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Simpósio: 8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do Sistema Interamericano 
de direitos humanos na região latino-americana, decorrente de sua capacidade de gerir um 
diálogo jurisdicional em um sistema multinível. A proteção dos Direitos Humanos em âmbito 
internacional ganhou força a partir da década de 1940, buscando evitar que as atrocidades 
ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial voltassem a ocorrer. Com o advento da queda 
do muro de Berlim, o padrão de polarizações leste-oeste que comandava as relações 
internacionais no século XX se desfez e o período do pós-Guerra Fria foi marcado pela 
intensa aceleração do processo de globalização, gerando profundas transformações nas 
estruturas do sistema internacional, especialmente o avanço das tecnologias em escala 
mundial. Entretanto, a globalização revela um lado obscuro, como a proliferação de armas 
nucleares, químicas e biológicas e a formação de enormes contingentes de migrantes e 
refugiados em situação de miséria e extrema vulnerabilidade. A fim de garantir a salvaguarda 
dos direitos humanos no plano regional, foi criado o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, destinado à defesa dos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de 
Direitos Humanos, desempenhando dessa forma, o importante papel de guardião dessa 
Convenção. É relevante demonstrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 
desempenho de suas funções consultiva e contenciosa, proporciona avanços à garantia dos 
direitos humanos no continente americano que concentra vários dos países considerados os mais 
desiguais e violentos do mundo, além de sentir ainda os resquícios dos regimes ditatoriais, 
razões suficientes para demandar o fortalecimento contínuo das instituições democráticas, o 
combate incessante às violações de direitos humanos e a defesa dos grupos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade. É neste contexto que o Sistema Interamericano, gradativamente, 
legitima-se como um importante instrumento de defesa dos direitos humanos, nas situações em 
que as instituições nacionais, responsáveis por exercer primordialmente tal mister, omitem-se 
ou fracassam. A modalidade de pesquisa possui caráter exploratório e descritivo e utiliza o 
método bibliográfico e documental. Como resultado, tem-se que o Sistema Interamericano de 
direitos humanos exerce um papel transformador na região, atuando através do diálogo 
jurisdicional em ambiente multinível, ou seja, por meio do diálogo aberto e intenso com os 
atores dos sistemas global, regional, nacional e com a sociedade civil, o que lhe concede cada 
vez mais credibilidade e confiabilidade para atuar na luta contra as graves violências 
perpetradas face às pessoas mais vulneráveis. 
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