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O Laboratório de Análise das Relações 

Internacionais 

O LARI, como chamamos o Laboratório de 

Análise das Relações Internacionais, é um 

evento que acontece duas vezes no semestre e 

tem como objetivo observar em grupo a 

conjuntura internacional e discutir sobre 

possíveis cenários futuros, como uma forma de 

desenvolver a capacidade de interpretar os fatos 

e elaborar uma sequência lógica de 

possibilidades.   

Os membros do PET-REL conversam 

previamente sobre temas relevantes no cenário 

internacional, e escolhem qual será o mais 

interessante e produtivo. Após a pesquisa 

extensa sobre o assunto, divulgamos um breve 

resumo dos fatos e interpretações para os 

interessados, facilitando a participação para os 

interessados.  

Após o LARI, todos são convidados a 

elaborarem sua análise, um documento de duas 

a três páginas com uma breve introdução do 

assunto e com um desenvolvimento claro e 

embasado cientificamente sobre um ou vários 

cenários possíveis. Nessa fase, os membros do 

PET se dispõem a ajudar com qualquer assunto 

ou dúvida, incentivando os participantes do 

LARI a elaborarem sua própria análise, que 

pode ser publicado no nosso boletim. 

 

Inovações normativas e capacidade criativa 

Introdução e Histórico 

O Devido às lacunas existentes no conjunto 

de regras dispostas no Direito Internacional, os 

Estados latino-americanos estabeleceram um 

conjunto de ações políticas para solucionar as 

questões complexas da região. Sendo assim, as 

particularidades presentes na América Latina 

possibilitaram que a região desenvolvesse um 

arcabouço jurídico próprio para gerir as 

relações regionais e internacionais. Isto 

resultou na criação de novos institutos que 

contribuíram para o desenho do Direito 

Internacional contemporâneo. 

O Congresso do Panamá, realizado em 

1826, sob a liderança de Simón Bolívar, é 

considerado um dos pontos de partida para essa 

nova configuração. A partir da ideia do pan-

americanismo, consolidou-se a tentativa de 

criar um sistema regional hispano-americano, 

baseado em bases jurídicas e ideológicas 

próprias do movimento. Tais bases 

fomentaram um conjunto de princípios, como a 

Assistência Recíproca contra Agressão Externa 

e o Uso de Força Contra Territórios de Outros 

Estados. Baseados na Doutrina Blum e no 

Pacto Saavedra-Lamas, ambos modificaram o 

caráter das alianças militares da época, pois os 

Estados se comprometeram ineditamente a um 

sistema de defesa coletiva na proteção mútua 

contra uma assertiva externa, bem como ao 

direito de manter o status de neutralidade. Estes 

conceitos foram introduzidos pela América 

Latina e incorporados ao Direito Internacional 

contemporâneo. 

A fim de solucionar as questões referentes 

à divisão de fronteiras, o princípio do uti 

possidetis, que inicialmente discriminava o 

direito sobre o território ao Estado que 

exercesse a soberania territorial de fato, é 

reinterpretado pelos países da América Latina. 

Mediante a extensa área territorial de países 

localizados na região, criou-se uma nova 

variante do princípio tradicional, o princípio do 

uti possidetis juris, que defende o direito à 

posse baseado em divisões estabelecidas pelas 

antigas metrópoles, independentemente da 

ocupação efetiva.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-10102012-172431/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-10102012-172431/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-10102012-172431/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde-10102012-172431/pt-br.php
http://www.oas.org/dil/esp/59-94%20villalta%20def.pdf
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Por fim, o instituto do Asilo Diplomático é 

uma modalidade que surgiu na região como 

uma resposta à realidade de tensões políticas 

regionais existentes. Diferentemente do modelo 

europeu, que servia a indivíduos comuns, o 

asilo diplomático se voltou objetivamente aos 

perseguidos políticos, uma realidade 

característica da política latino-americana. As 

Convenções sobre Asilo Territorial e Asilo 

Diplomático foram assinadas em 1954, em 

ocasião à 10a Conferência Interamericana, 

realizada em Caracas. 

1. Direitos LGBTI 

 Ainda que a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (também chamada de Pacto 

de San José da Costa Rica) incorpore a 

definição de casamento como um ato celebrado 

entre um homem e uma mulher, diversos países 

da América Latina já reconhecem o casamento 

(ou união estável) entre pessoas do mesmo 

sexo, como Equador (2008) México (2009), 

Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguai 

(2013), Chile (2015) e Colômbia (2016). 

 No entanto, os avanços dos direitos 

LGBTI ainda encontram diversas resistências 

nos países da região. Na Costa Rica, no início 

deste ano, um dos candidatos à presidência teve 

sua campanha impulsionada pelo discurso 

combativo aos avanços das agendas LGBTI no 

país, que já havia reconhecido a união civil de 

fato entre pessoas do mesmo sexo. Em outros 

Estados, notadamente Bolívia, Honduras, 

Paraguai e República Dominicana, a 

constituição nacional limita o casamento a 

uniões entre pessoas de sexos distintos.  

 A Opinião Consultiva OC-24/17 da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

contudo, vai de encontro à essa realidade 

política. Publicada no início de janeiro de 2018, 

a OC-24/17 não só expandiu as definições 

jurídicas de matrimônio contidas no Pacto de 

San José, fazendo com que o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo seja protegido, como 

também delineou algumas garantias à 

identidade de gênero, como o reconhecimento 

da mudança de nome. 

 Além disso, a Corte considera que são 

incompatíveis com sua decisão as outras 

modalidades de união entre pessoas do mesmo 

sexo que não sejam o casamento. Segundo sua 

determinação, a manutenção de outras formas 

de união entre pessoas do mesmo sexo poderia 

prolongar a discriminação das populações 

LGBTI. Portanto, a OC-24/17 não se limita a 

proteger o direito à união de fato entre pessoas 

do mesmo sexo. e determina que todos os 

Estados a ela vinculados reconheçam 

especificamente o direito ao matrimônio: 
De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 

de la Convención es necesario que los Estados 

garanticen el acceso a todas las figuras ya 

existentes en los ordenamientos jurídicos 

internos, incluyendo el derecho al matrimonio, 

para asegurar la protección de todos los 

derechos de las familias conformadas por 

parejas del mismo sexo, sin discriminación con 

respecto a las que están constituidas por parejas 

heterosexuales, en los términos establecidos en 

los párrafos 200 a 228 (Corte IDH, OC-24/17, 

2017). 
 Dessa forma, a decisão traz 

consequências não apenas para os países que 

proíbem o casamento e a união civil entre 

pessoas do mesmo sexo. Países que possuem 

legislações progressistas e que reconhecem a 

união civil homoafetiva, como Chile, Costa 

Rica e Equador, também terão que alterar suas 

normas internas de forma a abarcar também o 

matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. 

 O tempo para o ajuste, por sua vez, é 

incerto. Por exemplo, em seus dispositivos, o 

Pacto de San José proíbe a prisão civil por 

dívida, mas, no Brasil, o intervalo entre a 

ratificação da CADH e a revogação das normas 

internas que previam prisão civil por dívida foi 

de cerca de 16 anos (o Decreto Executivo que 

incorporou a CADH é de 1992, enquanto o 

acórdão do STF sobre prisão civil por dívida é 

de 2008). Da mesma forma, não é certo que as 

alterações propostas pela Opinião Consultiva 

OC-24/17 serão incorporadas em um horizonte 

próximo. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d55929.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D42628.htm
https://www.britannica.com/topic/same-sex-marriage
https://www.britannica.com/topic/same-sex-marriage
https://www.britannica.com/topic/same-sex-marriage
https://www.britannica.com/topic/same-sex-marriage
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/internacional/1522636044_227632.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/internacional/1522636044_227632.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/internacional/1522636044_227632.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/02/internacional/1522636044_227632.html
http://www.ibtimes.com/costa-rica-recognizes-first-gay-common-law-marriage-central-americas-first-legally-1951221
http://www.ibtimes.com/costa-rica-recognizes-first-gay-common-law-marriage-central-americas-first-legally-1951221
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-interamericana-de-direitos-humanos-divulga-opiniao-consultiva-sobre-identidade-de-genero-e-nao-discriminacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-interamericana-de-direitos-humanos-divulga-opiniao-consultiva-sobre-identidade-de-genero-e-nao-discriminacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-interamericana-de-direitos-humanos-divulga-opiniao-consultiva-sobre-identidade-de-genero-e-nao-discriminacao
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/corte-interamericana-de-direitos-humanos-divulga-opiniao-consultiva-sobre-identidade-de-genero-e-nao-discriminacao
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/internacional/1515624521_957175.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/internacional/1515624521_957175.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/internacional/1515624521_957175.html
http://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
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2. Povos Indígenas 

 O direito dos povos indígenas na 

América Latina é bastante heterogêneo, de 

maneira que em cada país se observa algum 

estágio de desenvolvimento. 

 Em 2015, o governo peruano 

promulgou uma lei que prevê  o direito à 

consulta prévia às populações indígenas e 

originários em se tratando de medidas 

legislativas que  afetem diretamente seus 

direitos coletivos. Essa norma torna alinhada a 

legislação interna do país junto à Convenção n° 

169 da OIT, da qual o Peru é signatário. 

 Entretanto, a atual conjuntura peruana 

não favorece um diagnóstico de avanço prático. 

O Congresso aprovou recentemente uma lei 

colocando como prioritária a construção de 

rodovias em Ucayali, uma área protegida onde 

vivem até mesmo comunidades em isolamento 

voluntário. 

 Na América Latina, o direito à consulta 

prévia é um interessante ponto de partida para 

uma discussão de que tipo de democracia 

participativa existe no continente. Já no Brasil, 

não há nenhuma lei que se aproxime da ideia de 

consulta prévia a povos indígenas. 

 
 

Forças estatais e paramilitares

Introdução 

No contexto latino americano, os Estados 

democráticos e suas constituições e instituições 

foram formuladas no sentido de respeito e 

apreço pelos Direitos Humanos. 

Contudo, as conjunturas atuais apresentam 

diversas violações às garantias apresentadas 

pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH).  

Nesse sentido, serão apresentados os casos 

do Brasil, da Venezuela, da Colômbia e da 

Nicarágua. 

1. Rio de Janeiro 

Decretada no dia 16 de fevereiro de 2018, a 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro coloca o 

General Walter Souza Braga Neto como 

Comandante MIlitar do Leste, ocupando a 

posição de Secretário da Segurança, dentre 

outras funções, enquanto interventor. O 

Carnaval de 2018, o saque a mercado no Leblon 

e roubos na orla levantaram a percepção 

noticiada sobre insegurança na cidade. 

Com motivações políticas duvidosas (da 

Reforma da Previdência à corrupção na capital 

carioca) e uma celeridade suspeita, a 

organização das operações foi desorientada 

pela ausência de um plano de ação transparente 

e comunicado. A violência do cenário se dá em 

duas frentes, como atesta o relatório da 

Intervenção “à deriva: sem programa, sem 

resultado, sem rumo” do CESeC (Centro de 

Estudos de Segurança e Cidadania): operações 

que ferem os direitos civis (e direitos humanos) 

e o aumento dos tiroteios direto ou 

indiretamente ligados com operações 

acompanhadas por entidades ligadas ao Centro 

de Estudos, como a Anistia Internacional. 

A segunda face é especialmente alarmante 

quando levamos em conta o “medo quase 

universal de ser vítima da violência” no Rio de 

Janeiro, com levantamento do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (DataFolha) revelando 

que 92% da população carioca teme “ser 

atingido(a) por bala perdida”, “ser ferido(a) ou 

morto(a) em assalto” e “ficar no meio de 

tiroteio entre policiais e bandidos”. O aumento 

de 1299 para 1502 tiroteios (respectivamente 

na duração de 2 meses pré e pós-intervenção) e 

apreensão de apenas 140 armas (levando em 

conta o montante de 70 operações envolvendo 

40 mil agentes) apontam para agravamento da 

situação. 

Como exemplos da primeira face: em 19 de 

fevereiro o ministro Raul Jungmann relata 

pretensão em usa mandados coletivos de busca, 

apreensão e prisão; em 20 de fevereiro, crianças 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=827:derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-u-originarios&catid=32:cap-2&Itemid=5322
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/24/internacional/1516749112_094826.html
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uniformizadas são revistadas a caminho da 

escola, na favela Kelson’s; em 23 de fevereiro, 

militares abordam moradores da Vila Kennedy, 

Vila Aliança e Correia e os fotografam com 

seus documentos de identificação; e por fim, 

em 6 de abril 195 homens são levados presos 

em uma festa em Santa Cruz, e Defensoria 

pública aponta que 139 não possuíam 

antecedentes criminais. 

A questão passa pelo desgaste político das 

Forças Armadas em um contexto de 

“mexicanização” (em analogia ao uso dos 

militares na segurança pública e a deterioração 

subsequente), o mercado de drogas e a 

desagregação da sociabilidade em certos 

bairros da capital, a partir de operações 

marcadamente regionalizadas, faltando 

(tradicionalmente) com a Baixada Fluminense 

e demais áreas periféricas. 

Diversas organizações denunciaram à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

violações constitucionais da Intervenção 

Federal e abusos contra defensores dos direitos 

humanos. A Comissão alertou que a 

intervenção federal pode impactar 

desproporcionalmente os direitos humanos da 

população negra, jovem moradora de zonas 

mais pobres. É válido ressaltar que a população 

LGBTQI também sofre um impacto 

desproporcional pelo estado de “suspensão de 

direitos” que o Rio de Janeiro se encontra: 

apenas no primeiro trimestre de 2018, foram 

registradas mais denúncias de agressão contra 

essa população a capital carioca que em todo 

ano de 2017. 

2. Venezuela e Roraima 

Bienvenidos a Boa Vista. Esta é a mensagem 

dada por uma placa aos imigrantes 

venezuelanos em uma das principais praças da 

capital de Roraima: a praça Simon Bolívar. O 

nome faz referência ao “Libertador”, um militar 

e político que, em 1813, liderou o movimento 

de independência da Venezuela. No entanto, 

essas informações carregam um paradoxo: 

enquanto se é feita uma homenagem a um 

venezuelano do passado; os venezuelanos do 

presente sofrem com condições precárias e 

insalubres no centro de Boa Vista.  

A imigração dos venezuelanos se deve a 

uma série problemática de questões sociais, 

políticas e econômicas que envolvem a 

Venezuela e, principalmente, o governo de 

Nicolás Maduro, A instabilidade e 

insustentabilidade de suas práticas permeiam 

uma utilização imprópria de medidas de 

controle estatal, anteriormente estabelecidas 

pelo ex-presidente Hugo Chávez. 

Nesse cenário, a população venezuelana 

enfrenta o aumento dos preços ou, até mesmo,a 

ausência de produtos básicos, como alimentos, 

remédios e produtos de higiene, Esses aspectos 

potencializaram manifestações que, por sua 

vez, foram duramente reprimidas pelo Estado, 

simbolizando a dissolução do Estado de Direito 

no país. 

Á vista disso, segundo relatório do 

Observatório Venezuelano de Violência, 

26.616 pessoas foram assassinadas na 

Venezuela em 2017. Ademais, as forças de 

oposição potencializam uma crise política, 

utilizando a recessão para obter ganhos 

políticos. 

Os fatores citados convergem para o 

aumento de fluxos migratórios de venezuelanos 

aos países vizinhos, principalmente, ao Brasil. 

Contudo, devido ao sobrecarregamento dos 

abrigos e a falta de apoio do poder público, os 

imigrantes venezuelanos têm seus direitos 

violados. Além do mais, no mês de abril deste 

ano, a governadora de Roraima, Suely Campos 

(PP), ingressou com uma ação para o 

fechamento da fronteira entre o Brasil e a 

Venezuela, no Supremo Tribunal Federal. No 

dia 17 de abril, a ministra Rosa Weber afirmou 

o pronunciamento da União em até 30 dias. 

Entretanto, o fechamento da fronteira vai de 

encontro às convenções, nas quais o Brasil é 

signatário, que vedam a proibição de entrada de 

solicitantes de refúgio. Embora os discursos do 

governo de Roraima indiquem uma situação de 

calamidade pública e incapacidade de 

infraestrutura para a receptação de imigrantes. 

É preciso pontuar que este ano acontecem as 

eleições para governadores e as eleições 
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presidenciais, o que torna a discussão da 

situação de Boa Vista tão imprescindível. Além 

do mais, a xenofobia presente nos discursos 

citados anteriormente coloca em contradição a 

tão renomada hospitalidade brasileira.  

Por fim, ressaltam-se as indicações do 

governo Temer em realizar forças-tarefa na 

região de Roraima, por meio da edição da 

Medida Provisória 820, que prevê medidas de 

assistência aos imigrantes” e do Decreto 9.286, 

que determinou um comitê federal de 

assistência”. Contudo, a efetividade dessas 

ações pode ser plenamente discutida e refutada, 

tendo em vista a profunda situação de 

vulnerabilidade dos imigrantes venezuelanos. 

3. Colômbia 

 “Há tantas coisas novas que vou ter que 

aprender”, diz Yurluey Mendoza para a 

repórter Kate Lithicum, do Washington Post. 

Depois de vinte anos na selva, Mendoza se 

preparava para adentrar novamente o mundo 

moderno. Membra das Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), a 

colombiana viveu grande parte de sua vida 

como uma nômade na densa floresta do sudeste 

colombiano, fugindo ao menor som de uma 

hélice de helicóptero. Com o acordo de paz de 

2016, não apenas pessoas como Yurluey, mas 

todos os colombianos, vislumbravam uma 

possibilidade de paz para um conflito que já se 

estendia por mais de 50 anos. Sequestros, 

assassinatos, tortura e outras violações de 

direitos humanos foram perpetradas pelos dois 

lados do confronto. 

No dia 24 de agosto de 2016, após 4 anos de 

negociações em Havana, Cuba, as FARC e o 

governo Colombiano chegavam a um acordo de 

paz. Entre as propostas do documentam 

estavam um cessar fogo, desarmamento por 

parte das guerrilhas com a inspeção da ONU, 

instalação de assentamentos temporários para 

os guerrilheiros, garantias de segurança para 

movimentos sociais camponeses e também a 

instauração de uma comissão da verdade. E o 

Mais importante, as FARC seriam 

transformadas em um partido político e o 

referendo seria ratificado através de um 

referendo popular.  

O acordo sofre um grande revés ao ser 

rejeitado por 50,2% da população com um 

grande ponto de objeção: a transformação da 

guerrilha em um partido. Entretanto, as 

negociações continuaram. Em novembro, as 

duas partes assinam um novo acordo, que é 

aprovado pelo congresso e pela câmara do país. 

Desde então, muitos aspectos do acordo, 

como a realocação dos guerrilheiros e seu 

desarmamento tem ocorrido de forma bem-

sucedida. As FARC foram transformadas no 

partido Força Alternativa Revolucionária 

Comum, e preparam-se para disputar as 

eleições de 2018 que ocorrerão no dia 27 de 

maio. 

Nesse cenário, a paz na Colômbia 

permanece em um frágil equilíbrio. Partes das 

FARC não concordaram com o cessar fogo e 

formaram grupos menores, como a Frente 

Sinisterra. Além disso, há também a ameaça de 

grupos paramilitares de extrema direita. Muitos 

dos quais ganharam força durante os anos 90, 

devido à influência e ajuda americana. 

Atualmente, o governo colombiano trata a 

existência de tais grupos com extrema 

negligência, chegando até mesmo a negá-la. 

Tais organizações são responsáveis por grande 

parte das violações ao tráfico de drogas e de 

direitos humanos no país.  

Agora, as eleições se aproximam. Será a 

primeira participação das FARC nas urnas. Por 

outro lado, candidatos opostos ao acordo de 

paz, sob a alçada do influente ex-presidente 

Álvaro Uribe ganham força e representam 

ampla maioria das intenções de voto. 

Em suma, a situação colombiana, apesar de 

mais amena, está longe de resolvida.  O cenário 

pós-eleitoral promete mais instabilidade. 

Adicionalmente, a ameaça de grupos 

paramilitares de extrema direita e organizações 

menores resultantes de dissidentes das FARC é 

significante. O tráfico de drogas no país tem 

florescido novamente e financiado tais 

organizações. Há também uma grande 

diferença de postura entre a população urbana e 

a rural. Os primeiros são majoritariamente 
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contra o acordo de paz, já os segundos, afetados 

diretamente pelo conflito, a favor. O país 

encontra-se dividido. 

4.Nicarágua 

Dentre os países da América Latina, um que 

tem chamado atenção recentemente, por 

violações aos Direitos Humanos, é a Nicarágua. 

A partir de pedidos por políticas de recessão – 

feitos pelo presidente do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) – o presidente 

nicaraguense, Daniel Ortega, apresentou suas 

propostas de reforma da previdência local 

(Instituto Nicaraguense de Seguridade Social – 

INSS). Isso acarretou vários protestos no país, 

principalmente na capital, Managuá, e em 

cidades vizinhas. 

         Os protestos se iniciaram em 

meados de abril e seguiram acontecendo no 

mês de maio. Os manifestantes pediam a 

renúncia de Ortega, o qual está no poder há 

onze anos, tendo o atual mandato com duração 

até 2021. Esses eram formados por 

trabalhadores, empresários e, principalmente, 

estudantes. 

A cada manifestação aumentava o número 

de vítimas, resultantes da forte repressão 

policial e dos confrontos com manifestas. Já 

foram contabilizadas cerca de 53 mortes nos 

protestos – que vem acontecendo há um mês – 

e mais de 400 feridos. Há acusações de que, 

além das mortes resultantes das manifestações, 

assassinatos ocorridos dentro das universidades 

por civis armados tenham sido feitos por 

policiais à paisana. 

Após uma semana de manifestações, o 

presidente revogou a proposta de reforma na 

previdência. Entretanto, as manifestações 

seguiram, pedindo sua renúncia e investigação 

das mortes causadas. Diversos atores de 

Direitos Humanos se manifestaram quanto a 

isso, como o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos e dirigentes 

de associações locais pró Direitos Humanos. 

O governo de Ortega decidiu, então, 

negociar com os grupos contrários a partir de 

uma comissão feita com a Igreja Católica – a 

qual se posicionou muitas vezes contrária a 

toda repressão perpetrada –, representada pela 

Conferência Episcopal (CEN), e com a entrada 

da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). 

 

Perguntas para reflexão

 Em que medida essas inovações 

representam iniciativas autóctones? 

 Em que medida a proposta da Corte é 

compatível com os ordenamentos 

jurídicos internos dos Estados latino-

americanos? 

 A Corte erode a sua própria 

legitimidade ao colocar em pauta 

propostas progressistas incompatíveis 

com os ordenamentos jurídicos dos 

países latino-americanos?  

 A conjuntura atual indica um cenário de 

retrocessos ou de violações? 

 Como a conjuntura de violações e 

desrespeitos aos direitos humanos 

influencia na construção de uma 

democracia participativa? 

 A garantia aos povos indígenas de 

gerenciar as próprias terras deve ter 

algum limite? 

 Como fazer com que os avanços legais 

em direitos humanos promovam 

mudanças na realidade da América 

Latina, e não o contrário? 
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