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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ 
 
RESUMO: O resumo apresenta o projeto de pesquisa Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos e a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade: uma análise do caso envolvendo o 
Presídio Central de Porto Alegre. Busca-se por meio deste compreender como operam a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, este um órgão principal, autônomo, da 
Organização dos Estados Americanos, responsável pela promoção e proteção dos direitos 
humanos no continente americano e a Corte Interamericana de Direitos Humanos uma 
instituição do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos. Propõe-se verificar se 
estes órgãos cumprem com as recomendações da Convenção Americana Sobre Direitos 
Humanos, a partir do qual ambos foram criados com competência para tratar as violações dos 
direitos humanos na américa. O estudo desenvolve-se, inicialmente, com a leitura de material 
bibliográfico consistente em livros e artigos científicos e concomitantemente ocorre um 
levantamento de dados através do site oficial dos respectivos órgãos. Investiga-se o número de 
medidas cautelares emitidas ao Brasil e verifica-se quantos casos há na Corte Interamericana 
que correspondem ao Brasil. Emprega-se neste estudo a pesquisa bibliográfica, os métodos 
dedutivo, dialético, hipotético-dedutivo e sistêmico. Tem-se como objeto da pesquisa o estudo 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, onde busca-se saber como ocorre a garantia 
de proteção aos direitos das pessoas privadas de liberdade no Brasil, frente a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, 
fez-se necessário compreender como estes órgãos procedem diante das denúncias de violações 
de direitos humanos. A questão proposta é extremamente pertinente visto que em um segundo 
momento deste projeto, pretende-se através dos dados coletados realizar a análise do caso 
envolvendo o Presídio Central de Porto Alegre que se encontra diante da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, a qual expediu à Medida Cautelar n° 8-13, de 30 de 
dezembro de 2013. Para tanto, é necessária a essencial compreensão sobre o que são direitos 
humanos e a sua interligação entre tratados internacionais e a positivação na Constituição 
Federal Brasileira que gera a relação jurídico-normativa, entre o que é considerado no âmbito 
internacional e o proposto em âmbito nacional. A pesquisa encontra-se na fase de levantamento 
de dados, observando-se a quantidade e os motivos das Medidas Cautelares emitidas ao Brasil, 
no que tange a proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Tem-se como resultado 
parcial o atual levantamento de dados, delineando as denúncias brasileiras realizadas a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e entre elas estão os requerimentos de proteção 
dos direitos das pessoas privadas de liberdade, movidos por motivos de superlotação, 
defasagem estrutural, falta de saneamento, ausência de controle interno por parte do Estado e a 
institucionalização de facções dentro dos cárceres. Espera-se com esta pesquisa demonstrar a 



importância do controle da efetivação dos direitos humanos através dos órgãos internacionais 
e preocupa-se em trazer a reflexão sobre a situação das pessoas privadas de liberdade no Brasil 
e para a situação da Cadeia Pública de Porto Alegre.  
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