 

do Sistema Interamericano” se subdividiria em duas crises: uma de legitimidade 

política, em que a sobrevivência institucional do sistema é ameaçada, e outra financeira, 

em que seu funcionamento tem risco pela falta de recursos. 

 O Brasil, tido no passado como membro moderador das tensões da região e líder 

potencial do continente, assume posturas que repercutem diretamente nos resultados da 

crise e nos comportamentos dos demais Estados. Daí a relevância de discutir a formação 

de sua posição política nesse caso, o que não esgota estudos sobre o mesmo cenário no 

resto da região, mas serve como referência das mobilizações e deslindes da crise.  

O recorte temporal até o fim de 2016 é determinado para garantir a viabilidade 

da prospecção e análise de dados do trabalho. Vale destacar que esse período de crise 

não se encerra em 2016, e todas as discussões acerca do seu funcionamento continuam 

repercutindo e tem consequências até hoje, afetando a maneira com que Estados, 

sociedade civil e a própria CmIDH se comportam no período do pós-reforma.  
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7. Conclusões 

Após análise das diversas narrativas acerca das crises do sistema interamericano, 

pode-se concluir que esse processo de enfraquecimento e crises ainda existe e continua 

passando por negociações, nos planos doméstico e transnacional para sua resolução. 

Essas crises, ainda que distintas, estão relacionadas e se influenciam mutuamente. A 

aparente resolução da crise política não incorre na resolução da crise financeira, nem 

impede que esta retome os efeitos da primeira, como o enfraquecimento político e 

reticência na tomada de decisões controversas.  

O Sistema conhecido por servir de destaque para casos emblemáticos, por 

permitir a veiculação de informações de proteção de direitos pelo continente e a 

reverberação de demandas importantes, parece não ter sido bem sucedido na promoção 

desses mesmos mecanismos para si mesmo.  Ainda que a partir de 2011 o SIDH tenha 

sido mais discutido entre os Estados, na mídia e entre as redes transnacionais da 

sociedade, isso não parece repercutir em um maior grau cumprimento de suas decisões 

ou melhoras no seu financiamento. O fortalecimento prometido pelo Grupo de Trabalho 

jamais ganhou forma. 

A situação de crise não se resolveu, e ainda que a CmIDH se esforce por 

transitar dentro de um equilíbrio político sensível, ela parece ainda se encontrar em uma 

posição extremamente frágil. Retornamos às questões suscitadas na introdução, como 

garantir a sobrevivência e a autonomia de um sistema que em última instância depende 

das entidades que ele mesmo fiscaliza? Como diz Paulo Vannuchi, os Estados deveriam 

abandonar uma perspectiva de “eu vou ajudar se você me ajudar”, e compreender o 

sistema como uma proteção mínima que pode ser necessária mesmo àqueles que hoje 

estão nas mesas de decisão. 

A suspeita dos Estados em relação ao sistemas de proteção gera uma fragilidade 

nessa proteção, sem apresentar alternativas em sua substituição. É simbólico que, Dilma 

Roussef, uma das forças catalisadoras da crise atual, tenha submetido seu próprio caso 

de violação de direitos ao SIDH120. A denúncia ou enfraquecimento dos sistemas 

internacionais de proteção não significa um ganho de autonomia ou soberania estatal. 

                                                           
120 PT cita “golpe” e recorre à Comissão da OEA contra impeachment de Dilma, UOL, São Paulo, 10 de 
agosto de 2016. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/10/pt-
recorre-a-oea-contra-impeachment-de-dilma.htm>. Acesso em: 18 fev. 2017. 
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Pelo contrário representa uma maior fragilidade de todos os indivíduos protegidos por 

esse sistema. 

Com a emissão da medida cautelar MC 382/10, sobre Belo Monte, um conjunto 

de forças conservadoras contrárias ao SIDH se coaduna de modo a vocalizar suas 

críticas, suportados pela reação imediata da presidenta Dilma Roussef. Essa reação 

amordaça momentaneamente as forças pró-SIDH, que são pegas também de surpresa 

pelas ações da CmIDH e do governo. Esse cenário representa o desequilíbrio de forças 

que mobiliza as ações agressivas em relação ao sistema de direitos humanos. 

Outro ponto relevante é a discussão das dinâmicas governamentais diferentes 

nos casos de direitos humanos “corriqueiros” e de alto perfil político. Como já dito, os 

fenômenos descritos nesse trabalho sustentam a analise de Sonia Cardenas, sobre as 

diversas forças tributárias do comportamento estatal, e da existência de demandas que 

podem despertar sensibilidades de grupos pró-violação. Vale destacar a identificação 

nas falas dos entrevistados de um cenário inverso, nos casos corriqueiros, percebe-se 

muitas vezes uma ausência de diretrizes políticas das lideranças e com isso uma maior 

autonomia dos corpos técnicos na decisão do trato dessas questões. Isso demonstra o 

papel desprivilegiado que os direitos humanos tem na agenda política, e indica que 

quando esses casos de “alto perfil” vem à tona, e as lideranças assumem a mesa de 

decisão, elas não dominam o trato ou tem a sensibilidade necessária para lidar com o 

caso numa perspectiva de direitos humanos.  

Casos de alto perfil político, portanto, seriam aqueles que geram a sensibilização 

de um número maior de atores, levam à inserção de novos participantes na arena de 

tomada de decisões e elevam seu nível hierárquico. Estudos de outros casos de política 

externa em direitos humanos com essa mesma chave de análise podem revelar se essa 

classificação de casos de “alto perfil político” e casos “corriqueiros” tem pertinência, e 

se essa autonomia de atuação do nível técnico se confirma no segundo grupo. 

De mesmo modo, essa discussão sobre as lógicas de decisão pode ser lida na 

perspectiva do dualismo político de MacDowell Santos. Assim, a presença de culturas 

políticas dissonantes seria mantida nos múltiplos níveis, mas com uma inserção de 

novos atores conservadores (pró-violação) na emergência de casos de alto perfil 

político. 
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Uma reflexão importante que a proposição de MacDowell Santos traz é a da 

dualidade de culturas jurídico-políticas. Esse ponto é levantado pelos entrevistados ao 

tratar da composição de alianças durante o caso ou da dificuldade no diálogo com 

determinados atores. De acordo com Vannuchi121, o histórico do caso apresenta a 

gênese da formação de uma aliança anti-SIDH no caso Gomes Lund, que se mantém no 

caso Belo Monte e atua na crise do SIDH. Para outros entrevistados essas alianças se 

formariam a cada caso, alterando-se a partir da pauta em discussão, com a inserção de 

novos atores em casos específicos, essa segunda leitura parece ganhar peso com a 

inserção dos ministérios de Minas e Energia e Meio Ambiente nos processos de 

discussão do caso Belo Monte. Cabe discutir se mesmo na alteração de alianças um 

esquema de culturas dual se mantém. Ademais a formação dessas alianças anti-SIDH 

merece estudos posteriores que discutam seus cenários de formação e suas estratégias de 

ação.  

MacDowell Santos propõe que diferentemente da heterogeneidade de 

Moçambique, o Brasil teria um comportamento bipolar, com duas culturas jurídico-

políticas presentes. A análise do comportamento de novos atores, como Casa Civil, 

Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, e de novos casos poderá 

esclarecer se o caso brasileiro apresentaria duas “posições de direitos humanos” em 

debate, ou uma multiplicidade interseccionada de culturas políticas. Vale o destaque de 

que nas duas hipóteses o diálogo entre essas forças afasta o caso brasileiro do cenário de 

ruptura descrito por Souza Santos no pluralismo jurídico moçambicano. 

Um dos objetivos desse trabalho é apontar as diversas perspectivas segundo as 

quais se pode observar e entender a crise do sistema interamericano. Buscou-se justapor 

imagens de “ressaca”, “fragilidade” e “normalidade”, entendimentos dos resultados da 

crise como benéficos, promotores da transparência, geradores de expertise ou 

degradantes das capacidades de ação. Essas diferenças de análise sobre as crises se 

explica pelas diferentes culturas políticas dos atores e suas posições no panorama 

político do caso. Não se pretende enaltecer qualquer narrativa como mais próxima da 

verdade, cada uma dessas perspectivas se reconhece enquanto verdade e a partir disso 

fundamenta suas ações. O objetivo dessa justaposição está em revelar essas 

                                                           
121 VANNUCHI, Paulo; TIMPONI, Cristina. 2011. 
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dissonâncias e descrever as lógicas de ação dos atores e buscar lastro teórico que as 

explique.  

O caso da crise do Sistema Interamericano contempla inúmeras possibilidades. 

Esse estudo não esgota as reflexões sobre o caso, limitando-se a propor algumas 

soluções teóricas e metodológicas e propõe a comparação com os processos de tomada 

de decisão de outros casos brasileiros para verificar a pertinência das soluções propostas 

e dos cenários descritos. 

 Estudos sobre o mesmo caso em outros países também são relevantes, 

explorando as alianças entre os governos na negociação da reforma e as alianças 

transnacionais da sociedade civil, elemento apontando como fundamental segundo 

fontes da Conectas. Países tradicionalmente aliados do SIDH como Argentina, 

Colômbia e México podem ser de especial interesse, para avaliar os impactos da crise 

de legitimidade nas relações dos mesmos com o Sistema, e se a avaliação de Paulo 

Vannuchi de deterioração do prestígio do SIDH se confirma. 

Outra possível decorrência desse trabalho é o estudo e comparação de outras 

organizações da sociedade civil, que atuam em diálogo nacionalmente e 

transnacionalmente, e que apresentam variadas estratégias de ação. A distinção entre 

ONGs litigantes e políticas feita por Raísa Cetra indica um caminho de estudo sobre o 

ativismo em direitos humanos na região. Como essas organizações pautam suas 

alianças, como definem suas estratégias para o Sistema e para seus governos locais, 

quais foram os impactos das duas crises no funcionamento dessas organizações.  

Resta a crítica dos resultados do suposto “fortalecimento” do sistema que, ao que 

tudo indica, ao fim de cinco anos de jogos políticos e negociações produziu um 

mecanismo de proteção frágil e por vezes intimidado. Diante do atual cenário de sua 

fragilidade e do crescimento de uma onda conservadora por todo o continente 

americano, cabe então nos perguntamos sobre como podemos revitalizá-lo e talvez até 

mesmo efetivamente fortalecê-lo.  

Esse trabalho buscou lançar luz sobre algumas questões da crise do Sistema 

Interamericano, e assim contribuir para seu entendimento. A posição do governo tem 

papel essencial no estopim e deslinde da crise e, assim, entender suas dinâmicas é 

fundamental para a compreensão do caso. O Brasil, desde o início da última década, 
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busca se estabelecer como liderança na região, desse modo também se pretende 

referência para o comportamento dos demais Estados. Essa liderança mostra seu 

impacto na crise, reverberando os atritos com o sistema nas ações dos demais Estados. 

Essas ambições de liderança devem ser tomadas tendo em conta o peso de sua 

responsabilidade. Nesse sentido, as políticas externas em direitos humanos ganham 

contornos mais relevantes, e com isso uma maior participação social na formulação 

dessas políticas, para que então esse papel de liderança seja usado para o fortalecimento 

dos mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos. 
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