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RESUMO

O STF já se manifestou sobre a Lei da Anistia brasileira considerando-a constitucional. Entretanto, a CORTEIDH manifestou-se no sentido de 
considera-la uma afronta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Uma vez signatário da Convenção, o Brasil tem a obrigação respeita-la 
devendo, inclusive, se for necessário, adequar seu ordenamento jurídico interno, a luz das normas do Direito Internacional Público. Diante do 
claro descompasso entre a Lei da Anistia brasileira e o disposto na Convenção, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se viu obrigada a 
exercer o controle de convencionalidade no caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilla del Araguaya") Vs. Brasil, além de reconhecer a responsabilidade 
internacional do Estado brasileiro por violação de diversos dispositivos da Convenção. O presente artigo analisará o Caso Gomes Lund e outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil a luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos com a finalidade de entender o que é o controle de 
constitucionalidade e sua importância para proteção dos direitos humanos. Esse tema é de grande importância, uma vez que o controle de 
convencionalidade assegura que a norma doméstica passará por um duplo controle vertical de compatibilidade material em prol da efetiva 
proteção e promoção dos diretos humanos. Sendo assim, não basta que a norma seja considerada compatível com a Constituição de um Estado, 
também é necessário que esta norma respeite os acordos internacionais de direitos humanos firmados por este. Diante disto, o problema que 
aqui se impõe é apurar se o controle de convencionalidade exercício pela CORTEIDH no caso ora em análise provocou consequência no sistema 
jurídico brasileiro. Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo analisar o controle de convencionalidade exercício pela CORTEIDH neste caso 
específico e sua consequência para o sistema jurídico brasileiro de modo a verificar se houve efetiva a proteção dos direitos humanos 
consagrados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A produção do artigo integra o estudo e análise do caso Gomes Lund e outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil a luz do Direito Internacional Dos Direitos Humanos, do Direito Internacional Público e da jurisprudência do 
CORTEIDH, fazendo, ainda, contextualização bibliográfica. Com a emenda constitucional nº 45/04 as normas infraconstitucionais brasileiras 
passaram a ser limitadas por um duplo controle vertical de compatibilidade material. Fato é que o controle de convencionalidade é meio de se 
assegurar a efetiva proteção dos direitos humanos, devendo ser realizado de ofício pelo Poder Judiciário brasileiro.  Do caso em análise percebe-
se que, para além de não exercer o controle de convencionalidade, o Poder Judiciário brasileiro ainda considerou a Lei da Anistia compatível com 
a CRFB/88, afastando-se das obrigações assumidas pelo Estado no cenário internacional. Diante disso, a CORTEIDH, exercendo o controle de 
convencionalidade, considerou inválida a Lei supracitada, determinando uma série de medidas a serem adotadas pelo Brasil. Mostrando clara 
afronta ao Direito Internacional, o Brasil ainda não cumpriu integralmente a decisão proferida pela Corte. Sendo assim, conclui-se que a decisão 
da Corte ainda não produziu as esperadas consequências para o sistema jurídico interno brasileiro. A resistência do Poder Judiciário em 
reconhecer o caráter vinculante das decisões da Corte e em exercer de ofício o controle de convencionalidade provoca prejuízos para efetiva à 
proteção dos direitos humanos.
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