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RESUMO

O tema relativo ao controle de convencionalidade assume caráter de extrema relevância na atualidade em virtude do reconhecimento desse 
mecanismo pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a vinculação do Estado brasileiro ao sistema regional de proteção 
dos direitos humanos.  Entretanto, nem sempre as decisões judiciais provenientes do Estado brasileiro e da Corte regional são convergentes, 
como por exemplo, o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 153, na qual o Supremo Tribunal Federal 
declarou a Lei de Anistia válida, mas que após oito meses foi surpreendido com decisão contrária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, que determinou a revogação da norma doméstica por estar em desacordo com a Convenção Americana 
de Direitos Humanos.  A utilização desse novo arquétipo modifica não só a teoria do direito constitucional, como altera todo o paradigma 
construído até então sobre o sistema de controle praticado pelo direito brasileiro, o que nos faz refletir sobre a necessidade de uma discussão 
mais aprofundada de bases científicas sobre a redefinição do papel desempenhado pelo judiciário.  O presente trabalho tem como objetivo geral 
refletir sobre o controle de convencionalidade no âmbito do sistema interamericano de Direitos Humanos com foco na análise dos casos 
submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os objetivos específicos da presente pesquisa são, demonstrar a necessidade de 
fomentar um novo paradigma jurídico que permita avançar para o diálogo necessário entre jurisdições e o consequente desenvolvimento do 
controle de convencionalidade. O segundo objetivo específico da pesquisa é identificar se existe o diálogo entre a ordem internacional e a ordem 
interna desenvolvidas no âmbito do sistema interamericano, instituído pela Convenção Americana.  Na presente pesquisa foram adotadas 
premissas metodológicas de estudo que obrigam um aprofundamento de cunho bibliográfico e análise de decisões provenientes do sistema 
interamericano e do judiciário nacional para se dimensionar o impacto do controle de convencionalidade na jurisdição brasileira a partir do 
diálogo entre cortes. O estudo dos casos concretos revela-se imprescindível, pois é a partir dos dados coletados pelas decisões da Corte 
Interamericana que se espera responder às dúvidas explicitadas e, ao final, garantir o êxito da pesquisa.   O controle de convencionalidade resulta 
da criação jurisprudencial da Corte Interamericana, numa espécie de ativismo judicial, que basicamente fundamenta-se em dois argumentos: o 
princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais e a regra do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, na 
qual o Estado não deve alegar o direito interno para se eximir de obrigações convencionadas.  A necessidade de fomentar um novo paradigma 
jurídico permite avançar para o diálogo necessário entre jurisdições e o consequente desenvolvimento do controle de convencionalidade.   Com 
efeito, a prática do exercício do controle de convencionalidade foi reafirmada em inúmeros casos analisados pela Corte Interamericana, como 
em: La Cantuta, Boyce vs. Barbados, Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, Heliodoro Portugal, Manuel Cepeda Vargas, Comunidad Indígena Xákmok 
Kásek, Fernández Ortega Rosendo Cantú, Ibsen Cárdenas y otro, Velez Loor, Gomes Lund, Cabrera Garcia-Montiel Flores  e, mais recentemente, 
no caso Duque vs. Colômbia, decidido em 26 de fevereiro de 2016. A dogmática tradicional calcada na ideia de assentamento da Constituição no 
cume da escala normativa interna evoca o obstáculo de concretude da dignidade humana e leva o Estado violador de direitos humanos a 
enfrentar decisões provenientes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse paradigma até então vivenciado pelos Estados submetidos a 
um sistema regional de proteção entra em crise e urge notabilizar um novo modelo condutor da cultura jurídico latino-americana.
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