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RESUMO:O presente ensaio objetiva realizar uma aproximação das questões candentes que 

perpassam o sistema regional interamericano de direitos humanos, amplamente divulgados 

pela mídia especializada. Eventos que ocorrem em dois segmentos distintos: a alteração de 

gestão na administração do principal órgão e a perspectiva de outras mudanças, e a recente 

divulgação do pico das dificuldades económicas que a Comissão IDH-CIDH e a Corte IDH 

estão vivenciando. Indaga-se, qual o reflexo dessa mudança e suas perspectivas ante a crise 

financeira anunciada? Exercerá um fato influência sobre o outro? A metodologia utilizada 

baseia-se na interpretação de fatos ocorridos e em sua repercussão. Quanto às transformações 

efetivas, em maio de 2015 o uruguaio Luis Almagro tomou posse como Secretário Geral da 

Organização dos Estados Americanos-OEA com o compromisso de ação unificada na “busca 

de soluções práticas aos problemas duradouros da região”, exercendo uma ativa participação 

nos eventos latino-americanos. Mas, a título de antecedentes fáticos das mudanças em 

perspectiva, poder-se-ia delimitar seu termo inicial em 2013, com a iniciativa do Ministro das 

Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patiño, em realizar uma campanha para a 

transferência da CIDH para um país signatário do Pacto de San José da Costa Rica, com o 

objetivo de reforçar o Sistema Interamericano de DH-SIDH. Em junho desteano o sucessor de 

Patiño, Guillaume Long, durante a realização da 46
a
. Assembleia da OEA, em Santo 

Domingo, retomou a proposta de refundação do SIDH e de transferência da sede da CIDH, 

fazendo referência às suas dificuldades financeiras e as da Corte IDH. No mesmo sentido 

manifestou-se em julho p.p. o embaixador do México perante  a OEA, Luis Alfonso de Alba 

Góngora, propondo igualmente a reforma do SIDH, com o translado da sede da CIDH para a 

Costa Rica, onde a Corte IDH tem sua sede, noticiando também as dificuldades financeiras de 

ambas, sendo mais grave a da primeira. Em 18.08 p.p. o brasileiro Paulo Abrão assumiu a 

secretaria executiva da CIDH anunciando que seu objetivo primeiro seria sanar suas finanças, 

que estariam impactadas pelo incumprimento de seus próprios membros e pela ausência de 

doações do Sistema Europeu de DH, como resultado da prolongada crise global financeira e 

econômica. Em seguida, foi a vez da própria Corte IDH manifestar-se sobre sua situação 

financeira deficitária, por seu presidente, o brasileiro Juiz Roberto Caldas. Relevante que em 

29.08 p.p., na cidade do México, a CIDH e a Corte IDH criaram um grupo de trabalho 

conjunto para resolver a sua situação financeira, e em seguida ambos se reuniram com 

Almagro. As hipóteses acerca das possibilidades futuras decorrentes das mudanças em curso e 

a busca da regularização da situação financeira da CIDH e da Corte IDH sugerem que trarão 

benefícios decorrentes da firmeza, transparência e seriedade com que estão sendo conduzidas. 

Assim, pretende-se demonstrar que a realidade dinâmica vivenciada pelo Sistema Regional 

Interamericano de Direitos Humanos está em consonância com a atual fase dos direitos 

humanos, buscando mais efetivação e realização de Justiça, como um exercício pleno de 

democracia. 
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