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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos em relação à validade da anistia prevista na Lei 6.683/79, 
que extinguiu a punibilidade da conduta de indivíduos os quais cometeram crimes políticos e 
conexos entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. A redação da norma gera 
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de sua abrangência, porquanto não restou claro 
se a anistia concedida aos crimes políticos ou conexos se estendia aos crimes comuns praticados 
por representantes do Poder Público durante o regime militar. Existe divergência de 
entendimento acerca da compatibilidade da referida lei com as normas existentes na 
Constituição Federal de 1988 e no Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao 
ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto número 678, de 6 de novembro de 1992. O Supremo 
Tribunal Federal, ao analisar o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental número 156, no mês de abril de 2010, declarou a constitucionalidade da Lei 
6.683/79. Não se trata de decisão definitiva, porquanto em face da decisão foram interpostos 
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, recurso pendente de apreciação 
pelo Pretório Excelso. Ademais, foi apensada à ação original a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental número 320, que defende a inconstitucionalidade do ato normativo de 
anistia e apresenta novos argumentos jurídicos visando à modificação do entendimento que 
prevaleceu no julgamento realizado anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, em sentido contrário, no mês de novembro de 2010, ao 
analisar o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, entendeu pela incompatibilidade da anistia 
prevista na Lei 6.683/79 com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ocasião em que 
destacou a existência de outros julgados da corte regional no mesmo sentido. A decisão da corte 
regional é definitiva, diante da ausência de interposição de recurso pelos interessados. Assim, 
justifica-se o presente estudo diante da existência de decisões diametralmente opostas 
proferidas por órgãos jurisdicionais de cúpula em curso lapso temporal, considerando a 
insegurança jurídica oriunda da divergência de entendimento acerca da validade da anistia 
prevista pela Lei 6.683/79. Outrossim, a resolução da divergência possui importância prática, 
considerando o potencial ajuizamento de ações penais em que sejam apuradas infrações penais 
enquadradas nas hipóteses de anistia legalmente prevista. Desse modo, o trabalho analisa, nos 
dois primeiros capítulos, respectivamente, os fundamentos proferidos pelo Supremo Tribunal 
Federal e Corte Interamericana de Direitos Humanos no respectivos julgados. No terceiro 
capítulo, são tecidos comentários sobre as decisões das cortes e apresentadas possíveis soluções 
ao conflito de jurisdição. A pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo e se desenvolve por 
meio de análise bibliográfica e documental em meios físico e virtual, bem como sítios 
eletrônicos de órgãos oficiais, entidades e institutos que atuem na área para obtenção de dados 
concretos e atuais relevantes ao trabalho científico. Ao final, concluiu-se pela necessidade de 
harmonização entre os julgamentos nas esferas interna e internacional, mormente as 
relacionadas à aplicação dos direitos humanos, evitando-se divergentes interpretações pelas 
Cortes e acarretando uma resposta coerente e efetiva para as pessoas vitimadas por violações 
dos direitos humanos, mormente quando decorrer diretamente da ação direta de representantes 
do Estado. 
 
Palavras-chave: Lei de Anistia. Supremo Tribunal Federal. Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. ADPF 156. Caso Gomes Lund e outros versus Brasil. 
 

  



 

ABSTRACT 
 

This paper analyses the decisions by the Supreme Court and the Inter-American Court of 
Human Rights regarding the validity of the amnesty provided for in Law no. 6.683/79, which 
extinguished the punishment of the conduct of those who officially committed political and 
related crimes between September 2nd of September 1961 and August 15, 1979. The wording 
of the norm generates doctrinal and jurisprudential discussion about its scope, as it was not clear 
whether an amnesty granted to political or related crimes extended to common crimes 
committed by representatives of the Public Power during the military regime. There is a 
divergence of understanding of the competence of the law with the existing norms in the Federal 
Constitution of 1988 and in the Pact of San José of Costa Rica, incorporated into the Brazilian 
legal system by Decree no. 678, of November 6, 1992. The Federal Supreme Court, to the to 
analyse the merits of the Allegation of Non-compliance with Precept Number 156, in April 
2010, due to the constitutionality of Law 6.683/79. This is not a final decision, since, in view 
of the decision, motions for clarification were filed with a request for amending effects and an 
appeal is pending consideration by the Supreme Court. In addition, the complaint of non-
compliance with a fundamental precept no. 320 was attached to the original action, which 
defends the unconstitutionality of the normative act of amnesty and new legal arguments to the 
evolution of knowledge that prevailed in the judgment carried out before by the Supreme Court. 
The Inter-American Court of Human Rights, on the other hand, in November 2010, when 
analysing the case of Gomes Lund et al. v. Brazil, considered the incompatibility of the amnesty 
provided for in Law 6.683/79 with the American Convention on Human Rights, on the occasion 
of which highlighted the existence of other judgments of the regional court in the same 
direction. The decision of the regional court is final, due to the lack of appeal by the interested 
parties. Thus, this previous study is justified on the existence of diametrically opposed decisions 
rendered by high-level jurisdictions in a current period of time, considering the legal uncertainty 
arising from the divergence of understanding on the validity of the amnesty provided for by 
Law 6.683/79. The divergence is of practical importance, considering the potential filing of 
criminal actions in which criminal infractions are investigated in the cases of legally foreseen 
amnesty. Thus, the work analyses, in the first two chapters, respectively, the grounds given by 
the Supreme Court and the Inter-American Court of Human Rights in their respective 
judgments. In the third chapter, comments are made on the decisions of the courts and possible 
solutions to the conflict of jurisdiction. This research uses a hypothetical-deductive method and 
is developed through bibliographic and documentary analysis of physical and virtual media, as 
well as websites of official bodies, entities and institutes operating in the area to obtain concrete 
and current data relevant to scientific work. In the end, it is concluded that there is a need for 
harmonization between judgments in the domestic and international spheres, especially those 
related to the application of human rights, avoiding divergent interpretations by the Courts, and 
leading to a coherent and effective response for people victimized by rights violations human 
rights, especially when it results directly from the direct action of representatives of the State. 

 
Keywords: Amnesty Law. Federal Court of Justice. Inter-American Court of Human 
Rights. ADPF 156. Case of Gomes Lund et al v. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

Aos 31 de março de 1964, deflagrou-se um movimento político no Brasil que destituiu o 

Presidente eleito João Goulart do poder e iniciou o denominado Golpe Civil-Militar de 1964. 

A partir de então, representantes das Forças Armadas assumiram a administração do Poder 

Executivo Federal, promulgando-se, poucos anos após, a Constituição Federal de 1967, que 

produziu efeitos até a ruptura com o sistema militar, ocorrida de forma gradual durante a década 

de 80 (oitenta) e encerrada com o advento da Constituição Federal de 1988. 

Durante o período em que os militares estiveram à frente da gestão política nacional, 

existiram diversos questionamentos acerca de supostas condutas praticadas por representantes 

do governo que ofenderam direitos fundamentais dos indivíduos, acarretando supostas mortes, 

tortura, sequestros e desaparecimentos de indivíduos nunca explicados. 

Durante o período de transição entre o governo militar e o retorno à democracia, diversos 

assuntos tiveram de ser debatidos e solucionados pelos integrantes dos Poderes Públicos. 

Historiadores denominam essa fase de transição de distensão, a qual, segundo os militares, 

deveria ocorrer uma abertura lenta, gradual e segura, com o objetivo de não desagradar as partes 

envolvidas. 

Dentre os temas debatidos para que a transição ocorresse de forma pacífica, um dos mais 

complexos se tratava sobre a forma como as condutas praticadas por indivíduos durante a 

ditadura militar seriam tratadas com o advento da democracia. As ações referidas anteriormente 

incluem condutas de pessoas que agiram em nome do Poder Público ou através de grupos 

organizados contrários aos governantes. 

Após intenso debate político nacional, promulgou-se a Lei 6.683/79, que prevê, no caput 

do art. 1º, a anistia para todos os indivíduos que, no período compreendido entre 02 de setembro 

de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos1 ou conexo com estes, crimes 

eleitorais2. Ademais, a norma afirma que são considerados conexos, para efeito do caput do 

artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivação política. 

                                                 
1 Sobre crimes políticos, leciona Jesus (2020a, p. 283-284) “Crimes comuns são os que lesam bens jurídicos do 
cidadão, da família ou da sociedade, enquanto os políticos atacam a segurança interna ou externa do Estado, ou a 
sua própria personalidade. A doutrina apresenta dois critérios de distinção entre crimes políticos e comuns [...] De 
acordo com o primeiro critério, há delito político quando o comportamento lesa ou ameaça o ordenamento político 
do país (objeto jurídico). Para os subjetivistas, o que importa é o motivo que leva o agente a cometer o fato. Se há 
motivo de natureza política, existe crime político. Em caso contrário, o crime é comum. 
2 Crimes eleitorais são “[...] infrações tipificadas como tal no Código Eleitoral e em leis extravagantes, punidas 
com multa, detenção ou reclusão, objetivando a preservação da lisura na formação do corpo eleitoral, a 
normalidade do processo eletivo e a regularidade na indicação dos representantes do povo para o exercício do 
mandato.” (PINTO, 2008, p. 316). 
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A redação da norma, mormente após o advento da atual Constituição Federal de 1988, 

gerou intensa discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de sua abrangência, inclusive 

dentro da própria administração pública federal, porquanto não restou claro se a anistia 

concedida aos crimes políticos ou conexos se estendia aos crimes comuns praticados por 

representantes do Poder Público durante o regime militar. 

Existe uma corrente a qual defende que os crimes conexos abrangeriam aos crimes 

comuns praticados pelos agentes da ditadura, incluindo, desse modo, toda sorte de infração 

penal. 

Em sentido contrário, outra corrente entende que os crimes conexos abrangidos pela 

anistia se referem, exclusivamente, a infrações penais relacionados aos crimes políticos ou 

condutas derivadas de motivações políticas, tais como crimes de opinião, crimes contra a 

segurança nacional ou a ordem política, não abrangendo, destarte, crimes comuns. 

Diante da divergência de entendimentos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

ajuizou Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), à qual foi atribuída a 

numeração 153, na qual requereu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a atribuição de 

interpretação da norma no sentido de excluir os crimes comuns praticados pelos agentes do 

estado do rol de condutas cuja punibilidade estaria extinta em decorrência da anistia. 

Após o devido processamento, por maioria de votos, aos 29 de abril de 2010, os ministros 

do Pretório Excelso julgaram improcedente o pedido formulado pela OAB. Assim, declarou-se 

a constitucionalidade da Lei de Anistia, bem como fixou-se interpretação no sentido de que a 

anistia prevista no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei 6.683/79 abrangia infrações penais 

comuns, independentemente de quem as tivesse praticado.  

Destaque-se que, não obstante o mérito da ADPF já tenha sido julgado, foi interposto o 

recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, bem como anexada à 

ação a ADPF n. 320, diante da aparente identidade temática entre os processos. Portanto, pode-

se concluir que a questão não se encontra definitivamente julgada no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal. 

Paralelamente à tramitação da ADPF no STF, em 07/08/1995, foi levada à Comissão 

Interamericana de Direito Humanos demanda relacionada às pessoas desaparecidas no contexto 

da Guerrilha do Araguaia. Alegou-se, junto ao aludido órgão, a existência de detenção 

arbitrária, tortura e desaparecimento de dezenas de pessoas, resultado da ação do Exército 

Brasileiro, no período de 1972 a 1975, com o objetivo de erradicar a aludida guerrilha. 
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Após a tramitação do caso junto à Comissão, elaboração de relatórios e ser dada 

oportunidade ao Estado Brasileiro para se manifestar, o caso foi submetido à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direito Humanos (CorteIDH).  

Aos 24 de novembro de 2010, a corte decidiu que a aplicação da Lei de Anistia não 

poderia servir como empecilho à investigação, julgamento e punição dos crimes praticados no 

contexto da Guerrilha do Araguaia. Ademais, afirmou-se que lei prevendo anistia ou normas 

análogas foram consideradas inadmissíveis no âmbito universal, citando diversos precedentes 

da corte americana e de outros órgãos internacionais. 

Constata-se a existência, em curso espaço de tempo, de duas decisões oriundas de 

Tribunais de cúpula diametralmente opostas, circunstância que gera insegurança jurídica, 

mormente porquanto, até a data de elaboração do presente trabalho, não existe uma definição 

do STF ou CorteIDH acerca de qual decisão deve ser aplicada. 

Outrossim, as decisões acarretam grandes efeitos práticos, porque a aplicabilidade de 

quaisquer delas poderá acarretar ou impedir investigações e, se for o caso, persecução penal 

contra pessoas acusadas de terem praticado infrações penais praticadas há várias décadas, 

impondo-se, na hipótese de preenchidos os requisitos legais, elevadas penas privativas de 

liberdade aos agentes. Não se pode olvidar, ainda, dependendo da decisão a qual prevalecer, a 

possibilidade de ajuizamento de ações de indenização na seara civil contra o Estado brasileiro. 

Impõe-se, ainda, a necessidade de se determinar qual órgão, seja do Poder Judiciário 

nacional ou integrante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, possui a competência 

para fins de analisar, em última instância, a incidência e extensão da Lei de Anistia a condutas 

praticadas no lapso temporal expressamente nela previsto. Ademais, caso ambos possuam 

competência concorrente para apreciação da matéria, qual a solução a ser tomada na hipótese 

de decisões conflitantes proferidas por ambos, conforme acima expendido. 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar os fundamentos das decisões 

concretamente proferidas pelo STF e CIDH no que diz respeito à aplicabilidade da Lei de 

Anistia a infrações penais comuns cometidas no período entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 

agosto de 1979.  

São verificadas também as competências das cortes, segundo o conjunto de normas 

aplicáveis a cada órgão, bem como as possíveis soluções para sanar a divergência de decisões, 

apresentando-se as razões pelas quais deve prevalecer a decisão do Pretório Excelso ou da Corte 

máxima do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) em relação ao problema. 

No primeiro capítulo, são analisadas questões relacionadas ao controle de 

constitucionalidade e algumas especificidades da ADPF. Na sequência, serão apresentados os 
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argumentos da parte autora na ADPF n. 153 e, por fim, os fundamentos do Supremo Tribunal 

Federal na apreciação do mérito da ação. 

O segundo capítulo investiga aspectos gerais relacionados ao direito dos tratados, 

seguindo-se de análise da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), destacando-

se a competência e atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e 

CorteIDH. Em seguida, apresentam-se as razões levadas à CorteIDH pela CIDH e peticionantes 

relacionadas à aplicabilidade da Lei de Anistia, finalizando com a análise dos fundamentos da 

CorteIDH sobre a incidência da referida lei às hipóteses supostamente ocorridas durante a 

Guerrilha do Araguaia. 

No terceiro capítulo, são realizados comentários acerca dos fundamentos utilizados por 

ambas as Cortes nos respectivos julgamentos, finalizando-se com hipóteses para solucionar a 

divergência de decisões. 

A pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo e se desenvolve através de análise 

bibliográfica e documental de materiais existentes nos meios físico e virtual, bem como sítios 

eletrônicos de órgãos oficiais, entidades e institutos que atuem na área para obtenção de dados 

concretos e atuais relevantes ao trabalho.  
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1. DA ANÁLISE DA LEI 6.683/79 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS 

DA ADPF N. 153 

O presente capítulo se divide em três partes e apresentará questões indispensáveis à 

análise do problema objeto do presente trabalho científico. 

Primeiramente, analisar-se-ão aspectos gerais acerca do controle de constitucionalidade 

brasileiro, seguindo-se de abordagem mais específica acerca da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental. 

Na segunda parte, adentrar-se-á na análise da ADPF n. 153 (STF, 2010), apresentando-se 

os fundamentos e pedidos formulados pela parte autora junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Na última parte, expor-se-ão os argumentos dos votos vencedores utilizados pelos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da referida ação 

constitucional. 

1.1 Aspectos Gerais do Controle de Constitucionalidade 

O controle de constitucionalidade consiste em uma análise, realizada pelo órgão 

competente e através de procedimento previamente fixado, da compatibilidade entre uma 

norma infraconstitucional e a Constituição Federal. Trata-se de mecanismo oriundo do 

legislador constituinte originário3 através do qual os atos normativos são declarados válidos, 

desde que haja consonância com as determinações da Lex Major. Corroborando a conceituação 

acima, Moraes (2003, p. 469) afirma que controla de constitucionalidade “[...] significa verificar 

a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de um ato normativo com a constituição, 

verificando seus requisitos formais e materiais.”  

Portanto, pode-se concluir que a Constituição Federal atua na qualidade de parâmetro de 

validade de todos os atos normativos existentes no sistema jurídico, os quais devem ter 

aplicabilidade cessada na hipótese de incompatibilidade com a norma fundamental 

(BARROSO, 2020, p. 198). Apesar de não existir consenso, segundo a doutrina 

constitucionalista majoritária, o controle de constitucionalidade exige a presença de, ao menos, 

três pressupostos.  

O primeiro pressuposto consiste na existência de uma constituição rígida, que “[...] 

decorre da maior. dificuldade para sua modificação do que para a alteração das demais normas 

jurídicas da ordenação estatal.” (SILVA, 2014, p. 47). Constituição rígida se trata do ato 

                                                 
3 Poder constituinte originário (genuíno, de primeiro grau ou inicial) é o poder de elaborar uma 
Constituição. O poder constituinte originário faz a Constituição e não se prende a limites formais. É um 
poder essencialmente político, extrajurídico ou pré-jurídico, pois faz nascer a ordem jurídica, isto é, a 
ordem jurídica começa com ele, e não antes dele. (PAULO, 2008, p. 80). 



12 

normativo o qual apresenta um processo de modificação das suas normas diverso do previsto 

para a alteração dos demais atos normativos, devendo, aquele ser mais solene e dificultoso do 

que este. No caso da CF/88, constam regras limitadoras da alteração constitucional no art. 60, 

dispositivo do qual se confirma a característica da rigidez (LENZA, 2020, p. 183). 

O segundo pressuposto é a supremacia constitucional, que presume a existência de uma 

escala normativa na qual a Constituição se posiciona no grau máximo do ordenamento jurídico, 

atuando na qualidade de fundamento de validade para todos os demais atos normativos.  

Nesse sentido, Barroso (2020, p. 101) leciona: 

A Constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas 
as normas do sistema e, como consequência, nenhum ato jurídico pode 
subsistir validamente se for com ela incompatível. Para assegurar essa 
supremacia, a ordem jurídica contempla um conjunto de mecanismos 
conhecidos como jurisdição constitucional, destinados a, pela via judicial, 
fazer prevalecer os comandos contidos na Constituição. 

O terceiro e último pressuposto consiste na existência de um órgão de controle. Consoante 

se extrai da CF/88, o controle da constitucionalidade é exercido pelos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Os dois primeiros agem de forma preventiva, evitando a existência de 

inovações no ordenamento jurídico contrárias à constituição. O último, por sua vez, atua de 

forma repressiva, ou seja, caso algum projeto de lei aprovado contenha alguma 

inconstitucionalidade, compete ao Poder Judiciário proferir a decisão final sobre a 

compatibilidade da norma com a CF/88.  

Visando a assegurar as características da superioridade e rigidez constitucionais, assim 

como a observância das regras de competência dos diversos órgãos estabelecidos, o 

ordenamento jurídico criou um conjunto de mecanismos destinados a invalidar ou paralisar a 

eficácia dos atos que contrariem a Constituição, denominado controle de constitucionalidade. 

Antes de adentrar na análise da ADPF n. 153 (STF, 2010), mister se faz a apresentação 

de outros importantes tópicos para fins de entendimento acerca da matéria em estudo, iniciando 

por relevante tema de direito intertemporal. 

A promulgação de uma Constituição acarreta, automaticamente, a revogação da Carta 

Magna anterior. Nesse sentido, “promulgada a nova Constituição, a anterior é retirada do 

ordenamento jurídico globalmente, sem que caiba cogitar de verificação de compatibilidade 

entre os seus dispositivos, isoladamente” (PAULO, 2008, p. 42). Porém, à legislação 

infraconstitucional criada com fulcro em Constituições revogadas aplica-se regra distinta, 

denominada teoria da recepção. 
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Não se pode considerar que, com o advento de nova Constituição, toda a legislação 

infraconstitucional até então existente seja revogada, sob pena de se constatar a ausência de 

normas regulamentadoras de condutas básicas dos indivíduos e Poder Público. 

Assim, com “o intuito de evitar essa insustentável situação de insegurança jurídica, adota-

se uma solução pragmática: as leis anteriores são ‘aproveitadas’, desde que seu conteúdo não 

conflite com o novo texto constitucional” (PAULO, 2008, p. 43). 

Pode-se concluir que, promulgada nova Constituição, a legislação infraconstitucional a 

qual for compatível com a nova ordem constitucional é por ela recepcionada, ou seja, 

considerada válida. Neste caso, a lei permanece produzindo efeitos, recebendo da Constituição 

vigente novo fundamento de validade. Por sua vez, a legislação infraconstitucional que estiver 

em desacordo com a nova ordem constitucional é revogada, ou seja, não é recepcionada pela 

nova Constituição e não produzirá efeitos jurídicos. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária, faz-se necessária a 

presença de alguns requisitos para incidência do fenômeno da recepção. 

Primeiramente, que a norma infraconstitucional cuja compatibilidade com a Constituição 

em vigor seja apreciada tenha sido inserida no ordenamento jurídico em data anterior à 

promulgação da Lex Major.4 Destaque-se, desde logo que, caso a norma tenha sido criada após 

o advento da Constituição em vigor, o fenômeno da recepção não se aplica, incidindo-se a 

análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da novatio legis.5 

Ademais, a norma deve ter sido criada com observância dos requisitos formais e materiais 

previstos na Constituição vigente à época de sua elaboração. Na hipótese de o ato normativo 

não ter obedecido às exigências existentes da Carta Magna revogada, trata-se de norma nula e 

que não poderia sequer ter sido introduzida no ordenamento jurídico e produzido efeitos 

jurídicos. 

Faz-se necessário, outrossim, que o conteúdo da norma sob análise seja compatível com 

a nova Constituição. Neste ponto, merece destacar que não interessa a espécie atribuída ao ato 

normativo, sendo indispensável, tão somente, que o tema tratado não esteja em conflito com as 

normas constitucionais. 

Não se pode olvidar o último requisito, relacionado às hipóteses de federalização de leis 

estaduais ou municipais e estadualização de lei Municipal, hipóteses nas quais não se admite a 

                                                 
4 Lei Maior. 
5 Nova lei. 
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receptação. Discorrendo acerca do tema de forma bastante didática, Padilha (2020, p. 115-116) 

afirma: 

Quando houver modificação de competência, passando a um órgão de maior 
extensão territorial, não poderá haver recepção, por força da segurança 
jurídica e princípio do pacto federativo. Em outros termos, não poderá haver 
federalização de lei estadual ou municipal, nem estadualização de lei 
municipal; v.g., se a Constituição pretérita previa competência do Estado para 
legislar sobre determinada matéria, que, com a publicação da nova 
Constituição, passa para a União, não poderá a lei estadual ser recepcionada, 
pois serão 27 (26 Estados e o Distrito federal) leis diferentes dispondo do 
mesmo assunto. O STF não pode escolher a “melhor lei” para ser recepcionada 
(se várias delas forem constitucionais), sob pena de ofensa à separação dos 
poderes e sob o risco de causar insegurança jurídica. 

[...] 

Para completar o raciocínio, é bom esclarecer que, quando a competência é 
passada do ente maior para o menor, a recepção é possível, como a 
estadualização de lei federal ou a municipalização de lei federal ou estadual. 
Nesta hipótese, deve ser recepcionada a lei federal quando a competência se 
torna estadual ou municipal, não havendo empecilho ao princípio da 
continuidade do ordenamento jurídico.  

Adentrando em outro tópico acerca do controle de constitucionalidade, a doutrina afirma 

ser o sistema adotado pelo ordenamento pátrio inédito, porquanto, além de instrumentos 

existentes apenas no nosso ordenamento jurídico, foram utilizados institutos de diversos outros 

países, por exemplo, França, Estados Unidos da América, Áustria, Alemanha e Portugal. 

Dentro dessa ideia de reunião de sistemas, serão analisadas, doravante, duas importantes 

classificações doutrinária em relação ao controle de constitucionalidade, importantes para 

compreensão do problema enfrentado no presente trabalho. Complementarmente, Lenza (2020, 

p.205) dispõe que “partindo de um critério subjetivo ou orgânico, o controle judicial de 

constitucionalidade poderá ser difuso ou concentrado”.  

A primeira classificação doutrinária, também chamada de Controle Difuso de 

Constitucionalidade, observa-se nas hipóteses em que o controle de constitucionalidade é 

competência de vários órgãos integrantes do Poder Judiciário, diluindo-se entre diversos órgãos 

jurisdicionais conforme a estrutura atribuída pela Constituição. O segundo, controle 

constitucional concentrado, trata-se do controle realizado apenas por um órgãos de cúpula do 

Poder Judiciário, conforme determinado na Carta Magna. 

Analisando o controle de constitucionalidade sobre um viés formal, a doutrina afirma que 

ele pode ser efetivado concreta ou abstratamente (LENZA, 2020, p. 205). No abstrato a análise 

da constitucionalidade da norma será o objeto principal, autônimo e exclusivo do processo. 

Assim, o objetivo da ação é a análise em abstrato da constitucionalidade da norma impugnada. 

Conforme entendimento do STF, “o controle abstrato da constitucionalidade é processo de 
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natureza objetiva, em que é questionada a própria constitucionalidade ou não de uma lei ou ato 

normativo, não se admitindo a discussão de situações de interesses meramente individuais” 

(PINHO, 2011, p. 58-59). Já na efetivação concreta, antes de solucionar um caso concreto e de 

forma incidental, o órgão jurisdicional competente deverá analisar a compatibilidade da norma 

sobre a qual recai o litígio com a Constituição em vigor. Neste caso, “O objeto da ação é a 

satisfação de um direito individual ou coletivo. A inconstitucionalidade do ato legislativo ou 

normativo é arguida incidentalmente – incidentur tantum – por qualquer uma das partes, autor 

ou réu – via incidental ou de defesa – (PINHO, 2011, p. 59). Assim, a decisão sobre o exame 

de constitucionalidade da norma será determinante para fins de dizer o direito no caso concreto. 

Acerca de ambas as classificações, é normal que, precipitadamente, afirme-se ser o 

sistema difuso concreto e o abstrato concentrado. Não obstante em regra haja essa coincidência, 

há hipóteses nas quais o concentrado pode ser concreto, confirmando que as duas classificações 

que não se confundem. 

Outro tema relevante ao entendimento do estudo se trata do conceito de bloco de 

constitucionalidade. Conforme exposto durante voto pelo ex-ministro do STF Celso de Mello, 

“o bloco de constitucionalidade pode ser traduzido como o conjunto de normas que podem 

servir de parâmetro para fins de controle de constitucionalidade e, consequentemente, requisito 

de admissibilidade de ADIN ou ADC” (STF, 1994). 

Não obstante a existência de divergência doutrinária, segundo o STF, o bloco de 

constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico consiste no conjunto de regras, princípios e 

valores constitucionais, incluindo-se dispositivos dos Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), Emendas Constitucionais e tratados internacionais aprovados no rito 

previsto no art. 5º, §3º da CF/88.6 

Fixadas as premissas supra acerca do controle de constitucionalidade, doravante, serão 

analisadas questões mais específicas relacionadas à ADPF. 

1.2 Noções sobre a Ação de Descumprimento de Preceito Federal 

A CF/88, com objetivo de ampliar os instrumentos e legitimados a exercer o controle de 

constitucionalidade, criou mecanismos de controle de constitucionalidade, dentre eles a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (BARROSO, 2020, p. 257). 

A ADPF, conquanto tenha sido inserida na Carta Magna vigente pelo constituinte 

originário, somente teve efetividade com advento da Lei 9.882/1999, publicada aos 03 de 

                                                 
6 Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da CF/88 não integra o bloco de 
constitucionalidade. Nesse sentido, ADI 2.076, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15/08/2002 (STF, 2002). 
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dezembro de 1999,7 diante do entendimento do STF no sentido de que se tratava de norma 

constitucional de eficácia limitada.8 Ou seja, a ADPF se trata de criação original do sistema 

jurídico brasileiro, diante da ausência anterior de instrumento semelhante, cuja finalidade, nos 

termos expressos da legislação regulamentadora, é promover uma complementação no sistema 

de controle de constitucionalidade pátrio (TAVARES, 2020, p. 419). A forma como a ação foi 

regulamentada possibilitou a discussão, no âmbito do controle de constitucionalidade, de 

questões não passíveis de serem apreciadas em outros instrumentos anteriormente existentes 

(PAULO, 2008, p. 823).  

Portanto, trata-se de ação de competência originária do STF e com a finalidade de evitar 

ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder Público, ou na hipótese de 

resolver controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 

incluídos os anteriores à Constituição. (MORAES, 2003, p. 519) 

A doutrina prevê a existência de dois tipos de ADPF: arguição autônoma ou direta, que 

visa a prevenir ou tutelar preceito fundamental resultante de atos oriundos do Estado; e arguição 

incidental, a qual se restringe à análise de ato normativo cuja interpretação existe controvérsia 

relevante. Doravante, serão analisadas, pontualmente, as hipóteses de cabimento de cada 

espécie de ADPF, iniciando-se pela arguição autônoma. 

Considerando que a legislação não definiu, concretamente, quais são os preceitos 

fundamentais, coube à doutrina apresentar sua interpretação acerca do dispositivo legal. Porém, 

na maioria das vezes, quando os doutrinadores apresentam definição de preceito fundamental 

o fazem de forma geral e sem limitar, concretamente, os respectivos limites interpretativos.  

A título de exemplo, cite-se Bulos (2000, p. 901), para quem “qualificam-se de 

fundamentais os grandes preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelecem 

comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares da manifestação constituinte 

originária”. 

Diante da ausência de especificação normativa do alcance da norma, o STF, pontualmente 

e em casos concretos, já reconheceu a qualidade de preceitos fundamentais nas seguintes 

hipóteses: princípios fundamentais; direitos fundamentais; princípios constitucionais sensíveis; 

                                                 
7 Dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos 
termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. 
8 Nesse sentido, STF, Pet 1.140 AgR, julgamento 02.05.1996, publicação 31.05.1996. Norma de eficácia 
limitada, conforme classificação apresentada por José Afonso da Silva acerca da efetividade das normas 
constitucionais, refere-se à espécie normativa que depende de regulamentação infraconstitucional para 
produção de efeitos (STF, 1996). 
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princípios da administração pública; e cláusulas pétreas.9 Com base no exposto, pode-se afirmar 

que não existe uma delimitação prévia do que pode ser entendimento na qualidade de preceito 

fundamental, havendo, em casos pontuais e específicos analisados no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, reconhecimento da referida qualidade a determinados temas constitucionais 

(LENZA, 2020, p. 287). 

Ademais, não se pode olvidar a existência de caráter preventivo ou repressivo no manejo 

da ADPF, os quais objetivam, respectivamente, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, 

bem como a necessidade de o ato impugnado através da ação constitucional ser oriundo do 

Poder Público, sejam estes de caráter geral ou concreto. 

Na ADPF da espécie incidental, deve ser veiculada controvérsia na interpretação 

constitucional acerca de lei ou ato normativo oriundo de quaisquer dos Entes Federativos. Neste 

caso, será relevante a controvérsia quando “[...] seu deslinde tiver repercussão geral, que 

transcenda ao interesse das partes em litígio, seja pela existência de um número expressivo de 

processos análogos, seja pela gravidade ou fundamentalidade da tese em discussão, por seu 

alcance político, econômico, social ou ético (BARROSO, 2004, p. 229). 

Uma das grandes inovações decorrentes da introdução da ADPF no sistema do controle 

de constitucionalidade consiste na possibilidade de o STF analisar, originariamente e de forma 

abstrata, a compatibilidade de normas anteriores à Constituição com a Carta Magna em vigor, 

possibilidade, até a regulamentação da ação sob análise, inviável através dos demais 

instrumentos então existentes (PAULO, 2008, p. 823). Pode-se afirmar, portanto, que a 

manifestação do STF acerca da recepção ou não das normas anteriores à CF/88 pode ser 

realizada através de manejo de ADPF. 

A legitimidade ativa da ADPF, ou seja, aqueles que podem ajuizar a ação em comento, 

nos termos do art. 2º da legislação regulamentadora, é idêntica à prevista para os legitimados 

da ação direta de inconstitucionalidade, cujo rol está elencado no art. 103 da CF/88 (BRASIL, 

1988).10 

                                                 
9 Nesse sentido, ADPF 33/PA, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJ 29.10.2003. (STF, 2006). 
10 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:  
I - O Presidente da República; 
II - A Mesa do Senado Federal; 
III - A Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V - O Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - O Procurador-Geral da República; 
VII - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
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Uma característica bastante peculiar da ADPF consiste na subsidiariedade da ação, ou 

seja, a ADPF é uma ação residual (ou subsidiária), pois “(...) a lei expressamente veda a 

possibilidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer 

outro meio eficaz de sanar a lesividade.” (MORAES, 2003, p. 520). 

Após discussão no âmbito do Pretório Excelso acerca da subsidiariedade, firmou-se 

entendimento no sentido de que não pode existir outra ação no âmbito do controle abstrato de 

constitucionalidade apta a levar a discussão ao STF. 

Nesse sentido, segue trecho do voto do Min. Gilmar Mendes proferido na ADPF 33, na 

qual se solidificou o referido entendimento: 

Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de 
descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, 
os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. 
Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de 
constitucionalidade, não será admissível a arguição de descumprimento. Em 
sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade - isto é, não se verificando a 
existência de meio apto a solver a controvérsia constitucional relevante de 
forma ampla, geral e imediata -, há de se entender possível a utilização de 
preceito fundamental. (STF, 2006). 

Por fim, devem ser tecidos alguns comentários acerca dos efeitos da decisão proferida em 

sede de ADPF. 

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a decisão proferida no âmbito da 

arguição de descumprimento possui as seguintes dimensões: temporal, acarretando os efeitos, 

via de regra, ex tunc;11 subjetiva, gerando eficácia erga omnes; e institucional, porquanto 

vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública (TAVARES, 2020, p. 

419). 

Em relação ao aspecto temporal, em regra, nas ações de controle de constitucionalidade 

abstrato, os efeitos da decisão retroagem à data da prática do ato impugnado, salvo se, conforme 

expressa disposição legal,12 por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

houver a modulação dos efeitos da decisão, ocasião na qual será fixado um termo inicial para 

produção dos efeitos da decisão. 

                                                 
IX - Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
11 Termo em latim que indica que a decisão jurídica se aplicará desde o início do processo que lhe deu 
origem, ou seja, é uma decisão de caráter retroativo 
12 Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
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No que diz respeito ao viés subjetivo, a ação produz eficácia erga omnes, ou seja, contra 

todos, independentemente de terem participado ou sequer tomado ciência da ação. 

Acerca do aspecto institucional, a vinculação à decisão se aplica aos demais órgãos do 

Poder Judiciário, excetuando-se o STF. Outrossim, incide sobre a administração pública direta 

e indireta de todos os entes federativos. Não se aplica, porém, ao poder legislativo no que diz 

respeito à função legislativa, o qual, em tese, pode inovar no ordenamento jurídico com 

conteúdo idêntico ao analisado no âmbito da ADPF, sem ofender a autoridade da decisão, diante 

da autonomia legislativa (LENZA, 2020, p. 248-249). 

Eis as principais considerações sobre a ADPF, indispensáveis ao entendimento da 

tramitação do processo junto ao STF, conforme será exposto na sequência. 

1.3 A ADPF n. 153 

No presente subcapítulo, será apresentado um resumo dos argumentos fáticos e jurídicos 

expostos na petição inicial a qual deu início à ADPF n. 153 (STF, 2010). 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, órgão legitimado à propositura 

de ação em sede de controle concentrado de constitucionalidade, aos 21/10/2008, protocolou 

petição no STF dando início ao processamento da ADPF sob análise. 

O dispositivo legal impugnado na ação é o §1º do art. 1º, da Lei 6.683/79, o qual possui 

a seguinte redação: 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 
02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos 
ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos 
com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política. (STF, 2010). 

A peça inaugural iniciou tratando de questões relacionadas ao cabimento da ação, 

afirmando a existência de controvérsia constitucional relevante acerca de ato normativo anterior 

à CF/88, acima transcrito, consistente em eventual anistia de agentes público responsáveis pela 

prática de infrações penais contra opositores políticos ao regime militar (STF, 2010). 

A título de exemplo, a petição afirmou a existência de decisões divergentes de órgãos do 

Poder Judiciário, manifestação contrárias de representantes do Poder Executivo Federal, mais 

especificamente o Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, bem como de ausência de 

consenso entre juristas nacionais e internacionais acerca da validade da anistia e interpretação 

que deve ser dada ao dispositivo legal (STF, 2010). 
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Dada a disparidade de opiniões e decisões, a parte autora aduziu presente hipótese de 

cabimento da ADPF prevista no §1º do Art. 1º da Lei 9.882/99, qual seja, a existência de séria 

controvérsia constitucional sobre lei federal anterior à Constituição (STF, 2010). 

Ademais, afirmou a instituição peticionante que a legislação regulamentadora da ADPF 

previa como objeto da demanda incidental a possibilidade de interpretação de ato normativo 

federal (STF, 2010). 

Argumentou, ainda, em sede de preliminares, que a interpretação no sentido de que a lei 

“concedeu anistia a vários agentes públicos responsáveis, entre outras violências, pela prática 

de homicídio, desaparecimento forçado, tortura e abusos sexuais contra opositores políticos 

viola frontalmente diversos preceitos fundamentais da Constituição” (STF, 2010). 

Por fim, a petição alegou estar preenchido o requisito da subsidiariedade no manejo da 

ADPF, dada a ausência de outra espécie de forma de controle concentrado ou abstrato de 

constitucionalidade do ato normativo impugnado. 

No mérito, a exordial afirmou que o dispositivo legal impugnado foi “[...] redigido 

intencionalmente de forma obscura, a fim de incluir sub-repticiamente, no âmbito da anistia 

criminal, os agentes públicos que comandaram e executaram crimes comuns contra opositores 

políticos ao regime militar [...]” (STF, 2010), não existindo precedentes semelhantes na história 

do Brasil. 

Após tecer alguns comentários acerca de concurso de crimes e pessoas no direito penal, 

bem como conexão, afirmou a parte autora a ausência de conexão entre crimes políticos 

praticados por aqueles que opunham ao regime militar e os comuns contra opositores imputados 

aos agentes públicos que agiram em nome do governo ditatorial. Acrescenta que a conexão só 

poderia existir em casos de “[...] crimes políticos e crimes comuns perpetrados pela mesma 

pessoa (concurso material ou formal), ou por várias pessoas em coautoria.” (sic) (STF, 2010). 

Assim, a anistia somente abrangeria os autores de crimes políticos ou contra a segurança 

nacional e, eventualmente, de crimes comuns a eles ligados pela comunhão de objetivos. 

Continuou afirmando que, no período cujas condutas foram anistiadas pela Lei 6.683/79, 

existiram três atos normativos determinantes dos crimes contra e segurança nacional, ordem 

pública e social,13 não prevendo quaisquer deles de tipos penais relacionadas a homicídio, 

tortura ou violência sexual imputadas a agentes públicos, as quais deveriam ser consideradas 

crimes comuns. 

                                                 
13 Decreto-Lei nº 314, de 13/03/1967, o Decreto-Lei nº 898, de 29/09/1969 e a Lei nº 6.620, de 
17/12/1978. 



21 

O legitimado ativo argumentou, ainda, que “os acusados de crimes políticos não agiram 

contra os que os torturaram e mataram, dentro e fora das prisões do regime militar, mas contra 

a ordem política vigente no País naquele período [...]” (STF, 2010), sendo considerados, 

destarte, crimes comuns, para os quais não é aplicável a anistia da Lei 6.683/79. 

Na sequência, defendeu que, mesmo na hipótese de se reconhecimento de conexão entre 

as infrações penais de natureza políticas e comuns, interpretando-se ampliativamente o 

dispositivo impugnado, ocorreria ofensa a preceitos fundamentais previstos na constituição, os 

quais serão expostos a seguir. 

Inicialmente, o peticionante informou que a isonomia e segurança jurídica seriam 

ofendidos caso a lei fosse interpretada de forma ampla, isto é, incluindo-se crimes comuns e 

políticos.  

Aduziu que a Lei de Anistia estende a causa de extinção da punibilidade14 a uma 

quantidade indefinida de crimes, porquanto não foi especificando o tipo de relação necessária 

entre crimes comuns e políticos para sua incidência, situação que poderia acarretar tratamento 

desigual entre indivíduos e insegurança jurídica. 

Ademais, afirmou que a outra hipótese prevista em lei, qual seja, infrações penais 

praticadas por motivação política, tratava-se de matéria ínsita à consciência de cada indivíduo 

e de difícil comprovação no caso concreto. 

Concluiu afirmando que, caso a interpretação da norma seja ampla, não haverá igualdade 

perante a lei em matéria de anistia criminal, diante da ausência de definição dos crimes 

englobados pelo dispositivo legal objeto da ação.  

Outro fundamento apresentado na petição inicial diz respeito à ofensa ao preceito 

fundamental de não ocultar a verdade, o qual poderia ser extraído de diversas normas 

constitucionais.15 

                                                 
14 Código Penal (BRASIL, 1940) 
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 
(...) 
II - Pela anistia, graça ou indulto;  
15 CF/88 (BRASIL, 1988) 
Art. 1º. Omissis 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
Art. 5º. Omissis 
(...) 
XXXIII - todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral; 
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A parte autora argumenta que “sendo os governantes meros servidores do povo e não 

donos do poder, seria intolerável que eles pudessem, impunemente, sobretudo em matéria de 

crimes já cometidos, ocultar a verdade perante o soberano, que lhes delegou poderes de 

governo” (STF, 2010). Desse modo, não pode ser admitido que o Poder Público tivesse 

autorização para ocultar a identidade dos agentes públicos os quais praticaram infrações penais 

contra os cidadãos. 

Acrescentou, outrossim, que a interpretação ampliativa do dispositivo impugnado 

ofenderia os princípios democrático e republicano, ambos previsto expressamente da CF/88.16 

Primeiramente, porque os agentes públicos os quais praticaram crimes comuns contra 

opositores políticos durante o regime militar exerciam funções públicas e eram remunerados 

com recursos públicos. Além disso, a votação e aprovação da legislação objeto da ação careceu 

de legitimidade democrática, diante da ausência de escolha pela população dos respectivos 

representantes. Por fim, “os governantes não têm poder para anistiar criminalmente, quer eles 

próprios, quer os funcionários que, ao delinquirem, executaram suas ordens. Tal seria, 

obviamente, agir não a serviço do bem comum do povo, mas em seu próprio interesse e 

benefício” (sic) (STF, 2010). 

Como última ofensa a preceito fundamental, defendeu a impossibilidade de negociação 

da dignidade da pessoa humana e do povo brasileiro. Afirmou, inicialmente, que a aprovação 

da lei foi decorrente de um acordo para viabilizar a transição entre o regime militar e Estado de 

Direito, porém, que as vítimas sobreviventes ou familiares dos mortes e desaparecidos não 

concordaram com a avença. Outrossim, disse que os parlamentares os quais aprovaram a 

legislação não consultaram os parentes da vítima ou a população acerca do negócio firmado, o 

qual “dizia respeito à abertura do regime militar, em troca da impunidade dos funcionários do 

Estado que atuaram na repressão política” (STF, 2010). 

Desse modo, que o Estado surgido após o regime militar foi criado em ofensa direta à 

dignidade da pessoa humana, que não pode servir de instrumento para obtenção de qualquer 

finalidade e se trata de característica inalienável e indisponível. 

Ademais, após destacar diversos instrumentos internacionais que possuem normas no 

sentido de coibir a tortura, considerou inadmissível que o dispositivo impugnado tenha 

interpretação apta a incluir nos casos de anistia os delitos da referida natureza. 

                                                 
16 CF/88 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
[...] 
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Derradeiramente, expôs que, embora vítima e parentes de falecidos tenha recebido 

prestação pecuniária em decorrência da violação da dignidade sofrida, a reparação pecuniária 

não é suficiente para legitimar as condutas praticadas, acarretando imunidade aos executores e 

mandantes das condutas ofensivas à dignidade das vítimas. 

Com fulcro nos argumentos supra expedidos, requereu-se a procedência do mérito da 

ação no sentido de que fosse efetivada uma interpretação conforme a disposição, “de modo a 

declarar, à luz dos seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos 

crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da 

repressão contra opositores políticos, durante o regime militar” (STF, 2010). 

Em suma, os fundamentos supra referidos são os principais apresentados pela parte autora 

no âmbito da ADPF n. 153. 

1.4 A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 153 

Após a tramitação da ADPF n. 153 no STF, participação dos órgãos e instituições 

previstos na legislação, assim como diversas entidades a título de amicus curiae, aos 

29/04/2010, por maioria, o mérito da ação foi julgado improcedente. 

A seguir, será apresentada síntese dos fundamentos apresentados pelo Ministros que 

votaram pelo afastamento das preliminares arguidas em sede de defesa e improcedência do 

pedido da ADPF, iniciando-se pelo relator da ação, Eros Grau, atualmente aposentado. 

Acerca das preliminares, o relator iniciou afirmando que, conforme jurisprudência da 

Corte, competia ao STF, em sede de ADPF, analisar a compatibilidade entre atos normativos 

anteriores à CF/88, nas hipóteses de controvérsia sobre harmonização entre ambos e quando 

não for possível a discussão em sede de ADI ou ADC. 

Em seguida, afirmou que a ADPF se enquadrava nas duas hipóteses legalmente previstas 

para fins de cabimento da ação. A ação preenchia o requisito previsto no art. 1º da Lei 9.882/99, 

considerando a existência, em tese, de lesão a preceito fundamental decorrente da não 

investigação e ajuizamento de ações penais decorrentes da aplicação da Lei de Anistia. Além 

disso, reconheceu a incidência do parágrafo único do inciso I do mesmo ato normativo, já que 

a lei impugnada, supostamente, conferiu, de forma indevida, anistia a acusados de terem 

praticado infrações penais (STF, 2010).  

Reconheceu não se tratar de ADPF incidental, “[...] já que não se pretende discutir, 

paralelamente a qualquer outro processo judicial, matéria relativa à validade de ato normativo 

[...]” (STF, 2010), não obstante haja necessidade de comprovação de controvérsia jurídica 
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acerca da interpretação da norma, a qual pode ser observada no âmbito de quaisquer dos Poderes 

constituídos. 

Analisando os autos, o relator entendeu estar devidamente comprovada a divergência 

acerca da validade e interpretação atribuída à norma referida na inicial, inclusive dentre órgãos 

do Poder Executivo Federal e em votos prolatados por Ministros do STF no processo de 

Extradição n. 974. 

Durante a tramitação do processo, a Advocacia Geral da União e o Senado Federal 

arguiram preliminar de ausência de impugnação da totalidade de normas relacionadas ao tema, 

sob pretexto de que deveria ter sido questionado o § 1º do artigo 4º da Emenda Constitucional 

n. 26/85. O relator entendeu que a preliminar se confundia com o mérito, rejeitando-a no 

momento, mas afirmando que haveria apreciação da matéria oportunamente (STF, 2010). 

O Ministério da Defesa, igualmente ouvido no curso do processo, alegou, em sede de 

preliminar, a ausência de indicação das autoridades responsáveis pelos atos concretos de 

descumprimento de preceitos fundamentais. Neste ponto, o relator reconheceu a desnecessidade 

da especificação arguida, porquanto a decisão da ADPF n. 153 possui efeitos vinculantes e erga 

omnes (STF, 2010). 

Ademais, o órgão arguiu a inutilidade da ação, diante da incidência de prescrição sobre 

as infrações penais referidas na peça inicial, inexistindo efeitos práticos decorrentes da análise 

do mérito da ação. O relator entendeu que “(...) somente se ultrapassada a controvérsia sobre a 

previsão abstrata da anistia abrir-se-á a oportunidade de apuração da prescrição” (STF, 2010), 

motivo pelo qual foi rejeitada a preliminar. 

Desse modo, todas as preliminares levantadas pelos sujeitos do processo foram afastadas 

pela maioria dos integrantes do STF que participaram do julgamento, proferindo voto em 

sentido contrário o Ministro Marco Aurélio, o qual votou pelo não conhecimento do mérito da 

ADPF n. 153 diante da inadequação da via eleita. 

Iniciando a análise do mérito da ADPF, o relator, Ministro Eros Grau, apresentou dois 

pontos introdutórios. Primeiramente, afirmou que “todo e qualquer texto normativo é obscuro 

até o momento da interpretação” (STF, 2010). Assim, competiria ao intérprete, analisando o 

texto normativo e a realidade, criar normas jurídicas que serão aplicadas aos casos concretos. 

Afastou-se, destarte, a argumentação no sentido de que o texto legislativo seria obscuro e 

tecnicamente inepto. Referindo-se a obra bibliográfica de sua autoria, o relator destacou a 

necessidade de “observarmos que a clareza de uma lei não é uma premissa, mas o resultado da 

interpretação, na medida em que apenas se pode afirmar que a lei é clara após ter sido ela 

interpretada” (GRAU, 2009, p. 74-75). Encerrou o raciocínio afirmando que como a 
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interpretação do direito “[...] consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos 

e da realidade, de normas jurídicas – cumpre definirmos qual a realidade, qual o momento da 

realidade a ser tomado pelo intérprete da Lei n. 6.683/79.” (STF, 2010). 

O segundo ponto inicial analisado pelo relator foi no sentido de que eventual revisão da 

norma impugnada deveria ser realizada pelo órgão criador do ato normativo, qual seja, o Poder 

Legislativo, e não o Poder Judiciário, informando que retornará ao tema com maior 

profundidade durante o voto. Apresentado o introito supra, o ministro passou à análise do mérito 

da ADPF, iniciando pela suposta ofensa a preceitos fundamentais. Sobre a suposta ofensa à 

isonomia em matéria de segurança, o relator explicou que o argumento da arguente não deve 

ser acolhido, porquanto a lei pode, em observância à isonomia material, anistiar crimes políticos 

e respectivas infrações penais conexas. Em relação à alegada lesão ao direito de informação, o 

Ministro Eros Grau afirmou que a anistia deve se relacionar a fatos, e não a pessoas 

determinadas, motivo porque deve ser concedida de forma impessoal e objetiva, conforme 

determinado pela legislação impugnada. Outrossim, entendeu o relator não existir impedimento 

a acesso de dados referentes à atuação dos agentes da repressão com a incidência da anistia. 

Afirmou, primeiramente, que não se pode romper “a boa-fé dos atores sociais e os anseios das 

diversas classes e instituições políticas do final dos anos 70, que em conjunto pugnaram – como 

já demonstrado – por uma Lei de Anistia ampla, geral e irrestrita” (STF, 2010), sob pena de 

ofensa à verdade histórica. Destacou, ademais, a existência de mecanismos para obtenção de 

documentos referentes a fatos ocorridos dentro do lapso temporal anistiado pela lei, os quais 

estão tendo a constitucionalidade apreciada pelo STF através de ADI.17 

 Acerca da divergência entre os princípios democrático e republicano com a Lei da 

Anistia, entendeu o relator não haver a alegada incompatibilidade. Inicialmente, porquanto, 

caso acatada a tese da arguente, deixar-se-ia de aplicar a teoria da recepção em relação a atos 

normativos anteriores à CF/88. Além disso, não seria razoável exigir a “legitimação de toda 

essa legislação pelo órgão legislativo oriundo de eleições livres ou então diretamente pelo povo 

soberano, mediante referendo” (STF, 2010). Caso os argumentos da inicial sejam acolhidos, 

estar-se-ia negando a anistia a todos os crimes, inclusive políticos, praticados entre 02 de 

setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 

Neste ponto, importante apresentar trecho do voto do ministro: 

O que se pretende é extremamente contraditório: a ab-rogação da anistia em 
toda sua amplitude, conduzindo inclusive a tormentosas e insuportáveis 
conseqüências financeiras para os anistiados que receberam indenizações do 
Estado, compelidos a restituir aos cofres públicos tudo quanto receberam até 

                                                 
17 ADI 4077. 
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hoje a título de indenização. A procedência da ação levaria a este funesto 
resultado. (STF, 2010) 

No que diz respeito à ofensa à dignidade da pessoa humana, o relator começou afirmando 

que a argumentação apresentada na exordial é exclusivamente política, e não jurídica. Seguiu 

afirmando que a arguente ignorou um dos momentos mais importantes da redemocratização do 

país, qual seja, a batalha pela anistia, da qual participaram integrantes de todos os setores da 

sociedade, inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), presos políticos e 

exilados políticos. 

Após citar diversos fatos políticos e nomes de pessoas relacionadas ao processo de 

redemocratização, o Ministro Eros Grau concluiu que desqualificar a luta pela anistia e 

reconhecê-la como contrária à democracia seria “tripudiar sobre os que, com desassombro e 

coragem, lutaram pela anistia, marco do fim do regime de exceção” (STF, 2010). 

Ainda sobre o argumento relacionado à dignidade da pessoa humana, após concordar com 

a afirmação da arguente no sentido de que ela não tem preço, afirmou o relator que “a 

indignidade que o cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribuída com a 

proclamação de que o instituto da anistia viola a dignidade humana” (STF, 2010). 

Em relação à aplicabilidade da anistia a crimes conexos, o ministro afirmou ser o texto 

legal bastante claro no sentido de que: 

Podem ser de “qualquer natureza”, mas [i] hão de terem estado relacionados 
com os crimes políticos ou [ii] hão de terem sido praticados por motivação 
política. São crimes outros que não políticos; logo, são crimes comuns, porém 
[i] relacionados com os crimes políticos ou [ii] praticados por motivação 
política. (STF, 2010). 

Além da interpretação literal da legislação, o relator afirmou que o sentido da norma deve 

ser avaliado conforme o momento histórico da sanção da lei, constatando que, à época, ignorou-

se eventual liame entre a redação do texto legal e o instituto processual da conexão criminal.  

Ressaltou, outrossim, a existência de precedente do STF nesse sentido, onde decidiu-se 

que “não estamos diante do conceito rigoroso de conexão, mas de um conceito mais amplo, em 

que o legislador considerou existente está figura processual, desde que se pudesse relacionar 

uma infração a outra” (STF, 1982). 

O Ministro Eros Grau concordou com a arguente no sentido de que o legislador estendeu 

a anistia às infrações penais praticadas pelos agentes estatais contra aqueles contrários ao 

regime de exceção, afirmando que ela possuía as seguintes características: ampla, geral e 

bilateral. Esta, decorrente da sua incidência aos que agiam em nome do Poder Público e àqueles 

que se opunham ao governo. 
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Continuando o voto, o relator apresentou uma análise da jurisprudência do STF acerca da 

interpretação da Corte que foi dada a diversos atos normativos os quais previam a anistia, 

destacando o entendimento da Corte relacionado ao caráter amplo do instituto e interpretação 

de modo benéfico.  

Dentre os julgados referidos pelo relator da ADPF n. 153, merece destaque trecho do voto 

proferido pelo Ministro Cezar Peluso no Recurso Extraordinário (RE) 165438, julgado no ano 

de 2004, no sentido de que “em tema de anistia, a interpretação tem que sem ampla e generosa, 

sob pena de frustrar seus propósitos político-jurídicos” (STF, 2005). 

Na sequência, o ministro retornou a ponto tratado na introdução do voto, referente à 

interpretação do direito, o qual tem caráter constitutivo e “(...) consiste na produção, pelo 

intérprete, a partir de textos normativos e da realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à 

solução de determinado caso.” (STF, 2010). Desse modo, afirmou o relator que o significado 

extraído do texto legal pode variar conforme o contexto social, histórico e cultural. 

Porém, o raciocínio supra deve ser utilizado na análise de leis gerais e abstratas, e não às 

leis-medida. Esta, conforme o relator, tratam de interesses imediatos e concretos, devendo ser 

consideradas ato administrativo especial. Merece destaque trecho do voto explicitando a ideia 

das leis-medidas: 

O Poder Legislativo não veicula comandos abstratos e gerais quando as edita, 
fazendo-o na pura execução de certas medidas. Um comando concreto é então 
emitido, revestindo a forma de norma geral. As leis-medida configuram ato 
administrativo completável por agente da Administração, mas trazendo em si 
mesmas o resultado específico pretendido, ao qual se dirigem. Daí por que são 
leis apenas em sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material. 
Cuida-se, então, de lei não-norma. (STF, 2010). 

Concluindo o raciocínio, o Ministro Eros Grau afirmou a necessidade de, nas hipóteses 

de interpretação de lei-medida, apreciar o contexto social e momento histórico no qual o ato 

normativo foi criado, e não realidade hodierna. 

Citando julgado da corte que ratifica a constatação supra, o relator fez referência ao 

Habeas Corpus n. 29151, no qual o Ministro Orosimbo Nonato, no azo da prolação do voto, 

afirmou caber “ao intérprete, na aplicação da lei, verificar lhe a finalidade, a mens legis 

atendendo ao momento histórico em que ela surgiu, e ao escopo a que visa, sem se deixar 

agrilhoar demasiadamente à sua literalidade” (sic) (STF, 1945).  

Após referência a diversos atos normativos que concederam anistia desde o início do 

período republicano, afirmou o relator que o contexto histórico e social da transição entre a fase 

ditatorial e democrática que deve ser ponderada para fins de definição do alcance da expressão 

crimes conexos, previsto no dispositivo impugnado da Lei 6.683/79. Em seguida, o relatou 
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informou que a Lei 6.683, além de expressar decisão política da época, trata-se de lei-medida, 

devendo ser interpretada com fulcro no momento histórico em que editada, e não de norma 

dotada de abstração e generalidade voltada para o futuro. 

O ministro transcreveu, para fins de se aferir o contexto no qual a norma foi incluída no 

ordenamento jurídico, parecer da OAB encaminhado ao Senado Federal, da lavra de José Paulo 

Sepúlveda Pertence, no qual afirmou: 

17. Nem a repulsa que nos merece a tortura impede reconhecer que toda a 
amplitude que for emprestada ao esquecimento penal desse período negro de 
nossa História poderá contribuir para o desarmamento geral, desejável como 
passo adiante no caminho da democracia. 

18. De outro lado, de tal modo a violência da repressão política foi tolerada – 
quando não estimulada, em certos períodos, pelos altos escalões do Poder – 
que uma eventual persecução penal dos seus executores materiais poderá vir 
a ganhar certo colorido de farisaísmo. 

19. Não é preciso acentuar, de seu turno, que a extensão da anistia aos abusos 
da repressão terá efeitos meramente penais, não elidindo a responsabilidade 
civil do Estado, deles decorrentes. (STF, 2010). 

Na sequência, reproduziu trecho de entrevista dada por José Paulo, ministro aposentado 

do STF, o qual foi cassado duas vezes pela ditatura, enquanto membro do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e professor da Universidade de Brasília: 

É expressivo recordar que, no curso de todo o processo legislativo – que 
constituiu um marco incomum de intenso debate parlamentar sobre um projeto 
dos governos militares –, nem uma voz se tenha levantado para pôr em dúvida 
a interpretação de que o art. 1o, § 1º, se aprovado, como foi, implicava a anistia 
da tortura praticada e dos assassínios perpetrados por servidores públicos, sob 
o manto da imunidade de fato do regime de arbítrio. O que houve foram 
propostas de emenda – não muitas, porque de antemão condenadas à derrota 
sumária – para excluir da anistia os torturados e os assassinos da repressão 
desenfreada. (STF, 2010). 

Com supedâneo nas manifestações supra, o relator quis demonstrar que não havia, na 

época dos debates e aprovação da Lei de Anistia qualquer dúvida de que, a forma como o ato 

normativo foi redigido, acarretaria sua aplicabilidade aos supostos crimes praticados por 

aqueles que agiam em nome do Poder Público. 

Encerrada a análise do contexto histórico e social nacional, o relator passou à análise da 

legislação, iniciando pelo fato de Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em vigor no Brasil desde 15 de 

fevereiro de 1991, ser posterior à Lei da Anistia. Outrossim, a Lei 9.455/97, a qual define o 

crime de tortura, somente entrou em vigor aos 07 de abril de 1997, igualmente, em data posterior 

à Lei n. 6.683/79. Por fim, informou que a vedação constitucional, prevista no art. 5º, XLIII da 
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CF/88 (BRASIL, 1988),18 que veda a concessão de anistia ao crime de tortura, somente surgiu 

no ordenamento jurídico com a promulgação da Constituição, ocorrida aos 05 de outubro de 

1988, não podendo a vedação incidir sobre anistia anteriormente existente e consumada (STF, 

2010). 

Passando à apreciação dos fundamentos da arguente relacionados à interpretação e 

revisão da Lei da Anistia, o relator afirmou que no “[...] Estado democrático de direito o Poder 

Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra redação, diversa da nele contemplada, a 

texto normativo.” (STF, 2010), citando diversos precedentes do STF os quais corroboram sua 

afirmação. 

Ademais, o ministro se referiu a acórdãos do Pretório Excelso os quais fixam os limites 

de interpretação do STF quando a lide se referir a atos normativos que concedem anistia, 

merecendo destaque o voto do Ministro Orosimbo Nonato no Recurso Extraordinário Criminal 

n. 10.177, julgado em 11 de maio de 1948: 

Ao Poder Judiciário cabe apenas o encargo de interpretar a lei que traduz a 
anistia, sua extensão e alcance quanto aos fatos e às pessoas. No que tange ao 
mais, nada lhe cumpre fazer. O assunto, escreve Carlos Maximiliano, citando 
Cobat, de natureza essencialmente política, enquadra-se na competência 
exclusiva do Congresso cujo veredictum, sobre o caso, não sofre revisão do 
Judiciário (Com. à Const. Bras., 1948, v. I, n. 357, p. 154). Transcrevo o texto 
de Carlos Maximiliano: “Quem interpreta e faz cumprir a lei da anistia? 
Quanto ao primeiro caso, forçoso é distinguir. Não se discutem os motivos, 
nem a justiça ou a oportunidade da concessão, depois de feita esta. O assunto, 
de natureza essencialmente política, enquadra-se na competência exclusiva do 
Congresso, cujo veredictum, sobre o caso, não sofre revisão do Judiciário. 
Cabe a este em França, e com razão maior no Brasil, interpretar o decreto da 
anistia, verificando e traduzindo o sentido do texto, determinando o alcance 
da providência quanto aos fatos a que se aplica e às pessoas a que aproveita. 
A execução da lei compete às autoridades administrativas em primeiro lugar; 
devem agir, também, as judiciárias para suspender os processos e restituir a 
liberdade até aos condenados (STF, 1948). 

Seguindo, o relator afirmou que a existência de um acordo político para viabilizar a 

transição entre os regimes militar e democrático se trata de fato incontroverso, não cabendo ao 

Poder Judiciário o rever, mormente pelo fato de ter sido aprovado pelo Poder Legislativo, a 

quem competiria, em tese, promover eventuais modificações. Afirmou, ainda, que ao STF, em 

sede ADPF, a única possibilidade seria analisar a compatibilidade entre o texto normativo 

anterior à CF/88 e à atual Carta Magna. 

                                                 
18 Art. 5º. Omissis 
(...) 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
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Foram citados no voto exemplos ocorridos no Chile, Argentina e Uruguai em que, após a 

aprovação de leis sobre anistia, o Poder Legislativo ou a população, através de plebiscito ou 

referendo, realizou modificações ou manutenção da legislação, ratificando a impossibilidade de 

o STF modificar atos normativos acerca do tema. 

O último argumento analisado pelo Ministro Eros Grau foi a análise do preceito previsto 

no art. 4º, §1º da EC 26/85,19 diante da similitude redacional e referência ao mesmo lapso 

temporal previsto no dispositivo impugnado na ADPF (STF, 2010). 

Na ocasião, o relator reconheceu que, através da referida emenda constitucional, aprovada 

após eleições diretas para os governos estaduais e tendo um civil na presidência do país, a 

anistia adquiriu hierarquia constitucional, tornando-se penalmente irrestrita, bem como foi 

aprovada por governo democrático e civil. Assim, o ministro afastou eventual necessidade 

levantada pela arguente no sentido de que seria necessária confirmação da Lei de Anistia após 

a entrada em vigor da CF/88, assim como a alegada impossibilidade de autoanistia (STF, 2010). 

Outrossim, considerando que a EC 26/85 foi aprovada pelo Poder Constituinte da 

Constituição de 1988, adquiriu a emenda constitucional status de norma constitucional 

originária, substituindo o texto da lei ordinária de 1979. Desse modo, salvo se a CF/88, 

                                                 
19 Art. 4º É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta e 
militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares. 
§ 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e 
representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados 
que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política, com base em outros 
diplomas legais. 
§ 2º A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no "caput" 
deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 
§ 3º Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao 
cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de 
permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes. 
§ 4º A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou 
reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado. 
§ 5º O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promulgação da 
presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo. 
§ 6º Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares que já se encontravam 
aposentados, na reserva ou reformados, quando atingidos pelas medidas constantes do "caput" deste 
artigo. 
§ 7º Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste artigo já 
falecidos farão jus ás vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, emprego, posto 
ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data de sua morte, observada 
a legislação específica. 
§ 8º A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as características e 
peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, e observados os 
respectivos regimes jurídicos. 
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expressamente, revogasse a norma constante na emenda constitucional, poder-se-ia tê-la como 

incompatível com a Carta Magna em vigor. Concluindo o raciocínio, afirma o relator: 

Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional, 
teremos que sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável. A 
nova ordem compreende não apenas o texto da Constituição nova, mas 
também a norma-origem. No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo 
sistema normativo é --- tem-se que “[é] concedida, igualmente, anistia aos 
autores de crimes políticos ou conexos” praticados no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 

Por isso não se pode divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito 
veiculado pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988.  

(STF, 2010). 

A título de considerações finais, o ministro ressaltou a necessidade de facilitar o acesso a 

dados sobre os fatos ocorridos no período do regime militar, bem como o voto proferido não 

afasta a repulsa a todas as modalidades de tortura praticadas por qualquer indivíduo, 

manifestando-se pela improcedência da ação. 

Doravante, serão analisados os votos proferidos pelos ministros no julgamento da ADPF 

que foram ao encontro da decisão do Ministro Eros Grau. 

A Ministra Carmem Lúcia iniciou destacando a importância de se garantir o direito à 

verdade, sendo dever do Estado brasileiro investigar, divulgar os fatos e adotar as providências 

para os fatos ilegais ocorridos durante o período ditatorial. Porém, enfatizou que o objeto da 

ação não é o acesso à verdade, mas sim a extensão da expressão ‘crimes conexos’ prevista na 

Lei 6.683/79. Ademais, salientou que, não obstante a incidência da anistia na seara penal, 

persiste a responsabilidade civil do Estado, na forma da legislação, em relação a eventuais 

condutas praticadas pelos seus representantes. Rememorou, ainda que, a legislação foi aprovada 

pelo Congresso Nacional com observância do devido processo e, após mais de vinte anos, 

contestar a legitimidade do órgão legislativo pode levar a questionamentos acerca da CF/88, o 

que não se mostra irrazoável (STF, 2010). 

A Ministra ainda afirmou que a lei foi fruto de acordo político do qual participou a 

sociedade civil, diversas entidades e a própria OAB, sendo todos favoráveis à aprovação do 

projeto de lei e reconhecendo se tratar de indispensável documento para o retorno de uma 

democracia, bem como a lei impugnada prevê anistia ampla, geral e irrestrita, salvo nas 

hipóteses excepcionadas pelo próprio ato normativo. Também reconheceu, em seguida, que a 

Lei de Anistia foi recepcionada pela CF/88, “[...] porque tanto conduziria a injustiças óbvias e 

manifestas, e não para os que reprimiram, mas para os que sofreram e deram suas vidas para 

que, a começar pela lei em questão, se obtivesse o retorno do Estado de Direito no Brasil” (STF, 

2010). 
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Carmen Lúcia ainda frisou que a constitucionalização da anistia prevista na lei impugnada 

com o advento da EC n. 26/85 teve o objetivo de consolidar a lei anteriormente aprovada, bem 

como acalmar os ânimos políticos de todos que fizeram parte do processo de transição entre a 

ditadura e a democracia. Outrossim, constatou que a CF/88 tratou de anistia, mas apenas em 

relação a casos não contemplados pela legislação anterior, através do art. 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),20 discordando da posição do relator no 

sentido de que a EC 26/85 possua natureza constitucional e faça parte do atual ordenamento 

jurídico constitucional. Não obstante, trata-se de fato irrelevante a divergência, diante da 

vigência da Lei 6.683/79. Completamente, defendeu que, apesar de a opção inicial do intérprete 

ser a análise do dispositivo impugnado através dos parâmetros constitucionais atuais, no “caso 

específico, difícil seria desconhecer o que se vivia e para o que se deu a elaboração da Lei agora 

em questão e na qual se contém o dispositivo para o qual se pede interpretação específica”, 

ressaltando a indispensabilidade da Lei da Anistia para a transição do contexto político então 

existente (STF, 2010). 

                                                 
20 Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação 
da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de 
exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, 
de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, 
asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito 
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores 
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.  
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, 
vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, 
dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, 
demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que 
foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes 
oficiais sigilosos. 
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em 
decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 
1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de 
iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação 
da Constituição. 
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de 
vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência social, os 
respectivos períodos. 
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados 
em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle 
estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades 
profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do 
Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a 
readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º. 
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Carmen Lúcia lembrou que, a partir de entendimento firmado com a participação da 

própria OAB, todos os atos relacionados à repressão política, independentemente do grau de 

repulsa ou abominação, estariam incluídos dentre os anistiados. Também cogitou a 

possibilidade de modificação de interpretação de norma penal, mesmo após decorridas, na 

época, três décadas de sua elaboração, mas somente quando pudesse beneficiar condenados ou 

se a sua aplicação não tivesse se exaurido, o que inviabiliza alteração no caso em debate. 

Afirmou que a análise dos argumentos da petição inicial deve ser efetivada sem desconsiderar 

o momento político de transição de regime ditatorial para democrático, sob pena de tornar a 

ADPF n. 153 em verdadeira revisão criminal ‘às avessas’, porquanto teria efeitos contrários aos 

anistiados. Neste ponto, destacou que, segundo entendimento do STF, não é possível 

ajuizamento de revisão criminal nas hipóteses em que o fundamento da ação foi mudança de 

interpretação de lei, impedindo os efeitos visados pela arguente através da ADPF n.153 (STF, 

2010). A ministra declarou que, apesar de a redação da norma impugnada não lhe parecer justa, 

diante da ofensa a direitos humanos, não é possível sua modificação através da via judicial. 

Ademais, constatou que a redação do “§1º do art. 1º da Lei 6683/79 não é ambígua, como ela 

esclarece, de maneira taxativa, a sua finalidade de ampliar indistintamente a anistia então 

concedida” (STF, 2010). Considerou ainda a importância da legislação impugnada no contexto 

de reconciliação e pacificação nacional, tratando-se de instrumento indispensável ao retorno da 

democracia, bem como a anistia ter sido resultado de amplo debate nacional e pressão de vários 

representantes da sociedade civil, inclusive a OAB. 

Após reconhecer a possibilidade de modificação de entendimento das instituições e 

órgãos acerca da interpretação das normas, concluiu que “[...] por mais abjeto, grave e cruciante 

tenha sido a opção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados de 31 anos atrás, teve aquela 

escolha consequências políticas e jurídicas não passíveis de singelo desfazimento pela via da 

interpretação judicial” (STF, 2010), mormente diante do exaurimento dos efeitos da lei em 

comento. Rememorou que o país já havia passado por outros processos de transição política, 

em que concessões consideráveis e com consequências graves ocorreram, como a existente no 

dispositivo legal impugnado, para se superar determinada fase política e atingir os anseios 

populares da época. 

Acerca da conexão referida no art. 1º, §1º da Lei de Anistia, apesar da desumanidade de 

qualquer tipo de tortura, destacou jurisprudência do STF no sentido de que a legislação não 

adotou o termo de forma técnica-formal, referindo-se a qualquer tipo de relação entre as 
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infrações penais.21 Carmen Lucia finalizou o voto destacando a importância de se assegurar o 

direito à informação e à verdade sobre os fatos, votando com o relator no sentido de julgar 

improcedente os pedidos constantes na inicial da ADPF (STF, 2010). 

A Ministra aposentada Ellen Gracie defendeu que a não recepção da Lei 6.683/79 pela 

CF/88 poderia excluir o benefício de todos quanto foram por ela alcançados, bem como a 

derrogação de considerável parte da legislação anterior ao advento da atual Carta Magna. 

Outrossim, não há que se falar em ausência de legitimidade do Congresso Nacional que aprovou 

a legislação impugnada, diante da repetição da anistia através da EC 26/85. Adicionou que a 

anistia possui, como uma de suas características, a objetividade, que foi devidamente observada 

pela legislação impugnada, sendo os fatos escolhidos pelo legislador impuníveis. Também 

ressaltou que a questão relacionada à verdade não é impedida pela existência da Lei da Anistia, 

mas sim por outros atos normativos que terão oportunamente analisados pelo STF a 

compatibilidade com a CF/88 (STF, 2010). 

Acerca do pleito de interpretação conforme, sustentou que a anistia possui o atributo da 

bilateralidade, tendo o objetivo de pacificação social e política, circunstância que impede a 

exclusão de incidência a condutas praticadas pelos agentes da repressão. 

Durante o voto, Ellen Gracie fez referências a indivíduos que participaram do momento 

de transição política, os quais reconheceram que seria conveniente aceitar a anistia da forma 

proposta para fins de se alcançar a democracia e os benefícios que teriam os perseguidos 

políticos e suas famílias. Também afirmou que não é possível a transição pacífica entre regime 

autoritário e democracia sem a existência de concessões recíprocas, apesar de, atualmente, a 

anistia se tratar de tema incômodo, tratando-se a extinção da punibilidade de “preço que a 

sociedade brasileira pagou para acelerar o processo pacífico de redemocratizações, com 

eleições livres e a retomada do poder pelos representantes da sociedade civil” (STF, 2010). 

Por fim, reiterando a necessidade de ser analisado o contexto social e político da época 

do advento da lei impugnada, destacou a impossibilidade de reviver ou desvirtuar o passado, 

afirmando que dele devem ser extraídas lições para que os mesmos erros não sejam cometidos, 

Ellen Gracie concluiu votando pela improcedência da ação. 

O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, afirmou que os prazos prescricionais para 

eventual persecução penal ou reparação na seara civil já decorreram, inexistindo efeitos 

concretos decorrentes de eventual procedência da ADPF. Ademais, afirmou que “[...] a 

atribuição do Congresso Nacional, sob o ângulo da anistia, é política e não se submete, sob o 

                                                 
21 A ver, Habeas Corpus 59.834, rel. Ministro Firmino Paz. (STF, 1982) 
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ângulo da oportunidade, da conveniência, da almejada justiça - e tem-se um caleidoscópio 

quanto a ela -, a qualquer outro Poder [...]”. Destacou que anistia significa apagar o passado, 

virar a página de forma definitiva, perdoando-se sem apego a paixões, destacando a necessidade 

de ser analisada com supedâneo no contexto social em que surgiu. Também defendeu que a 

anistia, da forma como foi redigida, trata-se de instituto amplo e com conceito próprio de 

conexão, disposto no §1º do art. 1º do ato normativo impugnado, não devendo ser feita com nas 

regras do Código de Processo Civil (CPP). Por fim, afirmou que a lei foi criada em consonância 

com a então ordem constitucional vigente, época na qual não existiam as vedações 

constitucionais atuais em relação a delitos praticados pelos agentes da repressão, devendo 

prevalecer o perdão concedido pela Lei da Anistia de forma ampla, acompanhando o voto do 

ministro relator. (STF, 2010). 

O Ministro aposentado Celso de Mello, após contextualização histórica acerca do golpe 

militar de 1964, afirmou que o regime de exceção proibiu o controle jurisdicional dos atos 

praticados com fulcro nos atos normativos editados, viabilizando ações ilícitas e abusivas pelos 

agentes que agiam em nome do regime (STF, 2010). Adicionalmente, destacou a 

reprovabilidade ética e social da tortura, por se tratar de conduta que vai de encontro aos direitos 

humanos, mormente quando a ação advém de uso abusivo da função estatal. Por fim, 

reconheceu a subscrição pelo Estado brasileiro de diversos tratados internacionais voltados para 

a prevenção e repressão dos atos caracterizadores de tortura, assim como a inclusão de diversos 

dispositivos na CF/88 que garantem direitos fundamentais e são expressamente contrários à 

tortura. Também frisou que, a redemocratização do Estado brasileiro dependia de rompimento 

da “[...] imunidade que resguardavam o poder autocrático depositado nas mãos dos curadores 

do regime e reclamava fossem superados os limites impeditivos da restauração dos direitos e 

liberdades atingidas por atos revolucionários fundados na legislação excepcional então 

vigente.” Contínuo aduzindo que “[...] mostrava-se essencial, portanto, que o regime de exceção 

fosse neutralizado e sucedido por uma ordem revestida de plena normalidade político-

institucional.” (STF, 2010).  

Nessa linha de raciocínio, citou a Emenda Constitucional n. 11, datada de 1º de janeiro 

de 1979, a qual revogou os atos institucionais contrários à Constituição Federal então vigente,22 

iniciando-se um ponto de inflexão no processo revolucionário e restabelecendo bases 

compatíveis com o retorno ao Estado democrático de Direito, dentre eles, a aprovação da Lei 

                                                 
22 Art. 3º São revogados os Atos Institucionais e Complementares, no que contrariarem a Constituição 
Federal, ressalvados os efeitos dos atos praticados com bases neles, os quais estão excluídos de 
apreciação judicial. 



36 

6.683/79 pelo Congresso Nacional. O domínio ordinário da anistia são ilícitos políticos, 

ressalvando que “essa expressiva manifestação de indulgência soberana do Estado abrangesse, 

também, como era possível, então, sob a égide da Carta Federal de 1969, as infrações penais de 

direito comum.” (STF, 2010). 

Suas considerações também rememoraram que a Carta Constitucional de 1969 conferia 

legitimidade ao Congresso Nacional para fins de concessão de anistia a crimes não políticos, 

bem como a doutrina entende plenamente admissível a extensão da anistia a infrações penais 

comuns. Assim, constatou que o Congresso Nacional, por ocasião da criação da Lei 6.683/79, 

possuía competência para tratar do assunto, bem como a faculdade de estender o benefício 

despenalizador aos crimes de direito comum, revestindo-se a opção legislativa de plena 

legitimidade jurídico-constitucional. Ou seja, a forma como a anistia foi regulamentada no §1º 

do art. 1º da Lei 6.683/79 estatuiu “interpretação autêntica do termo ‘crime conexo’, em ordem 

a abranger, com essa cláusula de equiparação, todos os delitos de qualquer natureza, desde que 

relacionados a crimes políticos ou cometidos com motivação política” (STF, 2010).  

O ministro ainda aduziu que a anistia advinda da legislação impugnada pela arguente foi 

resultado de longo debate nacional, com participação de diversos setores da sociedade civil, e 

com o objetivo de viabilizar a transição entre o regime militar e democrático. Assim, teve a 

anistia de ser concedida de forma bilateral, favorecendo a todos que protagonizaram o processo 

político durante o regime militar independentemente da posição ideológica. Advertiu ainda que 

o método hermenêutico histórico, no caso sob análise, é extremamente útil para ciência das 

razões que levaram o legislador a conceder a anistia. Após análise de discurso proferido no 

Senado em relação à Lei da Anistia pelo Ministro Paulo Brossard, opositor do regime militar, 

concluiu que a intenção do legislador foi de conceder anistia de forma bilateral e em relação 

aos crimes comuns (STF, 2010). 

Complementarmente, ressaltou que a lei impugnada não se trata de autoanistia, diante do 

caráter da bilateralidade, ou seja, aplica-se aos opositores do regime militar e aos agentes de 

repressão. Assim, não deve ser aplicado o entendimento oriundo da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no sentido de não ser possível a anistia exclusivamente a agentes estatais. 

Salientou que o ato normativo referido na inicial foi editado em momento anterior à Convenção 

das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamento ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes, datado de 1984, assim como da promulgação pelo Congresso Nacional da lei que 

definiu e tipificou o crime de tortura, no ano de 1997. Celso de Mello ainda reconheceu que, 

uma vez elaborada de forma válida e exauridos os respectivos efeitos jurídicos, a lei de anistia 

não pode ter sua eficácia suprimida por legislação superveniente, sob risco de aplicação 
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retroativa de lei mais gravosa, hipótese vedada expressamente no atual sistema constitucional 

brasileiro e afirmou que, consoante destacado em voto anterior, a pretensão punitiva do Estado, 

caso julgada procedente a ADPF, estaria fulminada pelo instituto da prescrição penal, porquanto 

decorrido lapso temporal superior ao máximo previsto na legislação para fins de persecução 

penal (STF, 2010). 

Celso de Mello afastou a tese da arguente no sentido de que a imprescritibilidade penal 

incidiu sobre as condutas narradas na exordial com supedâneo na Convenção sobre a 

Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade, porque, até a data do 

julgamento da ADPF pelo STF, não houve adesão ou processo de internalização pelo Estado 

brasileiro. Ele também destacou que somente por lei interna, excluindo-se convenção 

internacional, mormente as não subscritas pelo Brasil, pode-se tratar de prescritibilidade ou 

imprescritibilidade da pretensão estatal punitiva, ressalvando-se a regulamentação diretamente 

através da Constituição Federal (STF, 2010). 

As considerações de Celso de Mello ainda aduziram que a Assembleia Nacional 

Constituinte a qual precedeu a atual Carta Magna não tratou do assunto anistia, invocando 

jurisprudência da Corte no sentido de que “regras constitucionais supervenientes não se 

revestem de retroprojeção normativa, eis que os preceitos de uma nova constituição se aplicam, 

imediatamente, com eficácia ‘ex nunc’, ressalvadas as situações excepcionais expressamente 

definidas no texto da Lei Fundamental”. Encerrando a fundamentação, o ministro relatou que a 

busca da verdade e memória histórica devem ser buscados, destacando a publicidade dos atos 

e atividades estatais, assim como o direito de acesso, na qualidade de valores constitucionais 

elevados ao patamar de direitos fundamentais pela CF/88 e afirmando que a Lei 6.683/79 não 

impõe qualquer óbice à obtenção da verdade histórica, votou pela improcedência da ADPF. 

(STF, 2010) 

O Ministro Gilmar Mendes, iniciou o voto rememorando que a anistia é ato de caráter 

político, tendo sua amplitude definida na mesma seara, não sendo possível a outro órgão 

modificar a decisão adotada pelo órgão legiferante. Analisando especificamente o período 

anterior à promulgação da lei, afirmou que, durante a ditatura militar, existiam grupos 

contrapostos, representados por aqueles que agiam a serviço do Estado e por grupos que se 

opunham à linha política adotada pelo Estado brasileiro, reconhecendo a existência de agressões 

praticadas por ambos e que a maior parte foi praticada pelos militares (STF, 2010). 

Gilmar Mendes frisou que a anistia ampla e geral representou resultado de um 

compromisso o qual tornou possível a instituição da atual ordem constitucional, ressaltando o 

protagonismo da OAB por ocasião do advento da legislação impugnada. Também reconheceu 
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que a capacidade de resolver conflitos fortalece a democracia e que “um dos instrumentos de 

fortalecimento desse ideário é exatamente a formação de uma Constituição pactuada, que 

proceda à superação de determinado momento crítico.” (STF, 2010). 

As considerações de Gilmar Mendes aduziram que a anistia não pode ser interpretada de 

forma restritiva, sob pena de perder a ideia de pacto e não ter sido suficiente para superar a 

dicotomia existentes no período em que os militares estavam no comando do Poder Público. 

Assim, a anistia prevista na Lei 6.683/79 deveria abranger “todas as posições político-

ideológicas existentes na contraposição amigo/inimigo estabelecidas no regime político 

precedente, não havendo qualquer incompatibilidade da sua amplitude, ínsita ao parágrafo 

primeiro do artigo primeiro, com a Constituição pactuada de 1988” (STF, 2010). 

Gilmar Mendes adicionou que, uma vez concedida a anistia, não pode ela ser revogada, 

considerando que o próprio crime deixou de existir e não sendo admitido, na seara penal, 

qualquer conduta que volte a considerar a conduta criminosa (STF, 2010). No mesmo sentido 

do voto do relator, constatou que não deve ser reconhecida a imprescritibilidade de eventuais 

ações que caracterizem tortura, porquanto os tratados internacionais que a previram foram 

subscritos posteriormente. Ademais, apresentou julgados do STF no sentido de que as normas 

sobre prescrição são de direito material, não se aplicando, desse modo, aos crimes já praticados 

(STF, 2010). 

Gilmar Mendes lembrou que a EC 26/85, a qual convocou a Assembleia Nacional 

Constituinte e culminou na elaboração da CF/88, incorporou a anistia expressamente, sendo 

este um dos pressupostos para a construção da nova ordem constitucional. Outrossim, defendeu 

que a referida emenda, por romper com a Constituição anterior e trazer novas regras para a 

construção de nova ordem constitucional; 

incorporou a anistia como um dos fundamentos da nova ordem constitucional 
que se construía à época, fato que torna praticamente impensável qualquer 
modificação de seus contornos originais que não repercuta nas próprias bases 
de nossa Constituição [...]. (STF, 2010). 

Ao final, acompanhando o voto do relator, votou pela total improcedência dos pleitos 

constantes na ADPF n. 153 (STF, 2010). 

Derradeiramente, o então Presidente do STF, Ministro Cezar Peluzo, proferiu voto 

iniciando pela aversão em relação a todas a infrações penais praticadas durante o período de 

regime de exceção em âmbito global. Na sequência, afirmou que a própria lei define o 

significado de crimes conexos, não tendo relação com a conexão do processo penal, conforme 

defendido pela arguente na peça inaugural. Acrescentou que é tradição brasileiro, em termos de 

concessão de anistia, a utilização da expressão crimes conexos, sem qualquer vinculação ao 
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direito processual, bem como se a expressão tivesse o sentido pretendido pela arguente se 

aplicaria a anistia nas hipóteses de concurso de crimes ou de pessoas. Outrossim, ao se referir 

a crimes conexos, a lei se refere a crimes políticos e praticados com motivação política, 

ampliando-se o rol de hipóteses de forma a superar os crimes políticos em sentido estrito e 

passando a abranger qualquer sorte de infração penal (STF, 2010). 

Cezar Peluzo ainda ressaltou que não existia nenhum impedimento de qualquer ordem 

para que o legislador estendesse a anistia aos crimes de qualquer natureza, assim como a 

interpretação dada ao instituto da anistia sempre ter sido ampla e expansiva. 

Complementarmente sustentou não existir ofensa à igualdade, porquanto a anistia foi aplicada 

a toda sorte de crimes praticados dentro do contexto sócio-político de conflito e luta pelo poder, 

os quais podem ser atribuídos aos integrantes do regime militar e aos opositores. Na sequência, 

afirmou que a demanda não possui ligação com o direito à verdade histórica, diante da 

existência de outros meios, excluindo-se a persecução penal, para se apurar as responsabilidades 

históricas e políticas daqueles que praticaram condutas ilícitas (STF, 2010). 

O Ministro Cezar Peluzo ainda reconheceu inexistir ofensa aos princípios democrático e 

republicano, já que não existe vedação à concessão de anistia a infrações penais praticadas por 

agentes políticos. Também frisou a existência de pacto nacional por pessoas legitimadas social 

e politicamente para aprovação da lei, a qual nunca teve seu teor contestado pelos que 

participaram de sua elaboração. Concluiu não se tratar de caso de autoanistia, não admitida 

pelos tribunais internacionais, porque, além de ser oriunda de acordo, aplica-se aos integrantes 

do regime militar e aos respectivos opositores (STF, 2010). Destacou a ausência de interesse 

processual na ADPF, considerando que todas as ações cíveis, exceto declaratórias, e criminais 

estariam prescritas, diante do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos anistiados pela 

lei (STF, 2010). Por fim, lembrou que os efeitos da anistia se exauriram ainda na vigência da 

anterior ordem constitucional, não havendo qualquer efeito jurídico pendente de ser declarado 

com fundamento na CF/88, razão porque votou acompanhando o relator pela improcedência da 

ADPF n. 153.  

As considerações acima expostas apresentam o resumo dos fundamentos apresentados 

pelo STF no julgamento da ADPF n. 153.  
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2. DA ANÁLISE PELA CORTE AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ACERCA 

DA ANISTIA PREVISTA NA LEI 6.683/79 

O segundo capítulo se divide em quatro partes e apresentará, primeiramente, aspectos 

gerais acerca dos tratados internacionais no direito brasileiro, seguindo-se de detalhes sobre o 

sistema regional de proteção aos direitos humanos inaugurado pela CADH. 

Na sequência, expor-se-ão os argumentos apresentados pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Na última parte, analisar-se-ão os fundamentos utilizados pelos Ministros da CorteIDH 

no julgamento do mérito da ação supra referida, destacando-se os aspectos relacionados à 

compatibilidade da Lei de Anistia com a Convenção Americana de Direitos Humanos e a 

jurisprudência da corte regional sobre o tema.2.1. Controle de Convencionalidade 

Mister se faz, preliminarmente, a exposição de noções básicos relacionadas ao controle 

de convencionalidade no ordenamento jurídico pátrio, necessários ao entendimento da 

tramitação da ação junto à CADH, bem como para fins de compreensão da problemática objeto 

do trabalho. 

2.1 Dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro 

A análise dos tratados internacionais deve iniciar pela relação existente com o direito 

interno de cada nação. Existem duas grandes teorias adotadas no âmbito mundial as quais 

tentam explicar o vínculo entre ambos os sistemas jurídicos. 

O ponto de partida para abordagem do tema consiste em analisar se os direitos 

internacional e interno fazem parte de um mesmo ordenamento jurídico, denominada teoria 

monista, ou se decorrem de sistemas independentes, intitulada teoria dualista (CASELLA, 

2012, p. 226). 

Assim, os defensores da doutrina dualista afirmam que direito internacional e direito 

nacional são dois sistemas distintos e independentes, os quais não se confundem. Enquanto os 

adeptos da teoria monista sustentam ser o direito único, independentemente de qual seja a 

origem. 

As duas correntes possuem algumas subdivisões, que serão explicitadas abaixo para fins 

de melhor entendimento das relações entre normas internacionais e as existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

REZEK (2011, p. 29) afirma sobre a cisão da teoria monista: 

Os autores monistas dividiram-se em duas correntes. Uma sustenta a 
unicidade da ordem jurídica sob o primado do direito internacional, a que se 
ajustariam todas as ordens internas. Outra apregoa o primado do direito 
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nacional de cada Estado soberano, sob cuja ótica a adoção dos preceitos do 
direito internacional aparece como uma faculdade discricionária. 

A primeira corrente monista, denominada radical e defendida por Hans Kelsen, sustenta 

a primazia do direito internacional sobre o direito local (PIOVESAN, 2019a, p. 40-41).  

A monista moderada, por sua vez, defende que prevalece o direito interno, facultando-se 

a adesão a normas de direito internacional, sendo corrente bastante presente em autores 

soviéticos da década de 80 (REZEK, 2011, p. 28). 

Em relação à divisão da teoria dualista, CASELLA (2012, p. 228) leciona: 

O dualismo dividiu-se em radical, em que há necessidade de edição de lei 
distinta para a incorporação do tratado à ordem jurídica nacional, na forma 
original proposta por C. H. TRIEPEL (1923), e em dualismo moderado, no 
qual a incorporação prescindiria de lei, embora se faça mediante procedimento 
complexo, com aprovação congressional e promulgação executiva. 

Constata-se que, para a teoria dualista radical, o ingresso de norma de direito internacional 

no ordenamento jurídico interno depende de edição de lei específica. Em relação à teoria 

dualista moderada, não se torna necessária a criação de ato normativo, mas a observância de 

procedimento com participação dos Poderes Executivo e Legislativo. 

No Brasil, doutrina majoritária e jurisprudência, inclusive do STF, consideram a adoção 

do sistema dualista moderado, pois, primeiramente, surge a intenção na seara internacional, 

através da qual o Estado brasileiro se compromete perante os demais integrantes do tratado a 

aderir à norma. Em seguida, ocorre uma fase nacional, através de ato legislativo interno, 

momento em que surge a eficácia dentro do país (VARELLA, 2011, p. 85-86). 

Apresentadas as teorias existentes sobre as relações entre normas de direito internacional 

e direito interno, outra questão relevante a ser apresentada diz respeito à posição hierárquica 

atribuída às normas de direito internacional inseridas no ordenamento jurídico pátrio. 

Trata-se de assunto bastante controverso na doutrina e jurisprudência, com modificação 

substancial ao longo dos anos, motivo por que se impõe uma breve digressão histórica sobre a 

evolução normativa e jurisprudencial. 

Sob a vigência da Constituição Federal anterior, diante da ausência de regulamentação 

constitucional acerca do assunto e controvérsia doutrinária, o STF entendeu que os tratados 

internacionais possuíam status de lei ordinária.23 Assim, poderiam ser revogados por lei 

posterior nacional, não obstante as consequências do descumprimento do tratado no plano 

internacional (REZEK, 2011, p. 130). 

                                                 
23 Nesse sentido, Recurso extraordinário 80.004. 
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Após o advento da CF/88, o Pretório Excelso manteve a jurisprudência, no sentido de que 

“os tratados em geral têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias, prevalecendo a regra 

de que a norma posterior revoga a anterior” (BARROSO, 2020, p. 530-531). 

Porém, a orientação do STF não foi mantida no que diz respeito aos tratados 

internacionais que versem sobre direitos humanos, conforme razões expostas a seguir. 

Analisando a CF/88, observa-se que desde os fundamentos e objetivos, assim como por 

conta do e extenso rol de direitos fundamentais, existe uma grande preocupação com os direitos 

humanos. Nesse sentido, Tavares (2020, p. 511) afirma que “o princípio do respeito à dignidade 

humana norteia a compreensão dos direitos fundamentais. De fato, a Constituição brasileira [...] 

destaca de forma bastante acentuada tanto a cidadania quanto a dignidade da pessoa humana”. 

Ratificando a importância dos direitos humanos, observa-se que o §2º do artigo 5º da 

CF/88 prevê, expressamente, a possibilidade de serem agregados aos direitos e garantias 

expressos da CF/88 outros decorrentes de tratados internacionais.24 

Outrossim, no ano de 2004, através da Emenda Constitucional n. 45 (E.C. n. 45/2004), 

incluiu-se o §3º ao artigo 5º, prevendo-se, expressamente, a possibilidade de tratados 

internacionais de direitos humanos possuírem status de norma constitucional, desde que 

observem o rito previsto para aprovação de emenda constitucional.25 

Diante desse novo contexto normativo constitucional, surgiu controvérsia acerca do status 

normativo dos tratados internacionais de direitos humanos que não foram submetidos ao 

procedimento previsto no art. 5, §3º, sejam anteriores ou posteriores à promulgação da E.C. n. 

45/2004.26 

A discussão foi dirimida no âmbito do STF com o julgamento do Recurso Extraordinário 

466.343/SP, no ano de 2008, ocasião que a corte reconheceu status supraconstitucional aos 

tratados de direitos humanos não submetidos ao rito disposto no art. 5º, §3º da CF/88. 

O entendimento do Pretório Excelso foi firmado em ação na qual se apreciou a 

possibilidade de prisão civil daqueles que se enquadrassem na situação de depositário infiel 

(STF, 2008). 

                                                 
24 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
25 § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 
26 “[...] havia franca guerra doutrinária entre os que defendiam a equiparação dos tratados sobre direitos humanos 
às normas constitucionais e aqueles que, encabeçados pelo STF, ao contrário, submetiam-nos à Constituição 
brasileira, mas os encartando no mesmo patamar hierárquico da legislação ordinária” (TAVARES, 2020, p. 514). 
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A controvérsia surgiu porque a CF/88 prevê a impossibilidade da prisão civil, exceto nos 

casos de pensão alimentícia e de depositário infiel.27 A CADH, por sua vez, a qual não foi 

submetida ao procedimento previsto no art. 5º, §3º da CF/88, mas faz parte do ordenamento 

jurídico,28 prevê a possibilidade de prisão civil apenas nas hipóteses de inadimplemento de 

obrigação alimentar.29  

Considerando que o Código Civil (CC), inserido no ordenamento jurídico em data 

posterior à CADH previu a possibilidade da prisão, surgiu discussão acerca da viabilidade da 

prisão civil do depositário infiel.  

De acordo com o voto do relator, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acompanhado pela 

unanimidade dos demais ministros, a norma constitucional não previa que o depositário infiel 

poderia ser preso, mas que, nos demais casos, não haveria prisão civil, afastando eventual 

divergência entre a Constituição e o tratado, restringindo-se a antinomia normativa entre a 

CADH e o CC (STF, 2008).  

O STF decidiu que os tratados de direitos humanos, mesmo sem status de norma 

constitucional possuíam status supralegal, ou seja, estariam abaixo da CF/88 e acima da 

legislação infraconstitucional. Assim, a CADH não poderiam ser revogados ou ter sua eficácia 

suspensa por leis posteriores, no caso CC (STF, 2008).  

BARROSO (2020, p. 531), resumindo a atual interpretação do STF acerca do tema, 

afirma: 

[...] no tocante aos tratados de direitos humanos, o entendimento é de que 
possuem uma posição supralegal, situando-se acima da legislação ordinária, 
mas sem status constitucional. Para que se equiparem a uma norma 
constitucional, o art. 5º, § 3º, previu a aprovação por rito análogo ao das 
emendas à Constituição: Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

Realizou-se, no caso, o denominado controle de convencionalidade, ou seja, análise da 

compatibilidade da norma infraconstitucional com regras previstas em convenções 

internacionais de direitos humanos da qual o Brasil é signatário. Na hipótese, considerou-se que 

                                                 
27 Art. 5º Omissis 

(...) 
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável 
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
28 O Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 
29 Artigo 7 
(...) 
7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente 
expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
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a regra constante no CC, com status infraconstitucional, contraria a CADH, que possui status 

supralegal, razão por que se declarou ilegal a prisão civil do depositário infiel (VARELLA, 

2011, p. 94). 

O controle de convencionalidade pode ser definido como a verificação judicial da 

compatibilidade de normas internas de um Estado com os tratados internacionais de direitos 

humanos incorporados ao ordenamento jurídico.  

Desse modo, além do controle de constitucionalidade, classicamente difundido e utilizado 

para compatibilidade da legislação infraconstitucional com a Constituição vigente, deve-se 

proceder, com fulcro no entendimento do STF, à análise da convergência entre as normas 

internas e os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico 

pátrio, efetivando-se o controle de convencionalidade. 

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, afirmando que os tratados 

de direitos humanos, ratificados e incorporados internamente, têm força supralegal, o que 

resulta em que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos 

humanos é considerada inválida (STJ, 2010). 

A necessidade de realização de controle de convencionalidade possui amparo, além do 

STF e do STJ, na jurisprudência da CorteIDH,30 a qual já reconheceu, expressamente, a 

necessidade de sua observância nos julgamentos efetivados pelo Poder Judiciário brasileiro. A 

título de exemplo, segue trecho de decisão da corte no caso Almonacid Arellano e outro vs. 

Chile: 

[...] quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção 
Americana, seus juízes, como parte do aparato estatal, também estão 
submetidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das disposições 
da Convenção não se vejam diminuídos pela aplicação de leis contrárias a seu 
objeto e a seu fim e que, desde o início, carecem de efeitos jurídicos. Em outras 
palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle de 
convencionalidade” entre as normas jurídicas internas aplicadas a casos 
concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. (CorteIDH, 
2006a). 

Segundo a doutrina, a jurisprudência pátria aderiu à teoria do duplo estatuto dos tratados 

de direitos humanos, porquanto atribuiu natureza constitucional para aqueles aprovados pelo 

rito do art. 5º, § 3º, CF/88 e natureza supralegal a todos os demais, independentemente do 

período em que tenham sido incorporados ao ordenamento jurídico (RAMOS, 2018, p. 579). 

                                                 
30 Ver casos Almonacid Arellano e outro vs. Chile, Gomes Lund vs. Brasil, Gelman vs Uruguai e Gudiel Álvarez 
e outros vs. Guatemala 
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Exposto o atual entendimento da jurisprudência pátria, inclusive do STF, acerca do status 

normativo dos tratados internacionais de direitos humanos, doravante, serão apresentadas 

questões gerais acerca proteção global dos direitos humanos, seguindo-se de análise do SIDH. 

2.2 Sistemas de Proteção Global e Regional dos Direitos Humanos 

A fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1945, trata-se de marco 

importante relacionado à proteção dos direitos humanos em âmbito mundial, diante da ausência 

de preocupação com o tema antes do surgimento do referido organismo internacional. A Carta 

de São Francisco atribuiu à ONU a promoção, estímulo o respeito aos direitos humanos como 

um dos principais axiomas organizacionais (REZEK, 2011, P. 253-254). 

Considerando que as referências aos direitos humanos na Carta da ONU são genéricas, 

foi necessária a produção de um ato normativo especificando o que deveria ser considerado no 

âmbito de proteção do aludido direito. Assim, aos 10/12/1948, a Assembleia Geral da ONU 

aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (PETERKE, 2009, p. 25-26). 

Destacando a importância do tema, PIOVESAN (2019a, p. 42) afirma que “a dignidade 

humana é referência estrutural para o constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento 

de validade, seja qual for o ordenamento, não apenas dentro, mas também fora e contra todos 

os Estados”. Arremata constatando que “no plano internacional, vislumbra-se a humanização 

do Direito Internacional e a internacionalização dos direitos humanos” PIOVESAN (2019a, p. 

42). 

Não obstante a DUDH não possua natureza de tratado, acarretando a ausência de 

obrigação jurídica aos membros perante a ONU, as normas nela prevista serviram de base e 

influência em todas as convenções posteriores relativas à temática de direitos humanos 

(REZEK, 2011, P. 254). 

Além da existência de proteção dos direitos humanos no nível universal, importante se 

faz também a criação de normas regionais de proteção, as quais viabilizam a tutela de direitos 

com observância das particularidades muitas vezes não observadas no âmbito mundial 

(PETERKE, 2009, p. 67). 

Dentro desse contexto, surgiu, em 1948, a Organização do Estados Americanos (OEA), 

com o objetivo, resumidamente, de reforçar a paz e a segurança do continente americano, 

promover e consolidar a democracia representativa e assegurar a solução pacífica de eventuais 

confrontos entre os Estados-membros. Adicionalmente, a organização estabeleceu como meta, 

dentre outras, a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural das nações, bem 
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como a eliminação da pobreza como um obstáculo para o desenvolvimento democrático dos 

povos (PETERKE, 2009, p. 68-69). 

Analisando a Carta da OEA, apesar de estar expresso que os membros proclamam os 

direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou 

sexo, não existia especificação de quais seriam os direitos que deveriam ser observados pelos 

Estados. 

Assim, ainda no ano de 1948, foi aprovada pela OEA a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, a qual possui a mesma característica da DUDH, qual seja, não 

é de observância obrigatória dos respectivos membros. 

Desse modo, visando a atribuir maior efetividade aos direitos fundamentais, no ano de 

1969, foi aprovada a Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto 

de San José da Costa Rica, que somente entrou em vigor no ano de 1978, em consonância com 

o artigo 74.2 da Convenção.31 

A CADH declara um rol de direitos civis e políticos semelhantes aos previstos em outras 

convenções e sistemas de proteção regionais, como a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, prevendo extenso rol de direitos, dentre os quais destaca Piovesan (2019a, p. 156-

157): 

[...] o direito à personalidade jurídica; o direito à vida; o direito a não ser 
submetido à escravidão; o direito à liberdade; o direito a um julgamento justo; 
o direito à compensação em caso de erro judiciário; o direito à privacidade; o 
direito à liberdade de consciência e religião; o direito à liberdade de 
pensamento e expressão; o direito à resposta; o direito à liberdade de 
associação; o direito ao nome; o direito à nacionalidade; o direito à liberdade 
de movimento e residência; o direito de participar do governo; o direito à 
igualdade perante a lei; e o direito à proteção judicial 

De acordo com a convenção, os signatários possuem obrigação de observância e garantia 

dos direitos previstos no tratado. Assim, surgem obrigações negativas para os Estados, ou seja, 

não violar os direitos previstos na CADH, bem como a obrigatoriedade de adoção de ações, 

inclusive legislativas, visando à efetivação das disposições da convenção (PETERKE, 2009, p. 

70). 

Além da CADH, instrumento de maior importância no sistema interamericano, existem 

outras convenções destinadas à proteção de direitos específicos, a título de exemplo e 

                                                 
31 Artigo 74 
2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de ratificação 
ou de adesão na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.  Esta Convenção entrará em vigor logo 
que onze Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão.  Com 
referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em vigor 
na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. 
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relacionados ao tema do presente trabalho, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 

o Crime de Tortura e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas 

(RAMOS, 2018, p. 351-352). 

O Brasil aderiu à CADH em 9 de julho de 1992, depositou a carta de adesão na Secretaria 

Geral da Organização dos Estados Americanos em 25 de setembro de 1992, e a promulgou por 

meio do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992. Destaque-se que o tratado entrou em vigor 

para o Brasil em 25 de setembro de 1992, data do depósito de seu instrumento de ratificação.32 

A CADH criou dois órgãos para acompanhamento e efetivação dos direitos nela 

previstos,33 quais sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

A CIDH se trata de órgão composto por sete peritos escolhidos mediante voto pela 

Assembleia Geral da OEA, os quais são escolhidos por suas qualidades individuais, e não como 

representantes de seus governos, devendo ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido 

saber em matéria de direitos humanos.34  

Possui como principal tarefa promover o respeito e a defesa dos direitos humanos no 

continente americano,35 sendo-lhe disponibilizados diversos instrumentos para efetivação de 

seu objetivo, como recomendações, investigações e relatórios.36 

                                                 
32 Idem. 
33 Artigo 33, CADH 
São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos 
Estados Partes nesta Convenção: 
a. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão; e 
b. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 
34 Artigo 34, CADH 
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta 
autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. 
35 Artigo 41, CADH 
A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do 
seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 
a. estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 
b. formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar conveniente, no sentido de 
que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 
constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 
c. preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções; 
d. solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem 
em matéria de direitos humanos; 
e. atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem 
os Estados membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-
lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem; 
f. atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o 
disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 
g. apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. 
36 Idem. 
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Dentre as atribuições da CIDH, a que possui mais pertinência com o tema do presente 

trabalho, diz respeito à possibilidade de a Comissão receber petições individuais e interestatais 

contendo alegações de violações de direitos humanos.37 

Acerca da legitimidade, a CADH previu a possibilidade de pessoas, grupos de indivíduos 

ou entidades não governamentais apresentarem diretamente à CIDH violações às normas da 

convenção (PASQUALUCCI, 2012, p. 5). 

Existem, porém, requisitos para análise da petição pela CIDH, explicados por Peterke 

(2009, p. 71): 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode considerar uma 
petição somente após o esgotamento dos recursos internos, em conformidade 
com os princípios universais reconhecidos do direito internacional público e 
dentro de um período de seis meses depois de a decisão nacional ter sido 
tomada. Excepcionalmente, esses requisitos podem não ser aplicados se a lei 
interna do país envolvido não permitir um processo jurídico para a proteção 
do direito ou dos direitos os quais se afirma violados, se for negado o acesso 
a recursos legais internos à parte que alega uma violação do seu direito, ou se 
for impedido que a parte esgote os recursos ou se a decisão final sobre tal 
recurso for adiada de forma não legal. 

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da petição, a Comissão inicia o 

processamento com a tentativa de solução consensual do litígio, convidando as partes 

envolvidas para tentativa de acordo, respeitando-se as normas previstas na CADH (CASELLA, 

2012, p. 723). 

Caso não se resolva a questão amistosamente, a Comissão elaborará um relatório, 

apresentando os fatos, as conclusões pertinentes ao caso e, eventualmente, recomendações ao 

Estado-parte, atribuindo-se o prazo de 3 meses para dar cumprimento às recomendações feitas. 

Decorrido o referido prazo, é possível que a CIDH encaminhe o caso à CorteIDH para 

julgamento ou, por maioria absoluta de votos, emita opinião e conclusão (PIOVESAN, 2019a, 

162).  

Na hipótese de não ser levado o caso à CorteIDH, a CIDH fixará as recomendações 

pertinentes e fixará prazo para o Estado adotar medidas cabíveis, sob pena de informação acerca 

do descumprimento no relatório anual encaminhado à OEA, para que esta adote medidas de 

convencimento junto ao Estado visando à tutela dos direitos humanos violados (RAMOS, 2018, 

p. 475-476). 

                                                 
37 Artigo 44, CADH 
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais 
Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de 
violação desta Convenção por um Estado Parte. 
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A CorteIDH, com sede em São José da Costa Rica, trata-se de instituição judicial 

autônoma e tem o objetivo de apreciar matérias relacionadas à Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos. A Corte é composta por sete juízes, que gozam de imunidade diplomática, 

eleitos pela Assembleia Geral da OEA, com mandato de 6 anos cada, sendo possível uma 

recondução (VARELLA, 2011, p. 481).  

A CorteIDH, espelhando-se em outras cortes regionais, possui competência consultiva e 

contenciosa. Aquela, relacionada à interpretação das normas constantes nos tratados pertinentes 

à proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos, inclusive CADH. Esta, de caráter 

jurisdicional, no sentido de solucionar litígios sobre a interpretação e aplicação nas referidas 

normas (PIOVENSA, 2019a., p. 165). 

A jurisdição contenciosa da CorteIDH não é obrigatória. Assim, é possível que um Estado 

ratifique a CADH e não reconheça a competência da Corte, devendo ser realizado ato específico 

para a submissão às decisões da CorteIDH.38  

No caso do Brasil, apesar de a incorporação da convenção ao ordenamento jurídico ter 

ocorrido em 1992, somente em 1998, através do Decreto Legislativo n. 89/98, reconheceu-se a 

competência da CorteIDH. Ademais, o Estado brasileiro apresentou reserva temporal,39 no 

sentido de que somente aceitava ser julgado pela Corte nas hipóteses ocorridas após a aceitação 

da jurisdição contenciosa (PETERKE, 2009, p. 200). 

A CIDH tem competência para atuar em relação a todos os Estados que ratificaram a 

CADH. Assim, sempre figurará no polo passivo dos casos analisados pela CorteIDH Estados 

latino-americanos (VARELLA, 2011, p. 481).  

No polo ativo, os indivíduos ou grupos de indivíduos não podem demandar diretamente. 

Somente o podem fazer por intermédio da CIDH – hipótese mais frequente – ou de um Estado.40 

                                                 
38 Artigo 62 
1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de 
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem 
convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção. 
2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou 
para casos específicos.  Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da 
mesma aos outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte. 
3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições 
desta Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam 
a referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção 
especial. 
39 Decreto Legislativo 89, de 3 de dezembro de 1998. 
Art. 1º. É aprovada a solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos para fatos ocorridos a partir do reconhecimento, de acordo com o previsto no parágrafo primeiro do art. 
62 daquele instrumento internacional. 
40 Artigo 61  
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(PETERKE, 2009, p. 199). Não obstante, a partir de 2001, houve modificação no procedimento 

perante a CorteIDH para que as vítimas, respectivos parentes ou representantes possam 

participar diretamente do julgamento, mediante apresentação de petições e produção de provas 

(PIOVENSA, 2019a, p. 170). Ademais, a referida alteração previu, expressamente, a 

possibilidade de atuação de amicus curiae nos casos analisados pela corte.41 

A ação perante a CorteIDH, na qual serão observados o contraditório e ampla defesa, 

passará por algumas fases, quais sejam, propositura da ação, medidas provisórias, exceções 

preliminares, sentença, reparação e execução (PETERKE, 2009, p. 200) 

Na petição inicial, serão apresentados os fundamentos jurídicos da ação, mormente fatos 

e quais direitos humanos foram violados, bem como as provas que se pretende produzir. 

Admite-se, na peça inaugural, pedido de medida provisória, equivalente a uma cautelar, visando 

a resguardar o direito tutelado na ação, através de suspensão de ação estatal violadora dos 

direitos humanos (VARELLA, 2011, p. 482) 

Após, o demandado é notificado para oferecer contestação, ocasião na qual pode 

reconhecer os fatos narrados na inicial, acarretando julgamento antecipado do processo, ou 

contestar os fatos, indicando as provas que pretende produzir e eventuais exceções preliminares 

(matérias que ensejam o não conhecimento da ação pela corte) (RAMOS, 2018, p. 479). 

Produzidas as provas em audiências públicas, a Corte proferirá, por maioria de votos, 

sentença em reunião sigilosa, que posteriormente terá os fundamentos apresentados às partes. 

A decisão possui as características de definitividade e irrecorribilidade, sendo possível às partes 

solicitar esclarecimentos caso subsistam dúvidas (VARELLA, 2011, p. 483). 

Caso sentença reconheça violação de direito protegido pelo tratado, deverá adotar as 

medidas para tutela do direito, e se for o caso, determinar o pagamento de indenização à parte 

ofendida (REZEK, 2011, p. 259). Ademais, Ramos (2018, p. 482) afirma que “a Corte IDH 

pode determinar toda e qualquer conduta de reparação e garantia do direito violado, abrangendo 

obrigações de dar, fazer e não fazer”.42 

                                                 
1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 
41 No Direito Internacional, o amicus curiae (na tradução literal, amigo do Tribunal) consiste em um ente que não 
é parte na disputa e que oferece a determinada Corte Internacional uma perspectiva própria, argumentos ou 
determinado saber especializado, que poderão ser úteis na tomada de decisão (RAMOS, 2018, p. 480).  
42 As três formas mais comuns de reparações ocorrem quando a Corte determina: (a) a restituição, na íntegra, 
quando se estabelece que as coisas devem voltar ao estado anterior ao da violação; a determinação da soltura de 
um preso ou a devolução de uma propriedade alguém são exemplos disso; (b) a compensação, que muitas vezes 
se dá na forma de indenização por danos materiais ou morais a alguém que sofreu um prejuízo; (c) satisfação, que 
normalmente acontece quando a reparação não se pode expressar em termos financeiros; ela ocorre, por exemplo, 
na forma de obrigação de punir os responsáveis diretos pela violação, 
a anulação de um processo judicial inteiro ou a obrigação de editar uma lei em conformidade com a Convenção 
Americana. (PETERKE, 2009, p. 202) 
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Diante da existência de sentença de procedência, total ou parcial, em desfavor do Estado, 

surge o dever de cumprir integralmente a decisão da CorteIDH, conforme expressamente 

previsto na CADH.43 

Caso o Estado condenado pela Corte não cumpra as decisões, o fato será levado ao 

conhecimento da OAE em relatório anual, que será deliberado pela Assembleia Geral do órgão 

regional.44 

2.3 O caso Gomes Lund e outros vs. Brasill 

Conforme exposto supra, a CIDH é o órgão do SIDH responsável por receber reclamações 

de pessoas e organismos para fins de apreciação inicial. Após o devido processamento, a CIDH 

emite parecer e, se for o caso, submete o caso a julgamento pela CorteIDH. 

Visando a se evitar a repetição de argumentos, não serão realizadas referências às petições 

apresentadas junto à comissão, mas apenas aos argumentos apresentados pela CIDH na petição 

junto à CorteIDH, a qual deu início à análise judicial do caso em questão. 

Na introdução, a CIDH informou que submeteu à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos a demanda no caso número n. 11.552, contra a República Federativa do Brasil, que 

possui como vítimas Julia Gomes Lund e outros, alegando a responsabilidade do Estado pela 

prisão arbitrária, tortura e desaparecimento de 70 pessoas, as quais faziam parte de partido 

político e comunidades camponesas da região do Araguaia. Afirmou que os indivíduos sumiram 

em decorrência de ações do Exército brasileiro nos anos de 1972 e 1975, que tinham o objetivo 

de erradicar a Guerrilha do Araguaia, época em que vigia uma ditadura militar no país 

(CorteIDH, 2010).  

Aduziu que, em decorrência da aprovação da Lei n. 6.683/79 no Brasil, denominada Lei 

de Anistia, não houve investigação e persecução penal dos indivíduos responsáveis pelo 

desaparecimento das vítimas; não foi garantido aos familiares das vítimas, nas searas judicial, 

legal e administrativa, o acesso aos recursos para obtenção de informações sobre as ações do 

exército contra a referida guerrilha (CorteIDH, 2010). 

Sustentou que o Estado brasileiro não observou obrigações internacionais assumidas na 

CADH, violando o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade 

pessoal, à liberdade pessoal, às garantias judiciais, à liberdade de pensamento e expressão, à 

                                                 
43 Artigo 68 
1.Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem 
partes. 
44 Artigo 65 
A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, 
um relatório sobre suas atividades no ano anterior.  De maneira especial, e com as recomendações pertinentes, 
indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças. 
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proteção judicial, assim como a obrigação geral prevista na convenção de respeitar e garantir 

os direitos nela previstos e de compatibilizar o ordenamento jurídico interno com as normas da 

convenção (CorteIDH, 2010). 

Ademais, a CIDH destacou que o caso representava uma oportunidade importante para 

consolidar a jurisprudência interamericana sobre as leis de anistia em relação aos 

desaparecimentos forçados, assim como em relação à obrigação dos Estados de investigar, 

processar e sancionar as graves violações de direitos humanos. Frisou, ainda, que o caso possuía 

importante valor histórico, já que era o único que tramitava perante a CorteIDH e se referia a 

fatos ocorridos durante a ditadura militar (CorteIDH, 2010).  

Aduziu que a CorteIDH possuía competência para analisar o caso, diante da adesão do 

Brasil à CADH, bem como aceitação da jurisdição contenciosa da Corte. Assentou que, 

consoante jurisprudência do Tribunal, seria possível a análise do caso por se tratar de condutas 

que, apesar de terem ocorrido antes da vigência da jurisdição da Corte, possuíam caráter 

continuado, bem como os fatos analisados seriam independentes e constituíam violação da 

CADH ocorridas após a concordância com a competência da CIDH (CorteIDH, 2010). 

Analisando os fatos, a CIDH afirmou que, apesar da falta de informações detalhadas e 

oficiais, tratava-se de fato incontroverso a existência de operações militares na região do 

Araguaia, bem como o desaparecimento e execuções de indivíduos no referido contexto, apesar 

dos obstáculos existentes para acessar os documentos oficiais das Forças Armadas (CorteIDH, 

2010). 

Ademais, o Estado brasileiro, perante a comissão, reconheceu a existência de setenta e 

uma pessoas desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia, conforme relatório juntado 

ao processo e oriundo da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Político (CEMDP), 

criada pela Lei 9.140/95, o qual não apresenta detalhes sobre os falecimentos (CorteIDH, 2010). 

Diante da dificuldade de informações, um grupo de familiares dos desaparecidos tentou 

conseguir dados na região, obtendo informações sobre cemitérios clandestinos, o que chamou 

a atenção da mídia, que fez reportagens sobre o caso, obtendo informações até então inéditas 

sobre presos e mortos (CorteIDH, 2010). 

Ressaltou que as ações militares ocorridas no contexto da Guerrilha do Araguaia 

aconteceram no período denominado “anos de chumbo”, quando a repressão oriunda da 

ditadura agiu com maior veemência, sob a égide do Ato Institucional n. 05 (CorteIDH, 2010). 

Neste período, a criação de órgãos ligados aos governos militares, voltados para obtenção de 

informações e controle das pessoas, somado ao crescente aparato legislativo repressor, deram 

ensejo a diversas formas de movimentos e protestos populares. 
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Conforme relatório juntado aos autos da CEMDP, diante do endurecimento do regime 

militar, algumas organizações civis e políticas optaram pela luta armada como forma de 

enfrentar o sistema, denominadas guerrilhas, inicialmente presente nos grandes centros 

urbanos. 

Ademais, entre os anos de 1969 e 1974, constatou-se que a tortura e desaparecimento 

forçado de opositores era prática sistêmica adotada pelo governo ditatorial. 

A partir de 1966, membros do Partido Comunista do Brasil, que defendiam a luta armada 

contra o fim da ditadura, instalaram-se em região às margens do Rio Araguaia, iniciando a 

denominada Guerrilha do Araguaia. O objetivo do grupo era criar um exército popular, 

mobilizando a população campesina, a fim de iniciar uma guerrilha rural, espelhando-se no 

processo revolucionário chinês (CorteIDH, 2010). 

Segundo os dados obtidos, antes de efetuar qualquer ataque contra o regime, as Forças 

Armadas atacaram os integrantes do grupo, não existindo informações concretas ou oficiais 

acerca da quantidade de opositores, como faleceram e onde foram enterrados. Apesar da falta 

de dados, sabia-se que havia ordens para não serem feitos prisioneiros e não serem apresentados 

cadáveres. Ademais, as operações militares deveriam ser sigilosas para não divulgar a 

existência da guerrilha e evitar a divulgação de ideias contrárias ao regime. 

A CIDH alegou que a Lei de anistia, que tinha o propósito inicial de atingir os cidadãos 

processados com fulcro nas regras de exceções ditatoriais, abrangeu os agentes do Estado 

envolvidos na prática de crimes, diante da previsão legal de abrangência dos crimes conexos. 

Nesse sentido, ressaltou a comissão que “[...] nenhum agente estatal foi investigado ou 

sancionado pelas graves violações de direitos humanos cometidas durante e ditadura, porque 

prevaleceu como interpretação oficial acerca da Lei de Anistia a ideia de que eram inimputáveis 

os crimes cometidos pelos agentes da repressão política” (CorteIDH, 2010). 

Ademais, o entendimento predominante nos tribunais brasileiros é no sentido de que a 

Lei de Anistia obsta a investigação, persecução e sanção dos indivíduos que, em nome do 

Estado, praticaram crimes contra a humanidade, como tortura, execuções e desaparecimentos 

forçados de pessoas. 

Acrescentou que, apesar de diversas tentativas, oriundas de representantes estatais e da 

sociedade civil, à época passados mais de trinta anos, não foi possível identificar onde estão os 

restos mortais dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, exceto Maria Lucia Petit da Silva, 

que foi reconhecida através de fotografia por parente, restando setenta indivíduos pendentes de 

localização (CorteIDH, 2010). 
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Apresentaram-se informações acerca de diversas ações, individuais e coletivas, ajuizadas 

para se ter acesso a informações sobre a atuação das Forças Armadas na Guerrilha do Araguaia, 

visando à identificação dos mortos e locais em que estariam enterrados, não se obtendo êxito 

até a data em que o caso foi submetido à Corte (CorteIDH, 2010). 

Afirmou que, na seara legislativa, foram criados diversos atos normativos para 

regulamentar o acesso dos indivíduos aos documentos públicos sigilosos. Porém, sob os 

fundamentos de proteção à segurança da sociedade e do Estado, muitos deles foram 

classificados como sigilosos e não possuem previsão de modificação do atributo da 

confidencialidade (CorteIDH, 2010). 

Destacou que a Assembleia Geral da OEA considera o desaparecimento forçado ou 

involuntário de pessoas como crime contra a humanidade, violador de diversos direitos 

previstos na DADH e outros tratados internacionais45 (CorteIDH, 2010).  

Em suma, pleiteia a CIDH, na parte final, que a CorteIDH reconheça ter o Estado 

brasileiro violado ser responsável por: 

a. violação dos direitos à personalidade jurídica, vida, integridade pessoal e 
liberdade pessoal (artigos 3, 4, 5 e 7), em conexão com a artigo 1.1, todos da 
Convenção Americana, em detrimento das 70 vítimas desaparecidas; 

b. violação dos direitos às garantias judiciais e a proteção judicial (artigos 8.1 
e 25), em relação com os artigos 1.1 e 2, todos da Convenção, em detrimento 
das vítimas desaparecidas e seus familiares, assim como da pessoa executada 
e seus familiares, em virtude de aplicação de lei de anistia à investigação sobre 
os fatos; 

c. violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial (artigos 8.1 
a 25), em relação com o artigo 1.1, todos da Convenção, em detrimento das 
vítimas desaparecidas e seus familiares, assim como da pessoa executada e 
seus familiares, em virtude de ineficácia das ações judiciais não panais 
interpostas no marco do presente caso; 

d. violação do direito à liberdade de pensamento e expressão (artigo 13), em 
relação com o artigo 1.1., ambos de Convenção, em prejuízo dos familiares 
das vítimas desaparecidas e da pessoa executada, em razão da falta de acesso 
à informação sobre o ocorrido; e 

e. violação do direito à integridade pessoal (artigo 5), em conexão com o artigo 

1.1, ambos da Convenção, em detrimento dos familiares dos desaparecidos e 
da pessoa executada, pele violação e sofrimento gerados pela impunidade dos 
responsáveis, assim como pele falta de acesso à justiça, à verdade e à 
informação. (CorteIDH, 2010) 

Diante dos fatos e inobservância dos direitos acima referidos, foram formulados diversos 

requerimentos, sendo o primeiro a adoção de providências para que a Lei de Anistia não seja 

                                                 

45 Nesse sentido, o Estatuto de Roma prevê, no art. 7,1, i, que se entende por crime contra a humanidade o 
desaparecimento forçado de pessoas 
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um óbice para a investigação e persecução penal das violações de direitos humanos praticadas 

pelo Estado contra os indivíduos no contexto da Guerrilha do Araguaia. Em consequência, 

determinação que a justiça brasileira apure a responsabilidade penal do desaparecimento 

forçado das vítimas da Guerrilha do Araguaia, por se tratar de crimes contra a humanidade 

insuscetíveis de anistia e imprescritíveis, dando publicidade os resultados (CorteIDH, 2010). 

Ademais, pediu para que fosse determinada a modificação da legislação brasileira visando 

ao acesso de todos os documentos relacionados às operações militares contra os participantes 

da Guerrilha do Araguaia (CorteIDH, 2010). 

Além disso, solicitou reforço nas ações já realizadas para fins de localização e 

identificação das vítimas desaparecidas, bem como reparação aos respectivos familiares, 

mediante tratamento físico e psicológico (CorteIDH, 2010). 

Requereu, ainda, a determinação de implementação de programas de educação em 

direitos humanos dentro das Forças Armadas brasileiras, incluindo referência ao caso sob 

julgamento e instrumentos internacionais de direitos humanos, abordando-se, expressamente, 

os temas tortura e desaparecimento forçado de pessoas (CorteIDH, 2010). 

Pleiteou, ainda, a obrigação do Estado para modificar o ordenamento jurídico brasileiro 

com a inclusão do crime de desaparecimento forçado, observando-se os tratados internacionais 

que fixam balizas sobre os elementos constitutivos do crime (CorteIDH, 2010). 

Eis as principais considerações acerca da peça a qual deu início ao julgamento do caso no 

âmbito da CorteIDH. 

2.4 A Decisão da Corte Americana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. 
Brasil 

No presente subcapítulo, serão expostos os principais pontos da fundamentação utilizada 

pela CorteIDH no julgamento do caso Gomes Lund e outros versus Brasil, destacando-se os 

aspectos relacionados à compatibilidade da Lei de Anistia brasileira com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência da CorteIDH sobre o tema. 

Após a tramitação do processo, dilação probatória e manifestação das partes e 

interessados, a Corte proferiu sentença acolhendo parcialmente os argumentos apresentados 

pela Comissão, conforme explanação a seguir. 

Analisando as preliminares arguidas em sede de contestação pelo Estado Brasileiro, a 

CorteIDH, primeiramente, destacou a impossibilidade de exercer sua competência contenciosa 
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em relação a violação das normas da CADH quanto a fatos ocorridos antes a do reconhecimento 

da competência.46  

Assim, excluiu-se da competência do Tribunal a análise dos fatos relacionados à suposta 

execução extrajudicial da senhora Maria Lúcia Petit da Silva, cujos restos mortais foram 

identificados em 1996, ou seja, dois anos antes de o Brasil reconhecer a competência 

contenciosa da Corte (CorteIDH, 2010). 

Em sentido contrário, no que diz respeito ao desaparecimento forçado das demais pessoas, 

a Corte, em consonância com entendimento firmado no âmbito do Direito Internacional, 

entendeu que, até o momento no qual as pessoas sejam localizadas e identificadas, persistem os 

efeitos da inobservância das regras da CADH (CorteIDH, 2010).  

Assim, considerando a ausência de informações acerca do paradeiro dos indivíduos e da 

forma como os fatos ocorreram, decidiu pelo caráter contínuo da ação estatal, reconhecendo a 

competência da Corte para análise e julgamento da conduta do Estado Brasileiro, praticada a 

partir do reconhecimento da jurisdição da CorteIDH, relacionadas com: 

[...] a falta de investigação, julgamento e sanção das pessoas responsáveis, 
inter alia, pelos alegados desaparecimentos forçados e execução extrajudicial; 
a alegada falta de efetividade dos recursos judiciais de caráter civil a fim de 
obter informação sobre os fatos; as supostas restrições ao direito de acesso à 
informação, e o alegado sofrimento dos familiares. (CorteIDH, 2010) 

Acerca da preliminar de falta de interesso processual, foi afastada pela CorteIDH, com 

fulcro nos seguintes argumentos: a CIDH possui autonomia para decidir os casos que serão 

submetidos à Corte, desde que observado o procedimento previsto na CADH, o que ocorreu no 

caso sob análise; a competência para apreciação de casos pela Corte independe de eventuais 

ações efetivadas pelo Estado no âmbito interno para solucionar a alegada ofensa a direitos da 

CADH, diante da complementariedade da proteção internacional dos direitos humanos prevista 

na CADH.47 

No que diz respeito à preliminar de falta de esgotamento dos recursos internos, a Corte 

ressaltou que a objeção deve ser levantada no momento adequado, ou seja, perante a CIDH e 

na etapa de admissibilidade do procedimento. Ademais, destacou que ação ordinária referida 

                                                 
46 Conforme dito acima, através do Decreto Legislativo 89, de 3 de dezembro de 1998, o Estado Brasileiro 
reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do 
reconhecimento. 
47 CADH, PREÂMBULO 
[...] 
Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, 
mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção 
internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados 
americanos; 
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pelo Estado tramitava há quase duas décadas sem decisão definitiva, o que foi considerado 

atraso desarrazoado, atraindo a incidência do previsto no art. 46, 2, “c” da CADH.48 

Ainda em sede de preliminar, o Estado Brasileiro alegou que a CorteIDH não possui 

competência para rever a decisão do STF na ADPF n. 153, sob pena de existência de quarta 

instância judicial, destacando a atuação subsidiária dos órgãos do SIDH. 

A CorteIDH decidiu que a ADPF não estava regulamentada no ordenamento jurídico 

brasileiro por ocasião da denúncia na CIDH, possui legitimidade restrita e não analisa casos 

concretos, mas eventuais conflitos entre a lei em tese com preceitos fundamentais,49 

características que inviabilizaram a utilização da ação constitucional para apuração de 

responsabilidade individual e esclarecimento dos fatos. 

Outrossim, afirmou que não pretende revisar a sentença do STF na referida ADPF, mas 

apenas estabelecer se o Estado Brasileiro violou obrigações assumidas na CADH em relação 

aos fatos especificados na petição da CIDH. Somou que, consoante jurisprudência do Tribunal, 

é possível a apreciação de casos concretos, inclusive com decisões definitivas já proferidas, 

visando à análise da compatibilidade com a CADH. Assim, não se trata de outra instância 

judicial, mas apenas a aferição da consonância entre a Lei de Anistia com os preceitos da CADH 

(CorteIDH, 2010). 

Em relação ao mérito, após analisar os fatos alegados e as provas produzidas, em 

consonância com o procedimento previsto nos atos normativos aplicáveis à espécie, a CorteIDH 

concluiu que, de fato, algumas normas previstas na CADH foram violadas pelo Estado 

Brasileiro, acarretando responsabilidade internacional. 

Após apresentar conceito de desaparecimentos forçados50 no Direito Internacional, 

destacou que: 

                                                 
48 Artigo 46, CADH 
1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela 
Comissão, será necessário: 
a. que haja sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito 
internacional geralmente reconhecidos; 
b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus 
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e 
d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da 
pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 
2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: 
(...) 
c. houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 
49 Sobre as características da ADPF, ver subcapítulo 1.1. 
50 [...] entende-se por desaparecimento forçado a privação de liberdade de uma pessoa ou mais pessoas, seja de 
que forma for praticada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com a autorização, 
apoio ou consentimento do Estado, seguida de falta de informação ou da recusa a reconhecer a privação de 



58 

[...] constitui uma violação múltipla de vários direitos protegidos pela 
Convenção Americana, que coloca a vítima em um estado de completa 
desproteção e acarreta outras violações conexas, sendo especialmente grave 
quando faz parte de um padrão sistemático ou prática aplicada ou tolerada pelo 
Estado.” (CorteIDH, 2010) 

Outrossim, frisou que o Estado possui obrigação de agir, de ofício ou mediante 

provocação, sempre que houver razões que indiquem ter sido um indivíduo submetido a 

desaparecimento forçado. 

Aduziu que o Estado brasileiro reconheceu, em diversas oportunidades nas quais se 

manifestou perante a CIDH e CorteIDH, o desaparecimento de 62 vítimas como decorrência de 

ação estatal, tratando-se, desse modo, de fato incontroverso,51 mormente se somado às demais 

provas produzidas no curso do processo. (CorteIDH, 2010) 

O modus operandi utilizado em desaparecimentos forçados,52 somado à falta de 

investigação dos fatos, representa uma infração a dever jurídico estabelecido no artigo 1.1 da 

Convenção, em relação ao artigo 4.1 do mesmo instrumento, qual seja, o de garantir a toda 

pessoa sujeita a sua jurisdição a inviolabilidade da vida e o direito a não ser dela privado 

arbitrariamente. Ademais, ofende o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, 

previsto no artigo 3 da Convenção Americana, uma vez que o desaparecimento acarreta “uma 

das mais graves formas de subtração de uma pessoa de todo o âmbito do ordenamento jurídico, 

mas também negar sua existência e deixá-la em uma espécie de limbo ou situação de 

indeterminação jurídica perante a sociedade e o Estado” (CorteIDH, 2010). 

Assim, a CorteIDH concluiu que o Estado brasileiro foi responsável pelo 

desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, estabelecidos, 

respectivamente, nos artigos 3, 4, 5 e 7, em relação ao artigo 1.1, da Convenção Americana, em 

prejuízo das 62 pessoas identificadas. 

No que diz respeito à Lei de Anistia, a CorteIDH afirmou que os responsáveis pelas 

violações de direitos humanos narrados pela CIDH não foram investigados, processados ou 

                                                 
liberdade ou a informar sobre o paradeiro da pessoa, impedindo assim o exercício dos recursos legais e das 
garantias processuais pertinentes. (CorteIDH, 2010) 
51 Apesar de a CIDH ter informado o desaparecimento forçado de 70 pessoas, a própria CorteIDH entendeu que 
as 8 não reconhecidas pelo Estado brasileiro se trata de indivíduos cuja identidade não foi comprovada, 
estabelecendo um prazo de 24 meses, contados a partir da notificação da sentença, para que se aporte prova 
suficiente, em conformidade com a legislação interna, a respeito dos indivíduos não identificados. 
52 (...) a Corte também afirmou que a prática de desaparecimento implicou, com frequência, na execução dos 
detidos, em segredo e sem fórmula de julgamento, seguida da ocultação do cadáver, com o objetivo de apagar toda 
pista material do crime e de procurar a impunidade dos que o cometeram, o que significa uma brutal violação do 
direito à vida, reconhecido no artigo 4 da Convenção. (CorteIDH, 2010) 
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sancionados em decorrência de sua existência, assim como por conta da interpretação dada pelo 

STF ao ato normativo,53 em ofensa aos artigos 1.1 e 8 da CADH.  

Ademais, afirmou que diante da “gravidade dos crimes cometidos e a natureza dos 

direitos ofendidos, especialmente em vista de que a proibição do desaparecimento forçado de 

pessoas e o correspondente dever de investigar e punir os responsáveis há muito alcançaram o 

caráter de jus cogens54 (CorteIDH, 2010). 

Por se tratar de atos normativos internos que impedem a ação do Estado para fins 

investigação e, se for o caso, punição de ações que causaram graves violações a direitos 

humanos, as leis que preveem anistia e figuras análogas são consideradas pela CIDH, CorteIDH 

e organismos internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos como incompatíveis 

com o Direito Internacional (CorteIDH, 2010). 

A jurisprudência da CorteIDH é reiterada no sentido de que leis de anistia são 

incompatíveis com as normas da CADH, existindo precedentes de casos julgados contra 

Argentina, Chile, El Salvador, Haiti, Peru e Uruguai. 

A Corte destacou que: 

[...] se pronunciou em um número de casos-chave, nos quais teve a 
oportunidade de expressar seu ponto de vista e cristalizar sua doutrina em 
matéria de aplicação de leis de anistia, estabelecendo que essas leis violam 
diversas disposições, tanto da Declaração Americana como da Convenção. 
Essas decisões, coincidentes com o critério de outros órgãos internacionais de 
direitos humanos a respeito das anistias, declararam, de maneira uniforme, que 
tanto as leis de anistia como as medidas legislativas comparáveis, que 
impedem ou dão por concluída a investigação e o julgamento de agentes de 
[um] Estado, que possam ser responsáveis por sérias violações da Convenção 
ou da Declaração Americana, violam múltiplas disposições desses 
instrumentos. (CorteIDH, 2010) 

Outrossim, rememorou entendimento firmado no âmbito das Supremas Cortes de 

integrantes da OEA, mais especificamente Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, os quais 

decidiram ser incompatíveis leis locais que concederam anistia com obrigações internacionais 

assumidas na CADH, mais especificamente, o dever dos membros de investigar e sancionar 

eventuais violações (CorteIDH, 2010). 

Em suma, a CorteIDH reiterou que são inadmissíveis as disposições de anistia, ou 

qualquer outro instituto de direito material ou processual, que visa obstar a investigação e 

                                                 
53 Sobre o entendimento do STF acerca da compatibilidade da Lei de Anistia com o ordenamento jurídico interno 
brasileiro, ver subcapítulo 1.3. 
54 Conceito de jus cogens pode ser observado na no art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito do Tratados, 
que afirma se tratar de “[...] norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, 
como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito 
Internacional geral da mesma natureza”. 
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eventual punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, dentre as quais 

se incluem a tortura, execuções sumárias e os desaparecimentos forçados, todas elas vedadas 

pelas normas internacionais de direitos humanos. 

Reconheceu, ainda, que a decisão do STF na ADPF n. 153 violou diversos dispositivos 

previstos na CADH, quais sejam: o dever de investigar e punir ofensas aos direitos humanos,55 

porquanto não houve resposta do Poder Judiciário brasileiro aos familiares nos diversos 

processos ajuizados contra o Estado em tempo razoável; direito de proteção judicial,56 diante 

da falta de investigação, persecução, julgamento e eventuais punições aos responsáveis pelas 

condutas ofensivas aos direitos tutelados pela CADH; dever geral de proteção previsto na 

CADH, dada a ineficácia de ações estatais para fins de proteção dos direitos humanos das 

vítimas e parentes;57 a obrigação de compatibilizar o direito interno às normas da CADH, já 

que a Lei de Anistia foi interpretada de forma contrária aos preceitos da Convenção58 

(CorteIDH, 2010).  

Desse modo, a Lei de Anistia brasileira não deve produzir efeitos jurídicos e obstar 

investigação, processamento e, se for caso, punição dos culpados por violações a direitos 

humanos 

Acerca do argumento do Estado brasileiro, no sentido de que a anistia derivou de acordo 

político, a CorteIDH entendeu não ser possível a concessão de anistia a hipóteses de graves 

                                                 
55 ARTIGO 8 
Garantias Judiciais 
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
56  ARTIGO 25 
Proteção Judicial 
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízos ou 
tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 
57 ARTIGO 1 
Obrigação de Respeitar os Direitos 
1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a 
garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
58 ARTIGO 2 
Dever de Adotar Disposições de Direito Interno 
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo no artigo 1 ainda não estiver garantido por 
disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 
forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 
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violações a direitos humanos, sob pena de ofensa a preceitos fundamentais da CADH,59 

independentemente do atributo dado à lei de anistia (CorteIDH, 2010). 

Frisou a obrigação das autoridades brasileiras de observância da lei, mormente a CADH, 

destacando a atuação no Poder Judiciário no controle de convencionalidade entre as normas 

internas e a convenção, ocasião em que deverá observar a interpretação dada pela CorteIDH ao 

tratado. 

A corte entendeu que, no julgamento da ADPF n. 153, o STF não realizou o controle de 

constitucionalidade da Lei de Anistia, desconsiderando as normas da CADH e descumprindo 

princípio básico sobre responsabilidade internacional dos Estado de observância das obrigações 

voluntariamente contraídas, prevista no artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados60 (CorteIDH, 2010). 

Em relação ao argumento de ponderação aduzido pelo Estado, a corte reconheceu que 

foram tomadas medidas de reparação pelo Brasil, que serão levadas em consideração nas 

reparações, porém foram elas insuficientes para tutelar os direitos dos familiares das vítimas. 

No que diz respeito ao fundamento de observância da legalidade e irretroatividade, ambos 

alegados na contestação, a corte reiterou que o desaparecimento forçado constitui delito de 

caráter permanente, permanecendo a produção de efeitos enquanto não seja esclarecida a 

localização das vítimas. Desse modo, não se ofende a irretroativa da lei penal ou a legalidade, 

já que os fatos continuaram produzindo efeitos até a prolação da sentença e enquanto não for 

determinado o paradeiro das vítimas (CorteIDH, 2010). 

Além de mácula ao entendimento firmado no âmbito da CorteIDH acerca da validade da 

Lei de Anistia, reconheceu-se a ofensa, no caso sob análise do direito de buscar, receber e 

divulgar ideias, derivado da liberdade de expressão, previsto no artigo 13 da CADH.61 Segundo 

a corte, o direito referido inclui o direito dos indivíduos de solicitar acesso às informações sob 

o controle do Estado, salvo as hipóteses previstas na CADH. 

A Corte entende que o acesso à informação é requisito indispensável ao funcionamento 

da democracia, acarreta transparência das ações estatais e permite a gestão pública, mormente 

                                                 
59 Artigos 1.1, 2, 8 e 25. 
60 Artigo 27 
Direito Interno e Observância de Tratados  
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. 
Esta regra não prejudica o artigo 46. 
61 ARTIGO 13 
Liberdade de Pensamento e de Expressão 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de 
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou 
por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
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em estados representativos, sendo pressuposto para o exercício amplo da democracia 

(CorteIDH, 2010). 

Assim, deve ocorrer a máxima divulgação de informações, mormente as relacionadas às 

graves violações de direitos humanos sofridas pelas vítimas, tendo os respectivos familiares o 

direito de conhecer a verdade, inclusive para fins de aceso à justiça. Destacou, ainda, que a 

obrigação do Estado de investigar violações ao ordenamento jurídico está diretamente 

relacionada à divulgação da verdade. 

O Tribunal ressaltou que, nos casos de violações de direitos humanos, as autoridades 

estatais não podem se pautar em argumentos de sigilosidade ou confidencialidade de 

informação para deixar de subsidiar as autoridades competentes com os dados necessários à 

investigação dos fatos (CorteIDH, 2010). 

Reconheceu, ainda, que a competência para determinar o sigilo não pode depender de 

órgão estatal vinculado aos agentes cuja prática ilícita seja imputada, mormente por se tratar de 

fato de grave repercussão em relação a ofensa aos direitos humanos (CorteIDH, 2010). 

Após analisar todas as ações em tramitação perante do Poder Judiciário nacional, referidas 

na ação pelos interessados, a Corte reconheceu a ineficácia da prestação jurisdicional, 

considerando que os parentes das vítimas não obtiveram, até a data da sentença, acesso às 

informações indispensáveis ao conhecimento do paradeiro dos familiares desaparecidos em 

decorrência da ação estatal no contexto da Guerrilha do Araguaia (CorteIDH, 2010). 

Avançando na análise dos argumentos apresentados pelas partes, a CorteIDH reconheceu 

a qualidade de vítimas aos parentes de indivíduos que sofreram violação dos direitos humanos, 

principalmente nas searas psíquica e moral, destacando que, conforme sua jurisprudência “(...) 

a privação do acesso à verdade dos fatos sobre o destino de um desaparecido constitui uma 

forma de tratamento cruel e desumano para os familiares próximos.” (CorteIDH, 2010) 

No caso específico de desaparecimento forçado de pessoas, a Corte afirma que a violação 

do direito à integridade psíquica e moral dos familiares da vítima é consequência direta desse 

fato, o qual lhes causa um grave sofrimento. Outrossim, a ofensa pode ser majorada, inter alia, 

em decorrência de não serem apresentadas informações pelas autoridades competentes ou a 

efetivação de investigação para apuração da forma como aconteceram os fatos (CorteIDH, 

2010). 

Destarte, a CorteIDH reconheceu que o Estado Brasileiro violou o direito à integridade 

pessoal, prevista no artigo 5 da CADH,62 em relação aos familiares das vítimas, diante da 

                                                 
62 ARTIGO 5 
Direito à Integridade Pessoal 
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ausência de informações efetivas e adoção de providências para esclarecimento das 

circunstâncias do desaparecimento, causando sofrimento e angústia, bem como gerando 

sensação de insegurança, frustração e impotência (CorteIDH, 2010). 

Após constatação das ofensas às normas da CADH acima referidas, a Corte passou a tratar 

das reparações às vítimas,63 destacando que o Estado Brasileiro adotou diversas medidas 

visando à reparação dos danos, porém não foram suficientes e adequadas ao caso sob análise, 

assim como não estão de acordo com os parâmetros utilizados da Corte na sua jurisprudência. 

Como primeira medida reparatória, determinou-se a obrigação de investigar os 

desaparecimentos forçados para fins de identificar os responsáveis pelas violações aos direitos 

das vítimas, com observância de alguns parâmetros. 

Primeiramente, determinou o início das investigações dos fatos alegados perante a Corte 

para fins de identificação dos autores materiais e intelectuais do desaparecimento forçado das 

vítimas, observando-se a complexidade e contexto no qual ocorreram, devendo serem adotadas 

medidas para não se olvidar quaisquer elementos probatórios e linhas de investigação 

(CorteIDH, 2010). 

Além disso, diante das peculiaridades do caso concreto, não será possível que o Estado 

aplique a Lei de Anistia em favor dos autores, ou qualquer outro instituto de direito material ou 

processual que impeça as investigações e eventuais punições, por exemplo, prescrição, 

irretroatividade da lei pena, coisa julgada ou ne bis in idem (CorteIDH, 2010). 

Fixou-se, ainda, que as autoridades competentes devem, independentemente de qualquer 

provocação, iniciar as investigações do caso, utilizando-se de todos os recursos logísticos e 

científicos disponíveis para apurar elementos probatórios, visando ao esclarecimento dos fatos 

e autoria, com ampla participação dos familiares da vítima e total acesso aos elementos colhidos 

(CorteIDH, 2010). 

Outrossim, decidiu que: ações penais oriundas das investigações supra determinadas 

devem ser processadas e julgadas na justiça ordinária, e não no foro militar, independentemente 

de os supostos autores possuírem vínculo com as Forças Armadas; e os resultados dos processos 

sejam divulgados amplamente, visando ao conhecimento de toda a sociedade sobre os fatos e 

respectivos responsáveis (CorteIDH, 2010). 

                                                 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeito sua integridade física, psíquica e moral. 
63  ARTIGO 63 
1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará 
que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for 
procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses 
direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 



64 

Sobre o paradeiro das vítimas, a Corte ordenou que o Brasil “[...] intensifique, com 

recursos financeiros e logísticos, os esforços já envidados na busca e sepultamento das vítimas 

desaparecidas, cujos restos mortais ainda não tenham sido encontrados ou identificados.” 

(CorteIDH, 2010). Ao serem localizados, deverão ser encaminhados aos parentes sem custo, 

bem como o Estado deverá pagar as despesas funerárias devidas. 

No que diz respeito à atenção médica e psicológica das vítimas, reconheceu-se a 

necessidade de atendimento adequado e personalizado aos danos físicos e psicológicos sofridos, 

sejam por meio de instituições públicas especializadas de saúde ou, na ausência, em instituições 

privadas, sem prejuízo, em ambos os casos, da gratuidade de eventuais medicamentos 

necessários ao tratamento (CorteIDH, 2010). 

A Corte determinou, como medidas de satisfação: a publicação da sentença pelo Estado 

Brasileiro no Diário Oficial, em jornal de ampla circulação nacional e disponibilizar a sentença, 

em formato de livro eletrônico, em sítio eletrônico público; a realização de ato público 

reconhecendo a responsabilidade internacional em relação aos fatos objeto do processo, em 

cerimônia pública e com presença de autoridade nacionais e vítimas, o qual deverá ser 

divulgado pelos meios de comunicação; a fixação de uma data como “dia do desaparecido 

político”, ocasião em que deverão ser realizadas atividades para lembrar das pessoas 

desaparecidas durante a ditadura militar, visando à conscientização popular acerca da gravidade 

dos fatos; a construção de um memorial para visita dos familiares das vítimas e realização de 

atividades no “dia do desaparecido político”, com exposições permanentes e temporárias 

(CorteIDH, 2010). 

A título de adoção de medidas para garantir a não repetição da conduta, a Corte 

determinou criação de programa ou curso permanente e obrigatório aos integrantes das Forças 

Armadas, em todos os níveis hierárquicos, sobre as normas internacionais de proteção dos 

direitos humanos, com abordagem obrigatória da sentença e jurisprudência da CorteIDH acerca 

de desaparecimentos forçados (CorteIDH, 2010). 

Sobre a tipificação do delito de desaparecimento forçado, a CorteIDH determinou que o 

Estado Brasileiro ratifique, em prazo razoável, a Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, bem como adote medidas para tipificar o crime, em 

conformidade com parâmetros interamericanos (CorteIDH, 2010). 

No que diz respeito ao acesso a informações da Guerrilha do Araguaia, determinou-se 

que o Estado continuasse a busca, sistematização e publicação de informações sobre os fatos, 

bem como acerca de violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. Além 

disso, exorta ao Estado que, em prazo razoável, adote as medidas pertinentes para fortalecer as 
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normas de acesso à informação, em conformidade com os parâmetros interamericanos de 

proteção dos direitos humanos (CorteIDH, 2010). 

Ademais, sugeriu ao Estado a criação de Comissão Nacional da Verdade, com atributos 

de independência, idoneidade e transparência da escolha dos membros e atuação, visando à 

efetivação da obrigação do Estado em garantir o conhecimento acerca da verdade dos fatos 

históricos, sociais e políticos da sociedade (CorteIDH, 2010). 

A título de danos materiais, utilizando-se da equidade, diante da falta de provas concretas 

sobre prejuízos sofridos pelas vítimas, fixou-se o valor de U$ 3.000,00 (três mil dólares dos 

Estados Unidos da América) a favor de cada um dos familiares, sem prejuízo de outras 

indenizações fixadas em ações no âmbito interno (CorteIDH, 2010). 

Já em relação a danos morais, diante das violações cometidas, sofrimento causado, 

tratamento dispensado sem resposta, ao tempo transcorrido, à denegação de justiça, fixou-se o 

valor de US$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) para 

cada familiar direto e de US$ 15.000,00 (quinze mil dólares dos Estados Unidos da América) 

para cada familiar não direto,64 sem prejuízo de outras reparações determinadas no direito 

interno (CorteIDH, 2010). 

Sobre as custas e gastos processuais, decorrentes das despesas gerados junto às 

autoridades da jurisdição interna e no curso do processo perante o SIDH, determinou-se o 

pagamento de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) a favor do 

Grupo Tortura Nunca Mais e da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

de São Paulo, bem como US$ 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da 

América) ao Centro pela Justiça e o Direito Internacional. 

Os aspectos supra expostos são os mais relevantes na sentença proferida pela CIDH no 

caso sob análise. 

  

                                                 
64 Segundo entendimento da CorteIDH, familiares diretos são mães e pais, filhas e filhos, esposos e esposas, 
companheiros e companheiras, sendo os demais considerados indiretos. 
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3. DA ANÁLISE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E CORTE AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Expostos os fundamentos apresentados pelo STF e CorteIDH no julgamento acerca da 

validade da Lei de Anistia, doravante, serão tecidos comentários acerca das decisões, com base 

no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. 

Em seguida, no último subcapítulo, serão apresentadas possíveis soluções para fins de 

resolver o conflito de decisões oriundas dos Tribunais. 

3.1 Comentários sobre a decisão proferida pelo STF na ADPF n. 153 

No presente subcapítulo, serão apresentados comentários sobre a fundamentação 

apresentada na decisão proferida pelo STF que considerou a Lei de Anistia compatível com a 

CF/88. 

Um dos primeiros pontos tratados na decisão se trata da referência à justiça de transição, 

dentro da qual se insere o alegado acordo político citado pelo relator durante o voto. 

Segundo a doutrina, justiça de transição se trata de importante fase provisória e necessária 

à modificação de um regime de exceção para a democracia, materializada em atos, de caráter 

político e jurídico, com o objetivo de reparar danos e criar um contexto social e político 

propenso à mudança.  

Nesse sentido, Tavares (2009, p. 71) leciona que a justiça de transição “[...] se configura 

naqueles procedimentos que têm a finalidade de compensar abusos cometidos contra direitos 

humanos em regimes ditatoriais, em períodos de exceção ou de situações de anomalia 

constitucional.” 

Entende-se que a justiça de transição deve passar por algumas fases, quais sejam: 

apuração de responsabilidades dos que agiram em desconformidade com o ordenamento 

jurídico; revelação da verdade acerca dos fatos após investigação imparcial e efetiva; concessão 

de reparação às vítimas das condutas ilícitas; por fim, modificação e consolidação de práticas 

institucionais (PIOVENSAN, 2019b, p. 360). 

Dentro desse contexto, nos últimos anos do governo ditatorial, na fase denominada 

abertura, decorrente da insustentabilidade do sistema, surgiu, dentro dos movimentos sociais, a 

ideia de anistia, diante da possibilidade de retorno de indivíduos exilados, obtenção de direitos 

cassados, inclusive a liberdade, e expectativa de retorno da democracia. 

A anistia aos cidadãos e políticos perseguidos pelo regime faz parte das medidas 

normalmente adotadas no período de justiça de transição, diante da possibilidade de concessão 

de perdão a condutas, normalmente de ordem política, praticadas durante o regime de exceção. 
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Porém, a ideia inicial foi desvirtuada durante a tramitação do projeto de lei, diante da 

existência de mais de trezentas emendas e substitutivos, apresentados em sua maioria por 

políticos integrantes do governo militar. Assim, pode-se afirmar que a anistia originariamente 

almejada perdeu sua legitimidade, mormente diante da possibilidade de extensão dos efeitos da 

anistia a agentes da repressão que praticaram ações violadoras dos direitos humanos. (VOLPINI 

SILVA, 2015) 

Outrossim, apesar da referência a um acordo político nacional, não foi citado que a Lei de Anistia 

foi aprovada no Congresso Nacional com 50,61% dos votos, sendo que, à época, em decorrência do 

Pacote de Abril, 32% do Senado Federal era composto por congressistas escolhidos pela Presidência da 

República. A pequena diferença na votação e ausência de representatividade social demonstra que, de 

fato, não existiu qualquer acordo social para aprovação da lei. (NIEMEYER, 2016) 

Ratificando o desvirtuamento da anistia almejada pela sociedade, GOMES (2008, p. 118) afirma 

que, após a tramitação legislativa, o objetivo do ato normativo aprovado foi “(...) absolver os 

agentes repressivos do Estado pela prática de torturas, assassinatos e desaparecimentos de 

opositores levada à frente durante as três fases distintas do longo ciclo da ditadura”. 

Inclusive, alguns anos após a redemocratização, percebeu-se que a Lei de Anistia não 

atendeu aos anseios das vítimas e respectivos familiares que tiveram direitos violados pelo 

regime ditatorial, diante dos efeitos decorrentes do aludido ato normativo, os quais impediram 

acesso a documentos, informações e detalhes sobre as ações relacionadas aos excessos 

praticados pelos agentes da ditadura. (VOLPINI SILVA, 2015)  

Destaque-se que as Forças Armadas, instituição a qual historicamente tem a função de 

garantir a pátria, a lei e a ordem, não foi autorizada por qualquer ato normativo vigente durante 

o regime militar, a praticar infrações penais em nome do Poder Público e sem observância do 

devido processo legal. (STF, 2010) 

Mesmo sob a égide dos atos institucionais emitidos pelo regime militar, existia um 

procedimento para fins de aplicação de sanções contra aqueles que não observassem o 

ordenamento jurídico, não havendo autorização expressa para tortura, homicídio, estupros ou 

outras infrações penais repugnantes imputadas a alguns dos representantes das Forças Armadas. 

(STF, 2010) 

Após a redemocratização, “[...] nos anos noventa, como consequência da influência 

crescente do tema do direito à verdade, à justiça e à memória no plano internacional, houve 

uma série de iniciativas parlamentares e governamentais que procuraram atenuar a política de 

esquecimento oficial sobre os mortos e os desaparecidos.” (GOMES, 2008, p. 119). 
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Nesse contexto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou ADPF 

no STF, cujos argumentos, procedimento e decisão já foram detalhados no primeiro capítulo 

do presente trabalho. 

Acontece que a decisão do STF negou “[...] ao povo brasileiro o resgate de sua história e 

ao impedir-se que crimes contra a nação, o povo, o próprio Estado sejam investigados, julgados 

e eventualmente punidos, não se consagrou a anistia, mas a impunidade.” (VOLPINI SILVA, 

2015) 

Observa-se que, do ponto de vista da justiça de transição, o entendimento do STF não 

atendeu aos anseios das vítimas e respectivos familiares, porquanto não autorizou a discussão 

acerca das violações de direitos humanos oriundos de ações do regime militar, consagrando-se, 

em vez de anistia, impunidade. 

Outra questão bastante explícita no voto do ministro relator diz respeito ao método de 

interpretação do ato normativo. 

Durante a exposição dos fundamentos, observa-se que o relator optou, 

preponderantemente, pela interpretação histórica do ato normativo, diante da grande quantidade 

de referências ao contexto histórico e político de surgimento da Lei de Anistia. 

 Ocorre que o método histórico de interpretação só deve ser utilizado quando existir 

alguma dúvida sobre a intenção da lei, bem como a mens legis não puder ser extraída pelos 

métodos tradicionais interpretativos65 (STF, 2010). 

No caso em comento, como bem ressaltou o Ministro Ayres Britto, a Lei de Anistia é 

clara ao limitar a incidência do benefício penal àqueles que cometeram crimes políticos, o qual 

pressupõe uma motivação política e exclui, de plano, infrações penais comuns (STF, 2010).  

Outrossim, a norma também é clara ao considerar na qualidade de conexos os crimes 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política, hipóteses na quais, 

igualmente, afasta-se a incidência da anistia sobre as infrações penais sem viés político. 

Em suma, a lei concedeu anistia apenas aos crimes políticos e aqueles a estes conexos. 

Da mesma forma que excluiu da anistia os crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

pessoal, o fez com a tortura, homicídio, estupro e outras infrações repugnantes. (STRECK, 

2015) 

No mesmo sentido, o art. 8º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição de 1988), o qual não concede anistia a qualquer atitude violadora dos Direitos 

                                                 
65 Métodos literal, lógico, teleológico e sistemático. 
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Humanos, bem como as Leis 9.140/95 e 10.559/02, que tratam de pagamento de indenizações, 

exclusivamente, a crimes políticos crimes que não os de índole política. (STRECK, 2015) 

Desse modo, pode-se concluir que a anistia, diversamente do que se alega, não foi criada 

de forma ampla, geral e irrestrita, mas com âmbito de incidência restrito aos crimes políticos.  

No que diz aos argumentos apresentados acerca da denominação da lei de anistia na 

qualidade de lei-medida, devem ser tecidos alguns comentários. 

Apesar de ter prevalecido uma interpretação da norma com base no contexto político e 

social da época de sua criação, olvidou-se de realizar uma releitura da lei com base no atual 

ordenamento jurídico, devendo ser a CF/88 o parâmetro utilizado pelo STF para análise de 

ofensa a preceito fundamental. (MAGALHÃES, 2012) 

GADAMER (2008, p. 392) afirma que “Cada época deve compreender a seu modo um 

texto transmitido, pois o texto forma parte do todo da tradição na qual cada época tem um 

interesse objetivo e onde também ela procura entender a si mesma”  

Assim, a decisão deve ser analisada com base no tempo em que é construída, ou seja, o 

tempo presente. Não é vedado que exista um mínimo de coerência com o passado, mas, 

considerando ser tomada no presente, a decisão deve se pautar na atualidade, diante da 

incidência a casos contemporâneos. 

Durante o voto, o relator da ADPF, após tratar da diferença entre norma e texto normativo, 

partiu de um pressuposto equivocado, qual seja, a de a interpretação da Lei de Anistia não 

deveria ser analisada em conformidade com a CF/88. 

Corroborando o equívoco interpretativo, afirma MAGALHÃES (2012): 

Na narrativa do STF, a flecha do tempo ignora a Constituição de 88 e chega 
até o pano de fundo histórico e contextual da sanção da Lei de Anistia. 
Portanto, foi aquele o tempo da decisão do STF. Não o tempo presente, desde 
o qual, e apenas desde ele, o passado pode ser referido como passado e o 
futuro, por sua vez, como um porvir. Aqui, temos duas ordens de questões: 
em primeiro lugar, a estratégia de deslocamento da orientação temporal da 
decisão acima referida e, também, a inevitável interpretação que se fez do 
passado que é tomado como referência desta decisão (contrariando o próprio 
postulado da negação da condição hermenêutica da Lei 6683/79). 

Caso a CF/88 tivesse sido o parâmetro utilizado pelo STF para fins de análise da ADPF, 

em consonância com as regras de interpretação, a decisão deveria ser diferente. Primeiro porque 

a Carta política repudia o crime de tortura, considerando-o ofensa gravíssima à dignidade da 

pessoa humana, bem como afirma se tratar de crime inafiançável e insuscetível de graça ou 

anistia por ela respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
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omitirem.66 Ademais, a própria CF/88, ao vedar a concessão de anistia à tortura, ratifica a 

impossibilidade de incidência da referida causa de extinção da punibilidade às infrações penais 

desta natureza (BARRIENTOS-PARRA, 2012). 

Seguindo-se na análise da decisão do STF, observa-se que houve omissão da Corte 

Suprema em relação à compatibilidade da Lei de Anistia com a CIDH, olvidando-se, portanto, 

da realização de controle de convencionalidade. Conforme explanado no segundo capítulo, o 

aludido controle analisa a compatibilidade entre as leis internas de um país e os tratados de 

direitos humanos dos quais este país seja parte. 

Apreciando os fundamentos apresentados pelo STF no julgamento da ADPF, não se 

observa, em qualquer momento, análise da convergência entre a Lei de Anistia com o arcabouço 

normativo decorrente do Pacto de São José da Costa Rica. 

Em verdade, conforme definido pelo STF no julgamento do RE 466.343, o qual foi 

julgado dois anos antes da ADPF 153, o controle de convencionalidade deve preceder ao 

controle de constitucionalidade. Assim, a primeira análise que deve ser efetivada da norma diz 

respeito à sua consonância com a CIDH. Caso não haja divergência, parte-se para o controle de 

constitucionalidade, no qual o parâmetro será a CF/88. 

Não obstante, a Corte Suprema, sem qualquer razão plausível, não se manifestou acerca 

da compatibilidade da Lei de Anistia com as normas previstas na CIDH, cometendo grave falha 

diante da obrigatoriedade de observância das normas assumidas no âmbito internacional. 

Inclusive, corroborando a afirmação supra, o parecer do Procurador Geral da República 

apresentado na ADPF 320, que está pendente de julgamento no STF e em apenso à ADPF 153, 

afirma que, em sendo realizado o controle de convencionalidade da Lei de Anistia, esta não 

deve ser considerada compatível com as normas existentes na CIDH (STF, 2014). 

Mais um argumento apresentado pelo relator da ADPF n. 153 foi a impossibilidade de o 

Poder Judiciário alterar a redação da Lei de Anistia, incumbência de competência privativa do 

Poder Legislativo.  

Porém, apesar de o STF, segundo a doutrina, pautado no ativismo judicial já ter inovado 

no ordenamento jurídico em outros julgamentos,67 o pleito da ADPF era no sentido apenas de 

reconhecer a incompatibilidade de uma interpretação possível da norma com a ordem 

constitucional vigente, no sentido da anistia não se estender a crimes comuns, técnica de 

                                                 
66 Ver nota de rodapé nº 16. 
67 Nesse sentido, ver Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e Mandado de Injunção nº 721, situação em que 
o STF inovou o ordenamento jurídico sem amparo em norma no sentido formal. 
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julgamento utilizada com bastante frequência pela Suprema Corte (BARRIENTOS-PARRA, 

2012). 

Além disso, em relação aos precedentes internacionais citados pela Suprema Corte que 

entendem pela impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de leis amnistiadoras, não 

foram citados julgamentos em sentido contrário.  

A título de exemplo, NIEMEYER (2016) lembra que não foi feita alusão ao caso 

“Priebke”, no qual a Corte Suprema Argentina reconheceu o “[...] caráter vinculante do ius 

cogens para o direito interno e declarou a imprescritibilidade dos delitos de lesa humanidade, 

abrindo caminho para a justiça de transição naquele país.”  

Hipótese não referida no julgamento diz respeito ao julgamento, pela Suprema Corte do 

Chile, no caso Lecaros Carrasco, cujo julgamento ocorreu antes da ADPF 153, em que se 

reconheceu como inválida a aplicação da anistia decorrente do Decreto-Lei n. 2.191 de 1978. 

(CHILE, 2010). 

Constata-se, portanto, que a jurisprudência no âmbito da América Latina não é pacífica e 

harmônica como pretendeu demonstrar o relator no que diz respeito à possibilidade de o Poder 

Judiciário rever leis de anistia. 

Ao contrário, o Judiciário tem se comportado na qualidade de protagonista no que diz 

respeito à adaptação da jurisprudência interna às normas de direito internacional e 

jurisprudência da CorteIDH. 

No que diz respeito à alegada nova ordem constitucional iniciada pela Emenda 

Constitucional n. 26/85, referida pelo relator, não se pode considerar que uma emenda 

constitucional, criada com base na Constituição de 1969, vincule o Poder Constituinte 

originário, o qual possui como características ser inicial, ilimitado e incondicionado. 

Apesar da forma atípica com que foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte que 

deu origem à CF/88, o ato de convocação não se confunde com o resultado, ou seja, com a nova 

Carta Política (MAGALHÃES, 2012). 

As normas anteriores à CF/88, com sua promulgação, devem ser compatíveis com a nova 

ordem constitucional, não havendo qualquer subordinação da atual Carta Política com 

constituições ou emendas constitucionais anteriores. 

Doravante, será analisada a decisão do STF em face dos tratados internacionais de direitos 

humanos. 

Apesar da alegação no sentido de que a CIDH foi incorporada ao ordenamento jurídico 

após a Lei de Anistia, o que impediria sua incidência, não se pode esquecer que o Brasil já era 
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signatário de outros tratados internacionais de direitos humanos por ocasião da promulgação da 

Lei 6.683/79, com os quais existe clara colisão. (VENTURA, 2011) 

Em relação à Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (Decreto 

n. 30.822), incorporada ao ordenamento jurídico no ano de 1952, percebe-se que as condutas 

elencadas no artigo 268 se encaixam nas imputadas aos agentes do regime militar, já que 

existiram centenas de mortes em face de grupos políticos nacionais, os quais foram perseguidos 

pelo sistema autoritário.  

O tratado prevê, expressamente, o compromisso do Estado Brasileiro em investigar e 

punir as condutas,69 adaptar a legislação interna para ir ao encontro da convenção,70 bem como 

a vedação expressa no sentido de que sejam consideradas crimes políticos.71 

As regras constantes no tratado acima referido são incompatíveis com a Lei de Anistia 

pois, além de serem contrárias ao compromisso internacional de criar leis compatíveis com a 

convenção, impediu a persecução penal e considerou como políticas infrações penais que, em 

tese, enquadram-se no artigo 2. 

Ademais, a Convenção de Genebra de 1949, incorporada ao ordenamento pátrio através 

do Decreto n. 42.121/57, prevê, no artigo 3, que, na hipótese de conflito armado dentro de um 

território, devem ser observadas uma série de regras, dentre as quais a vedação de ofensa à 

integridade física e moral dos civis.72 

                                                 
68 Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952 
ARTIGO II 
Na presente Convenção entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de 
destruir no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: 
a) matar membros do grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total 
ou parcial; 
69 Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952 
ARTIGO I 
As Partes Contratantes confirmam que o genocídio quer cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um 
crime contra o Direito Internacional, que elas se comprometem a prevenir e a punir. 
70 Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952 
ARTIGO V 
As Partes Contratantes assumem o compromisso de tomar, de acordo com suas respectivas constituições as 
medidas legislativas necessárias a assegurar as aplicações das disposições da presente Convenção, e, sobretudo a 
estabelecer sanções penais eficazes aplicáveis às pessoas culpadas de genocídio ou de qualquer dos outros atos 
enumerados no Artigo III. 
71 Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952 
ARTIGO VII 
O genocídio e os outros atos enumerados no Artigo III não serão considerados crimes políticos para efeitos de 
extradição. 
72 No caso de conflito armado sem caráter internacional e que surja no território de uma das Altas Partes 
Contratantes, cada uma das Partes em luta será obrigada a aplicar pelo menos, as seguintes disposições: 
1) as pessoas que não participem diretamente das hostilidades, inclusive os membros de forças armadas que 
tiverem deposto as armas e as pessoas que tiverem ficado fora de combate por enfermidade, ferimento, detenção, 
ou por qualquer outra causa, serão, em qualquer circunstância, tratadas com humanidade sem distinção alguma de 
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Diante do contexto existente durante a ditadura militar, mormente pelo fato de o próprio 

Estado ter reconhecido a existência de conflito armado em território nacional73 e a perseguição, 

tortura, morte e outros crimes graves contra os opositores, pode-se afirmar a incidência das 

normas constantes na Convenção de Genebra supra referida, sendo que a integridade física e 

psicológica dos perseguidos pelos agentes públicos não foi observada. 

Além de inobservância dos atos normativos vigentes à época da elaboração da lei, o 

Parlamento que aprovou a Lei de Anistia não observou importante princípio existente no âmbito 

dos direitos humanos, qual seja, a vedação à proteção suficiente dos direitos humanos, aceita 

internacionalmente na qualidade de jus cogens no âmbito da jurisprudência de tribunais 

internacionais. 

No caso em comento, o ingresso da norma no ordenamento jurídico pátrio acabou por 

impedir a investigação e processamento de graves condutas violadoras de direitos humanos 

expressamente previstos em tratados internacionais, acarretando tutela insuficiente dos direitos 

das vítimas do regime militar. Assim, competia ao Estado, protegendo os direitos humanos 

violados, punir com rigor tortura, homicídios, estupros e outras infrações penais graves. 

(STRECK, 2015) 

Mister se faz, ainda, a exposição de algumas considerações acerca da tipicidade das 

condutas praticadas por representante do Estado, bem como acerca da não incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal sobre o desaparecimento forçado de pessoas ocorrido 

durante a ditadura militar. 

Analisando o ordenamento jurídico pátrio interno, observa-se que o desaparecimento 

forçado não se encontra tipificado no direito interno, apesar da adesão do Estado Brasileiro à 

Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas74 (CIDFP) desde o 

ano de 2016, ocasião em que se comprometeu a “a adotar, de acordo com seus procedimentos 

constitucionais, as medidas legislativas que forem necessárias para tipificar como delito o 

desaparecimento forçado de pessoas e a impor-lhe a pena apropriada que leve em conta sua 

extrema gravidade” (BRASIL, 2016). 

                                                 
caráter desfavorável baseada em raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento, ou fortuna, ou qualquer outro 
critério análogo. 
Para esse fim estão e ficam proibidos, em qualquer momento e lugar, com respeito às pessoas mencionadas acima: 
a) os atentados à vida e à integridade corporal, notadamente o homicídio sob qualquer de suas formas, as 
mutilações, os tratamentos cruéis, as torturas e suplícios; 
b) a detenção de reféns; 
c) os atentados à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes; 
73 Nesse sentido, ver justificativas apresentadas para justificar o Ato Institucional nº 14/69. 
74 O Decreto nº 8.766, de 11 de maio de 2016, promulgou a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento 
Forçado de Pessoas. 
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Ocorre que a legislação penal pátria, desde 1940, quando ocorreu a aprovação do Código 

Penal ainda em vigor, já previa o delito de sequestro,75 o qual criminaliza a conduta de privar 

alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere. 

Apesar de não ser possível a afirmação de que o crime de sequestro se equipara ao delito 

de desaparecimento forçado de pessoas,76 conclui-se, analisando as condutas previstas em 

ambas as infrações penais, que aquele torna passível de tipificação no direito interno as 

condutas teoricamente previstas por este (VASCONCELOS, 2011a). 

Na hipótese de o legislador pátrio tipificar o delito de desaparecimento forçado de 

pessoas, conforme compromisso internacionalmente assumido, sem dúvida, aplicará pena 

maior que a prevista para o crime de sequestro, diante da maior gravidade e das especificidades 

do delito previsto na CIDFP. Porém, enquanto não for inovado o ordenamento jurídico penal, 

pode-se afirmar que a conduta descrita na referida convenção se coaduna, perfeitamente, no 

tipo penal vigente disposto no art. 148 do CP. 

Desse modo, pode-se afirmar que a conduta praticada pelos agentes do Estado durante a 

Guerrilha do Araguaia, as quais culminaram no desaparecimento de pessoas cujo paradeiro até 

a presente data é desconhecido, enquadram-se no delito de sequestro, previsto no Código Penal 

vigente desde a época dos fatos até a presente data. 

A infração penal denominada sequestro, consoante entendimento doutrinário majoritário, 

cuida-se de delito permanente. Jesus (2020b, p. 355) afirma que, nos crimes classificados como 

permanentes, “[...] perdura a consumação enquanto o ofendido estiver submetido à privação de 

sua liberdade de locomoção.” 

No âmbito jurisprudencial, o STF, julgando ação de extradição de militar acusado de 

praticar desaparecimento forçado de pessoas durante o período da ditadura militar na Argentina, 

entendeu que, mesmo passados mais trinta e oito anos do desaparecimento de pessoas, diante 

da ausência de informações acerca do paradeiro ou de eventuais corpos, considerou a infração 

de caráter permanente (STF, 2009). 

Afere-se, destarte, que a consumação do delito de sequestro se consuma com a privação 

ilegal da liberdade individual do indivíduo e se protrai no tempo enquanto não for libertada a 

                                                 
75 Sequestro e cárcere privado 
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
76 O delito de desaparecimento forçado de pessoas possui mais requisitos para sua configuração, consoante se 
observa da conceituação constante no artigo 2º da CIDFP: Para os efeitos desta Convenção, entende-se por 
desaparecimento forçado a privação de liberdade de uma pessoa ou mais pessoas, seja de que forma for, praticada 
por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com autorização, apoio ou consentimento 
do Estado, seguida de falta de informação ou da recusa a reconhecer a privação de liberdade ou a informar sobre 
o paradeiro da pessoa, impedindo assim o exercício dos recursos legais e das garantias processuais pertinentes. 
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vítima, persistindo a situação de flagrância até a efetiva liberdade ou localização dos corpos 

sem vida. 

No mesmo julgamento acima referido, o STF entendeu ser impossível a fixação do termo 

inicial do prazo prescricional para as imputações contra o militar argentino extraditando, 

porquanto não se sabia a data de cessação da permanência da infração penal,77 não sendo 

suficiente o desaparecimento de indivíduos, cumulados ou não com declaração de morte civil. 

Portanto, restaria inviabilizado acolhimento alegação relacionada à prescrição da pretensão 

punitiva estatal pelo decurso do tempo (STF, 2009). 

Desse modo, partindo do pressuposto que a situação de flagrância não cessou e 

inaplicabilidade de prescrição, por ausência de fixação de termo inicial, o Estado Brasileiro 

possui obrigação, através dos órgãos investigativos competentes, de iniciar investigação para 

apurar as circunstâncias dos desaparecimentos (sequestros), mormente por se tratar de ação 

penal pública incondicionada.78 

Somente após a realização de investigação, observando-se o devido processo legal, na 

qual se confirme o falecimento dos desaparecidos e sejam fixadas as respectivas datas dos 

óbitos, através da respectiva certidão, é possível se cogitar a possibilidade de sentença judicial 

reconhecendo eventual incidência de extinção da punibilidade decorrente da prescrição da 

pretensão punitiva estatal (VASCONCELOS, 2011b). 

Analisando-se a questão sob o ponto de vista do direito internacional, deve-se rememorar 

que o posicionamento predominante da doutrina e jurisprudência globais são no sentido de que 

as condutas imputadas aos representantes do regime militar se trata de crime de lesa 

humanidade, por conta da grave violação aos direitos humano, acarretando a imprescritibilidade 

da persecução penal. 

Eis as principais considerações acerca da decisão proferida pelo STF no julgamento da 

ADPF n. 153, através dos quais, com a devida vênia, defende-se que os argumentos vencedores 

não observaram a melhor interpretação acerca das normas internas e internacionais as quais o 

Estado Brasileiro optou por agregar ao ordenamento jurídico pátrio. 

3.2 Análise sobre a decisão proferida pela CorteIDH no caso Gomes Lund e outros vs. 
Brasil 

                                                 
77 Nos termos do art. 111 do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença penal 
condenatória, começa a correr do dia em que cessou a permanência no que diz respeito aos crimes permanentes. 
78 O princípio da indisponibilidade da ação penal pública “[...] significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco 
o encarregado da investigação, a faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal, mas o 
dever de fazê-lo. Assim, ocorrida a infração penal, ensejadora de ação pública incondicionada, deve a autoridade 
policial investigá-la e, em seguida, havendo elementos, é obrigatório que o promotor apresente denúncia.” 
(NUCCI, 2020, p. 186). 
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No presente subcapítulo, serão apresentados comentários sobre o mérito da decisão 

proferida pela CorteIDH que considerou a Lei de Anistia incompatível com a CIDH, mormente 

acerca da incompatibilidade da Lei 6.683/79 com a referida convenção. 

Inicialmente, mister se faz uma breve contextualização acerca da criação de leis de anistia 

na América Latina. Muitos países latino-americanos tiveram regimes militares à frente dos 

respectivos governos a partir de meados do século XX, dentre eles, Chile, Argentina, Uruguai 

e Brasil.  

Uma característica comum dos governos militares era o uso da força para combate a 

manifestações contrárias ao regime, praticando condutas ofensivas aos direitos humanos 

reconhecidos em tratados internacionais, como mortes, torturas, julgamentos sumários e 

desaparecimentos forçados. 

Corroborando, PIOVENSAN (2019b, p. 359) afirma que: 

Os governos autoritários do continente se caracterizaram pelo caráter 
flagrante, massivo e sistemático da repressão à qual foi submetida a 
população, inclusive em escala interestatal. Como fruto da Operação Condor, 
havia uma rede de cooperação entre as ditaduras do Cone Sul, de modo que 
os governos desses países uniram suas forças contra os “elementos 
subversivos”, geralmente pertencentes a movimentos de esquerda e outros 
“inimigos em comum”, independentemente da nacionalidade. 

Diante do declínio dos governos militares, observou-se o advento de leis anistiando 

condutas de pessoas que praticaram crimes políticos e conexos. A ideia disseminada pelos 

apoiadores do perdão legal era no sentido de que os indivíduos perseguidos pelo sistema seriam 

anistiados por suas ações. Porém, constatou-se, com o passar do tempo, que o objetivo principal 

das leis de anistia eram evitar que os agentes estatais os quais praticaram condutas ofensivas a 

direitos humanos fossem julgados pelos seus atos. (VELOSO, 2011) 

Diante desse contexto, os sistemas internacional e regional de direitos humanos têm 

atuado fortemente para a punição de agentes estatais que praticaram condutas violadoras da 

dignidade da pessoa humana. Ademais, a maioria dos países latino-americanos que criou leis 

anistiando a ação dos representantes estatais tiveram os atos normativos invalidados por Cortes 

locais ou regionais. 

Nesse sentido, observa-se marcante atuação da CorteIDH, a qual entende ser inviável a 

anistia de representantes estatais que praticaram ações violadoras da dignidade da pessoa 

humana. 

Pasqualucci (2012, p. 322), referindo-se à jurisprudência da CorteIDH nos casos que 

analisam leis de anistia, afirma que: 

A partir de sua decisão no processo Barrios Altos v. Peru, a Corte 
Interamericana decidiu em vários casos que as leis de anistia que proíbem o 
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processo e punição de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade e 
outras violações graves dos direitos humanos são incompatíveis com a 
Convenção Americana e, portanto, não têm efeito legal. A decisão do Tribunal 
aplica-se a todas as leis de anistia que impedem a investigação e punição de 
graves violações dos direitos humanos. Não se limita às autoanistias 
aprovadas pelo governo responsável pelas violações. Uma após a outra, as leis 
de anistia estaduais foram revogadas como resultado das decisões do 
Tribunal.79  

A título exemplificativo, podem-se citar os seguintes casos julgados pela CorteIDH em 

que se reconheceu a invalidade de leis de anistia: Barrios Altos Vs. Peru (CorteIDH, 2001); 

Almonacid Arellano e outros vs. Chile (Corte IDH, 2006a); La Cantuta Vs. Perú Fondo (Corte 

IDH, 2007); Gomes Lund e Outros Vs. Brasil (Corte IDH, 2010); Gelmán Vs. Uruguay (Corte 

IDH, 2010c); Contreras e Outros Vs. El Salvador (Corte IDH, 2010d); Massacres de El Mozote 

e Lugares Vizinhos Vs. El Salvador (Corte IDH, 2012a); Gudiel Álvarez e Outros (“Diário 

Militar”) Vs. Guatemala (Corte IDH, 2012b); Herzog e outros Vs. Brasil (Corte IDH, 2018). 

O primeiro precedente citado possui importância ímpar dentro da jurisprudência de 

direito internacional, porquanto foi a primeira vez, “[...] no Direito Internacional 

contemporâneo, que um tribunal internacional sepultou definitivamente uma lei de autoanistia, 

declarando carecerem as mesmas de efeitos jurídicos ab initio.” (PIOVENSAN, 2019b, p. 68-

69) 

Cançado Trindade, presidente da CorteIDH à época do julgamento do caso, afirmou: 

Estas ponderações da Corte Interamericana constituem um novo e grande salto 
quantitativo em sua jurisprudência, no sentido de buscar superar um obstáculo 
que os órgãos internacionais de supervisão dos direitos humanos, todavia, não 
conseguiram transpor: a impunidade, com a consequente erosão da confiança 
da população nas instituições públicas. Além do mais, atendem a um clamor 
que em nossos dias é verdadeiramente universal. Recorda-se, a respeito, que 
o principal documento adotado pela II Conferência Mundial de Direitos 
Humanos (1993) exortou aos Estados ‘derrogar a legislação que favoreça a 
impunidade dos responsáveis de violações graves dos direitos humanos [...] e 
punir tais violações [...]’. (CorteIDH, 2001). 

Diante da grande quantidade de precedentes aludido acima, observa-se que se trata de 

entendimento pacificado no âmbito da CorteIDH a incompatibilidade de leis de anistia com as 

normas constantes na CIDH. 

                                                 
79 Traduzido livremente pelo autor do original: “Beginning with its decision in Barrios Altos v. Peru, the Inter-

American Court ruled in several cases that amnesty laws that bar the prosecution and punishment of individuals 

who committed crimes against humanity and other serious human rights violations are incompatible with the 

American Convention and, thus, are without legal effect. The Court’s ruling applies to all amnesty laws that 

preclude the investigation and punishment of serious human rights violations. It is not limited to self-amnesties 

that were passed by the government that was responsible for the violations. One after another, State amnesty laws 

have been repealed as a result of the Court’s rulings.” (PASQUALUCCI, 2012, p. 322). 
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São várias as razões pelas quais a CorteIDH entende serem incompatíveis as leis que 

concedem anistia. Inicialmente, porquanto “[...] impõe-se aos Estados a obrigação de 

prevenir, investigar, identificar e sancionar os autores das violações de direitos humanos” 

(PETERKE, 2009, p. 238), compromisso assumido expressamente pelos signatários da CIDH. 

Outrossim, a adoção de providências para reparar as vítimas e aplicar sanções possui 

um caráter preventivo, porquanto inibirá a repetição de ações violadoras dos direitos humanos.  

A ausência de investigação, processamento e, se for o caso, punições, acarreta 

impunidade, situação que não deve ser admitida pelos Estados, a quem compete a adoção de 

todas as providências cabíveis para apurar ofensas aos direitos humanos. Nesse sentido, 

QUIROGA (2017, p. 90) afirma que “A mais óbvia impunidade é a consequência da aprovação 

de leis de anistia”.80  

Não se pode olvidar que o Estatuto de Roma, importante tratado internacional cuja 

principal função é evitar a ocorrência de crimes contra a humanidade, no preambulo, prevê o 

fim da impunidade como uma das medidas existentes para impedir a ocorrência de crimes 

graves (TRINDADE, 1999, p. 407). 

Portanto, conclui-se que condutas inertes ou coniventes dos Estados estimulam novas 

violações aos direitos, bem como deixam as vítimas e respectivos familiares desamparados 

juridicamente.  

Ademais, o dever do Estado de apurar os fatos “[...] é reforçado quando se está diante 

de violações massivas (como torturas, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados) 

frequentemente associadas ao passado ditatorial dos países latino-americanos. (PIOVENSAN, 

2019b, p. 359) 

Ressalte-se, ainda, que “[...] os Estados não podem justificar o inadimplemento de suas 

obrigações internacionais invocando dispositivos internos.” (PETERKE, 2009, p. 239).  

Considerando-se válida a Lei de Anistia brasileira, obsta-se a investigação, 

processamento e aplicação de sanções a indivíduos responsáveis por violações de direitos 

humanos, descumprindo-se a obrigação assumida pelo Estado expressamente prevista no art. 2º 

da CIDH.  

                                                 
80 Traduzido livremente pelo autor do original: The most obvious impunity is the consequence of the passage of 

amnesty laws (QUIROGA, 2017, p. 90). 
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Reconhecendo-se a invalidade da Lei de Anistia, “[...] absolvições espúrias podem ser 

desconsideradas e um novo processo pode ser permitido.”81 (ANTKOWIAK, 2017, p. 25), 

visando-se à tutela dos direitos humanos violados. 

Assim, considerando que a CIDH faz parte do ordenamento jurídico dos países 

signatários e sua interpretação não admite a concessão de anistia a ofensa de direitos humanos, 

devem as normas da convenção prevalecer sobre qualquer ato normativo interno com ela 

incompatível. 

Constata-se, desse modo, que a decisão proferida pela CorteIDH no caso Gomes Lund e 

outros VS Brasil, a qual não admitiu a validade da Lei de Anistia, encontra-se em consonância 

com a jurisprudência da Corte Regional, bem como vai ao encontro das normas previstas na 

CIDH. 

Um dos fundamentos constantes na decisão da CorteIDH e que se relaciona com a 

invalidade da Lei de Anistia se relaciona ao direito à verdade, o qual, segundo entendimento da 

CorteIDH, decorre do direito de acesso à justiça. 

No caso sob análise, a CorteIDH destacou ser indispensável o esclarecimento da forma 

como os fatos ocorreram para fins de apuração das responsabilidades pessoais, mormente para 

fins de reparação de eventuais vítimas, mormente por se tratar de conduta imputada ao Estado 

contra civis em períodos de exceção. 

Conforme referido no caso Almonacid Arellano e Outros vs. Chile, a CorteIDH 

estabeleceu que: 

[...] o direito à verdade se encontra subsumido no direito da vítima ou de seus 
familiares de obter dos órgãos competentes do Estado o esclarecimento dos 
fatos violatórios e das responsabilidades correspondentes, através da 
investigação e do julgamento previstos nos artigos 8 e 25 da Convenção 
(CorteIDH, 2006a) 

Outrossim, o direito à verdade é decorrência das obrigações assumidas pelos Estados 

signatários da CIDH com fulcro no art. 1.1 da convenção, já que a inércia demonstra a 

incapacidade em garantir a observância das obrigações assumidas, diante da ausência de 

estrutura capaz de identificar e sancionar as condutas violadoras da convenção (PIOVESAN, 

2019b, p. 361) 

Diretamente relacionado ao direito à verdade, surge o direito à informação, previsto no 

art. 13 da Convenção. Conforme interpretação da CorteIDH acerca da norma, o acesso à 

informação, inclusive a constante nos arquivos em poder do Estado, deve ser pautado pelo 

                                                 
81 Traduzido livremente pelo autor do original: spurious acquittals can be disregarded, and renewed prosecution 

may be permissible. (ANTKOWIAK, 2017, p. 25) 



80 

princípio da máxima divulgação, acarretando a excepcionalidade de atribuição de sigilo a 

informações. Ademais, atributos como segredo de Estado ou segurança nacional não podem ser 

utilizados pelos governos impedir o acesso da população e autoridades relacionados a 

investigações e processos em tramitação.  

No caso objeto de estudo, a Corte, com supedâneo no art. 13 da CIDH, destacou que a 

atribuição de classificar as informações como sigilosas não pode ser realizada pelo mesmo 

órgão contra o qual recai acusação de ofensa a direitos humanos. Além disso, afirmou que, caso 

o Estado alegue a inexistência de documento solicitado para subsidiar investigações ou 

processos em andamento, não basta mera alegações de que o documento não existe, mas sim a 

comprovação acerca da sua inexistência (PIOVESAN, 2019b, p. 361) 

Ainda relacionado à obtenção da verdade, a CorteIDH reconheceu a importância das 

comissões da verdade, apesar de deixar claro que elas não substituem a atuação do Estado em, 

utilizando-se dos instrumentos e estrutura existentes, investigar como os fatos ocorreram. 

Questão relevante analisada pela CorteIDH no julgamento objeto de estudo diz respeito 

ao desaparecimento forçado de pessoas, situação que, segundo a Corte, restou comprovada no 

caso concreto. 

Desde o leading case julgado em 1989, no caso Velásquez Rodrigues Vs. Honduras 

(CorteIDH, 1989), no qual a CorteIDH analisou desaparecimentos forçados de pessoas, firmou-

se entendimento no sentido de que atos praticados pelo aparato estatal que acarretem sumiço de 

indivíduos são inaceitáveis. 

Após, foram julgados diversos casos pela CorteIDH no sentido de que se trata de norma 

com natureza de jus cogens a obrigação do Estado de investigar a punir os indivíduos que 

tenham praticado ações com essa finalidade, independentemente de o Estado ter aderido à 

CIDFP ou ato normativo análogo. 

Nesse sentido, podem ser citados os julgamento da CorteIDH nos casos Goiburú e outros 

Vs. Paraguai (2006b), Chitay Nech e outros Vs. Guatemala (2010a) e Ibsen Cárdenas e Ibsen 

Peña Vs. Bolívia (2010b). Neste, a Corte afirmou: 

[...] a jurisprudência desta Corte, os pronunciamentos de outros órgãos e 
organizações internacionais, bem como outros instrumentos e tratados 
internacionais, como a Declaração de 1992 sobre a Proteção de Todas as 
Pessoas contra o Desaparecimento Forçado; a Convenção Interamericana 
sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, 1994; e a Convenção 
Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento 
Forçado, de 2006, indicam certas normas que devem orientar a investigação e 
o julgamento desse tipo de crime.82 (CorteIDH, 2010b) 

                                                 
82 Traduzido livremente pelo autor do original: [...] la jurisprudencia de este Tribunal, los pronunciamientos de 

otros órganos y organismos internacionales, así como otros instrumentos y tratados internacionales, como la 
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O motivo da conclusão supra decorre da natureza da ofensa, a qual atinge diversos direitos 

essenciais da pessoa humana e acarreta ofensa a inúmeros direitos previstos na CIDH, inter 

alia, aos artigos 8º e 25 da CIDH, os quais fundamentam o direito de acesso à justiça. 

(PIOVENSAN, 2019b, p. 178) 

Desse modo, consoante determinado pela CorteIDH no caso Chitay Nech e outros Vs. 

Guatemala (2010a) “[...] toda vez que tenha motivos razoáveis para presumir que uma pessoa 

foi submetida a um desaparecimento forçado, deve ser iniciada uma investigação ex oficio, sem 

demora, e de uma maneira séria, imparcial e efetiva.”. 

Ainda no leading case supra referido, a Corte sistematizou os comandos mínimos que 

devem ser fixados em sentença na qual se reconheça a existência de desaparecimento forçado 

de pessoas, quais sejam: 

[...] a adoção de mecanismos e instrumentos legais que permitam, em primeiro 
lugar, a elucidação da violência e dos fatos ocorridos no passado; em segundo 
plano, responsabilização dos agentes das violações; em terceira parte, a 
reparação material e simbólica às vítimas e, por fim, prevenção de violações 
futuras da mesma espécie. (PIOVESAN, 2019.b, p. 360) 

A apuração e eventual sanção dos fatos relacionados a desaparecimentos forçados ganha 

expressividade quando se trata de hipóteses na qual o Estado se utilizou de força letal contra 

civis, considerando que ao Poder Público se impõe a análise de eventuais arbitrariedades. 

(PIOVENSAN, 2019b, p. 359) 

Ademais, a CorteIDH considerou a infração penal de desaparecimento forçado na 

qualidade de crime contra a humanidade, o qual possui tratamento diferenciado no âmbito do 

direito internacional, como impossibilidade de incidência de anistia ou extinção da punibilidade 

pela prescrição, assunto que será aprofundado posteriormente. (MIRANDA, 2014) 

Desse modo, trata-se de direito subjetivo das vítimas a ação estatal no sentido de 

esclarecer os fatos para, ao final, sendo comprovada a prática de condutas delituosas, as 

respectivas sanções sejam aplicadas. 

Partindo do pressuposto que as leis de anistia não são válidas, a verdade dos fatos deve 

ser revelada e as informações não podem ser restringidas quando se trata de violação a direitos 

humanos, a CorteIDH entendeu que eventuais regras de direito material ou processuais não 

podem impedir que os fatos sejam investigados pelo Estado.  

Nesse sentido, Pasqualucci (2012, p. 219) afirma: 

                                                 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 1992; la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 1994; y la Convención Internacional 

para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, señalan ciertos 

estándares que deben guiar la investigación y procesamiento de este tipo de delitos (CorteIDH, 2010b). 
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Este Tribunal considera que todas as disposições de anistia, disposições sobre 
prescrição [prescrição] e o estabelecimento de medidas destinadas a eliminar 
a responsabilidade são inadmissíveis, porque se destinam a prevenir a 
investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos 
humanos, como tortura, execução extrajudicial, sumária ou arbitrária e 
desaparecimento forçado, todos proibidos por violarem direitos inderrogáveis 
reconhecidos pela legislação de direitos humanos.83 

Destaque-se, ainda, que a CorteIDH entendeu não ser possível se falar em vedação da 

investigação e processamento por incidência do princípio do non bis in idem,84 já que, no caso 

concreto, não se observou qualquer tipo de julgamento anterior, pressuposto indispensável à 

sua incidência. 

Outrossim, a Corte declarou que, apesar de o Brasil não ter ratificado a Convenção sobre 

Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa-Humanidade, a 

imprescritibilidade das ações penais para apurar as condutas criminosas decorre do costume 

internacional, sendo desnecessária qualquer formalização para ingresso no ordenamento 

jurídico dos países integrantes da OEA (MIRANDA, 2014). 

Constata-se que o desaparecimento forçado de pessoas, segundo jurisprudência das 

CorteIDH, pautada em atos normativos internacionais e jurisprudência correlata, representa 

grave ofensa aos direitos humanos e impõe aos Estado adoção de providências internas para 

investigar e punir os responsáveis, ações que vão ao encontro da literalidade e principiologia 

da CIDH. 

Expostos comentários acerca dos principais fundamentos utilizados pela CorteIDH no 

julgamento do caso Gomes Lund Vs. Brasil, serão tecidas explanações complementares aos já 

apresentados no capítulo anterior acerca da eficácia jurídica e das decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, bem como sobre a competência para análise de casos 

concretos. 

Consoante afirmado anteriormente, as sentenças da CorteIDH vinculam apenas os 

Estados que reconhecerem a competência da corte para interpretar e aplicar as normas da CIDH. 

Expressamente, o Brasil aceitou a se submeter à jurisdição da CorteIDH, condicionando 

apenas que a competência da corte se restringiria ao julgamento de fatos praticados em data 

                                                 
83 Traduzido livremente pelo autor do original: This Court considers that all amnesty provisions, provisions on 

prescription [statutes of limitation] and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are 

inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for 

serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary, or arbitrary execution and forced 

disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by human rights law. 

(PASQUALUCCI, 2012, p. 219). 
84 “O princípio de non bis in idem, também conhecido como dupla penalidade, proíbe a acusação de uma pessoa 
pelo mesmo crime mais de uma vez.”, Traduzido livremente pelo autor do original: “The principle of non bis in 

idem, also known as double jeopardy, prohibits the prosecution of a person for the same crime more than once.” 
(PASQUALUCCI, 2012, 328).  
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posterior a 10 de dezembro de 1998, consoante o art. 1º do Decreto n. 4.463, de 8 de novembro 

de 2008. 

O Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, em recente manifestação durante o I Colóquio 

Jurídico Brasil-Organização dos Estados Americanos, defendeu que os integrantes da OEA 

devem promover a segurança, nesta se incluindo a segurança jurídica (CNJ, 2021).  

Apesar das declarações, a existência de decisões opostas do STF e da CorteIDH acerca 

da validade da Lei de Anistia há mais de uma década acarreta grande insegurança jurídica sobre 

a interpretação da norma, bem como gera tensão entre as Cortes de cúpula nacional e 

internacional. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, afirmou que “[...] a sentença 

da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta 

às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a 

sentença.” (STJ, 2021). Ou seja, a Corte Federal entendeu que a decisão oriunda da CorteIDH 

é de observância obrigatória por todos os órgãos nacionais, inclusive do Poder Judiciário, não 

excepcionando o STF, o qual, mesmo sendo o órgão interno com atribuição de dizer o direito 

em última instância, até a presente data, não se manifestou sobre qual decisão deve prevalecer. 

Não se pode olvidar que a força vinculante das decisões da CorteIDH deve ter a eficácia 

normativa analisada conforme exposto na Opinião Consultiva n. 14 da Corte, segundo a qual a 

CIDH deve ser cumprida sem exceções,85 objetivando a proteção dos direitos humanos, mesmo 

que que contrarie dispositivo constitucional originário. (ANTUNES, 2017) 

Diante da inércia injustificada do Estado Brasileiro em cumprir a sentença, pode o Poder 

Judiciário ser acionado pelas vítimas e pelo Ministério Público visando ao efetivo cumprimento. 

Neste sentido, explana Mazzuoli (2010, p. 841): 

Caso o Estado não cumpra sponte sua a sentença da Corte cabe à vítima ou ao 
Ministério Público Federal (com fundamento no art. 109, inc. III, da 
Constituição, segundo o qual “aos juízes federais compete processar e julgar 
as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro 
ou organismo internacional”) deflagrar ação judicial a fim de garantir o efetivo 
cumprimento da sentença, uma vez que as mesmas também valem como título 
executivo no Brasil, tendo aplicação imediata, devendo tão somente obedecer 
aos procedimentos internos relativos à execução de sentença desfavorável ao 
Estado.  

Dentre as obrigações imposta na sentença pela CorteIDH ao Brasil, sem dúvida, o 

comando que acarretará maior dificuldade de cumprimento pelo Brasil será a observância dos 

                                                 
85 Mesmo as Constituições nacionais hão de ser interpretadas ou, se necessário, até emendadas para manter 
harmonia com a Convenção e com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (CorteIDH, 
2010, voto apartado de Roberto de Figueiredo Caldas) 
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deveres de investigar e punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos, considerando 

a decisão proferida pelo STF na ADPF n. 153. 

Passando à análise de aspectos relacionados à competência, a CorteIDH detém a 

atribuição de exercer o controle de convencionalidade de forma subsidiária, ou seja, ela possui 

o dever de analisar se o Estado subscritor da CIDH cumpriu com as disposições da aludida 

convenção. 

A obrigação principal de observância dos direitos previstos na CIDH é do Estado 

Brasileiro. Na hipótese de inércia ou ação ineficiente, pode se processar ação perante a Corte 

par analisar se o Estado cumpriu com as obrigações previstas na convenção. (GOMES; 

MAZZUOLI, 2012, p. 162) 

A CorteIDH não se trata de uma nova instância judicial revisora das decisões nacionais, 

mas um órgão jurisdicional complementar que, quando acionado e preenchidos os requisitos 

legais, pode reconhecer a responsabilidade internacional do Estado pelo descumprimento das 

normas da CIDH. PASQUALUCCI (2012, p. 125-126) afirma: 

Os órgãos interamericanos de supervisão de direitos humanos não atuam como 
órgãos de apelação com autoridade para examinar alegados erros de direito 
interno ou fatos que os tribunais nacionais possam ter cometido no exercício 
de sua jurisdição. Em vez disso, o objetivo da Comissão e da Corte é 
determinar se um Estado Parte violou as obrigações internacionais de direitos 
humanos que se comprometeu a cumprir ao ratificar a Convenção Americana. 
Ao fazer esta determinação, especialmente no que diz respeito aos direitos do 
devido processo, a Corte pode ser obrigada a examinar determinados 
processos internos, inclusive os de tribunais superiores internos, para 
estabelecer se seus procedimentos eram compatíveis com a Convenção 
Americana.69 O papel do Inter A Corte Americana em tais casos deve 
determinar se os procedimentos administrativos ou judiciais internos 
cumpriram com os requisitos da Convenção Americana.86 

No mesmo sentido, Trindade (1993, p. 33) leciona que “[...] os atos internos dos Estados 

podem vir a ser objeto de exame por parte dos órgãos de supervisão internacionais, quando se 

trata de verificar a sua conformidade com as obrigações internacionais dos Estados em matéria 

de direitos humanos 

                                                 
86 Traduzido livremente pelo autor do original: The Inter-American human rights supervisory organs do not act 

as appellate bodies with the authority to examine alleged errors of domestic law or fact that national courts may 

have committed while acting within their jurisdiction. Rather, the objective of the Commission and the Court is to 

determine whether a State Party has violated the international human rights obligations that it contracted to 

observe when it ratified the American Convention. In making this determination, especially with regard to due 

process rights, the Court may be obliged to examine particular domestic proceedings, including those of domestic 

higher courts, to establish whether their procedures were compatible with the American Convention. The role of 

the Inter-American Court in such cases is to determine whether the domestic administrative or judicial 

proceedings complied with the requirements of the American Convention. (PASQUALUCCI, 2012, p. 125-126) 
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A possibilidade de atuação subsidiária da CorteIDH não atenta contra a soberania dos 

Estados, porquanto, ao aderir voluntariamente à CIDH, o país se concordou com a competência 

dos órgãos do SIDH e de cumprir as respectivas determinações. 

Diante das considerações supra expostas, entende-se que a decisão proferida pela 

CorteIDH em relação à validade da Lei de Anistia Brasileira utilizou como fundamento a 

melhor interpretação acerca das normas existentes na CIDH, bem como observou as regras 

processuais de complementariedade previstas na convenção.  

Além disso, o STJ, Corte Federal de destacada importância no ordenamento jurídico, em 

consonância com o entendimento da doutrina e jurisprudência internacionais, reconhece a 

eficácia vinculante das decisões da CorteIDH em face do Estado Brasileiro (STJ, 2021, 2009). 

3.3 Das possíveis soluções para a divergência de entendimento do STF e da CorteIDH 
sobre a validade da Lei de Anistia  

Expostos os principais fundamentos acerca de ambas as decisões e tecidos os respectivos 

comentários, na última parte do trabalho, serão apresentadas hipóteses para resolver o conflito 

entre as decisões proferidas pelo STF e CorteIDH. 

A primeira possível hipótese seria o STF modificar o entendimento proferido na ADPF 

n. 153. 

Apesar de as decisões proferida sem sede de ADPF não serem recorríveis,87 é possível a 

interposição de embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, 

contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

No caso da ADPF n. 153, foi interposto o recurso de embargos de declaração contra o 

acórdão que declarou a validade da Lei de Anistia. Ademais, o atual relator, Ministro Dias 

Toffoli, que substituiu o Ministro Eros Grau por conta da aposentadoria, determinou o 

apensamento da ADPF n. 153 à ADPF n. 320, diante da existência de identidade temática entre 

os aludidos processos, bem como novos fatos alegados na última ação constitucional. 

Considerando que os embargos de declaração podem acarretar reanálise do julgamento, 

bem como por conta dos novos fatos trazidos na ADPF n. 320, mormente o julgamento pela 

CorteIDH do caso Gomes Lund Vs. Brasil, em tese, seria possível a modificação do 

entendimento do STF acerca do tema. 

Não se pode esquecer que dentre os ministros que compõe o Pretório Excelso na 

atualidade, apenas cinco participaram da votação da ADPF n. 153. Além do relator, Ministro 

                                                 
87 Lei 9.882/99 
Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito 
fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. 
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Eros Grau, aposentaram-se os ministros Cezar Peluso, Ellen Gracie e Ayres Britto. Ademais, 

na data do julgamento da ADPF n. 153, não participaram do julgamento os Ministros Joaquim 

Barbosa e Dias Toffoli.  

Em suma, na atual composição do STF, existem seis ministros que ainda não votaram 

acerca do tema, quórum suficiente para acarretar modificação acerca da interpretação da 

validade da Lei de Anistia face à CF/88 e CADH. 

Além da existência de novos ministros, a modificação de entendimento do STF poderia 

se fundar na teoria denominada Diálogo das Cortes, segundo a qual existe a necessidade de 

parametrização e harmonia entre as decisões de Cortes nacionais e internacionais (RAMOS, 

2012, p. 515). 

A teoria parte do pressuposto que, atualmente, diante de modificações estruturais no 

constitucionalismo decorrentes da globalização, existem diversos ordens jurídicas 

mundialmente, muitas vezes conflitantes, assim como inúmeros tribunais com atribuição 

concomitante para solucionar casos de abrangência local ou internacional (NEVES, 2009, p. 

256) 

 Em decorrência desse novo contexto, não há que se falar em independência entre 

jurisdição internacional e nacional. Ao contrário, a relação entre ambas deve ser de 

dependência, pois as duas possuem o mesmo objetivo, qual seja, garantir as disposições 

relacionadas aos direitos humanos, através da harmonização entre normas internas e 

internacionais, assim como a jurisprudência dos tribunais locais e de abrangência mais ampla. 

(GOMES; MAZZUOLI, 2012, p. 163) 

Assim, para evitar a existência de decisões conflitantes entre órgãos jurisdicionais 

internos e cortes internacionais, RAMOS (2012, p. 515) sustenta que as decisões tomadas no 

âmbito interno devem levar em consideração, juntamente com as normas internas, todos os 

tratados internacionais que se relacionam ao tema, bem como a jurisprudência internacional 

acerca do tema.88 

Em relação à análise conjunta das normas, Gomes e Mazzuoli (2010, p. 166-167) 

defendem que “[...] a Constituição não exclui a aplicação dos tratados, e nem estes excluem a 

aplicação dela, mas ambas [...] se unem para servir de obstáculo à produção normativa 

doméstica infraconstitucional que viole os preceitos da Constituição ou dos tratados de direitos 

humanos [...]”. 

                                                 
88 [...] o Brasil não pode destoar dos seus vizinhos (Argentina, Chile etc.), que já cumprem, há vários anos, 
rigorosamente, as decisões da Corte Interamericana. Todo o Continente Americano (com exceção dos Estados 
Unidos) vem afinando sua jurisprudência com a da Corte da OEA. (GOMES; MAZZUOLI, 2012, p. 60) 



87 

No que diz respeito à observância da jurisprudência internacional no âmbito interno, O 

STJ (2021), recentemente, conforme citado no subcapítulo anterior, proferiu decisão em 

consonância com a teoria do Diálogo das Cortes, considerando que utilizou a jurisprudência da 

CorteIDH internacional como principal fundamento decidir processo que tratava de violação 

de direitos humanos no âmbito nacional. 

Portanto, no julgamento da ADPF n. 153, caso o STF tivesse levado em consideração a 

interpretação que a CorteIDH possuía sobre a validade de leis de anistia face à CADH, dada a 

grande quantidade de precedentes nesse sentido, poderia ter decidido de forma diversa, visando 

a harmonizar seu entendimento ao da corte regional. 

Outrossim, o STF pode utilizar o argumento relacionado à necessidade de conformação 

da legislação interna com as normas da CADH para fins de modificação da decisão proferida 

na ADPF n. 153. 

Conforme previsto expressamente no art. 2º da CADH, “trata-se de obrigação inescusável 

dos Estados, a partir do momento em que se tornam partes na Convenção Americana, a de 

adotar, no âmbito do seu direito interno, todas as medidas necessárias para garantir os direitos 

e liberdades nela consagrados.” (Piovesan, 2019b, p. 67) 

As ações estatais para fins de adequação podem ser positivas, ou seja, criando-se leis para 

compatibilização entre as normas internas e a CADH. Ademais, é possível a revogação de 

normas divergentes da convenção, que pode ser efetivada através do Poder Legislativo, 

revogando-se atos normativos, ou do Poder Judiciário, através das ações constitucionais, dentre 

elas, a ADPF. 

Deve-se reiterar que o STF, por ocasião do julgamento da ADPF n. 153, não realizou o 

já tratado controle de convencionalidade da Lei de Anistia, porquanto olvidou de apreciar o ato 

normativo doméstico em face dos tratados, jurisprudência e normas consideradas de natureza 

jus cogens pelo direito internacional, conforme explanado no capítulo anterior. 

Assim, no azo do julgamento dos embargos de declaração na ADPF n. 153 e do mérito 

da ADPF n. 320, caso o STF observe a jurisprudência da CorteIDH, efetive o controle de 

convencionalidade da Lei 6.683/7989 e atue de forma a conformar a legislação às normas da 

CADH, é possível a prolação de decisão oposta à anteriormente tomada, reconhecendo-se a 

                                                 
89 (...) a ADPF 320 abre uma nova oportunidade para a revisão da Lei de Anistia, pois traz à baila o argumento 
jurídico do controle de convencionalidade, que invalida esta Lei em face das convenções internacionais de direitos 
humanos, permitindo assim ao STF a oportunidade de se redimir com a história e a honra do Brasil, retirando os 
efeitos nefastos da Lei de Anistia quanto à impunidade dos torturadores e demais responsáveis pela mais obscura 
era de existência do Brasil enquanto nação. (VOLPINI SILVA, 2015) 
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incompatibilidade da extensão da Lei 6.683/79 aos agentes estatais que agiram a mando da 

ditadura militar e ofenderam direitos humanos. 

Trata-se de hipótese pouco provável de ocorrência porquanto a tensão oriunda das 

divergentes decisões, muitas vezes, possui uma subjacente razão, qual seja, o discurso por mais 

poder (BENVINDO, 2014, p. 9). Assim, pode-se afirmar que, dificilmente, o STF irá modificar 

a decisão proferida na ADPF n. 153. 

 Caso o STF opte por manter o entendimento anterior no julgamento dos embargos de 

declaração da ADPF n. 153 e no mérito da ADPF n. 320, reconhecendo a validade da Lei de 

Anistia e aplicação aos agentes estatais que agiram a mando do regime ditatorial, algumas 

hipóteses devem ser tratadas, iniciando-se pela possibilidade de aplicação da decisão do 

Pretório Excelso em detrimento da decisão da Corte Regional Internacional. 

Logo após a divulgação da sentença da CorteIDH, alguns integrantes do STF se 

manifestaram sobre a decisão. O então Ministro Cezar Peluzo, exercendo a presidência do 

Pretório Excelso, afirmou que “A decisão da Corte só gera efeitos no campo da Convenção 

Americana de Direitos Humanos […]; caso as pessoas anistiadas sejam processadas, é só 

recorrer ao STF. O Supremo vai conceder habeas corpus na hora”. (GOMES; MAZZUOLI, 

2012, p. 158) 

O Ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido, manifestou-se: 

[...] o governo está submetido ao julgamento do STF e não pode afrontá-lo 
para seguir a Corte da OEA. É uma decisão que pode surtir efeito ao leigo no 
campo moral, mas não implica cassação da decisão do STF. Quando não 
prevalecer a decisão do Supremo, estaremos muito mal. É uma decisão tomada 
no âmbito internacional, não no interno. Na prática não terá efeito nenhum. 
(GOMES; MAZZUOLI, 2012, p. 158) 

A jurisprudência nacional, de forma majoritária, tem adotado o entendimento adotado 

pelo STF na ADPF n. 153. 

No âmbito da ação penal NPU 5001469-57.2020.4.03.6181, que tramitou perante a 1º 

Vara Federal Criminal de São Paulo, o magistrado sentenciante reconheceu a incompatibilidade 

entre as decisões do STF e da CorteIDH, afirmando que se submetia às decisões vinculantes do 

Pretório Excelso, a quem competia, caso entendesse, rever o entendimento firmado no âmbito 

da ADPF n. 153 (SÃO PAULO, 2020) 

Em outro exemplo, o Ministério Público Federal, após o julgamento do caso Gomes Lund 

e outros Vs. Brasil pela CorteIDH, ajuizou ação penal contra o Major Curió, acusado de ter 

atuado na Guerrilha do Araguaia e ser responsável, entre outras condutas, de desaparecimentos 

forçados de pessoas. (NIEMEYER, 2016) 
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No curso do processo foram proferidas duas decisões adotando o entendimento do STF 

na ADPF n. 153, tendo o magistrado singular rejeitado a denúncia (TRF-1, 2012a)90 e o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) mantido a decisão monocrática (TRF-1, 

2012b).91 Foram interpostos recursos especial e extraordinário contra a decisão do tribunal 

ainda pendentes de julgamento. 

O TRF1, por ocasião da prolação do acórdão, entendeu que a decisão da CorteIDH não 

interfere na decisão do STF sobre o tema. Ademais, afirmou que a investigação determinada 

pela Corte visa a propiciar, apenas, o conhecimento da verdade histórica, não autorizando a 

abertura de persecução penal. (TRF 1ª REGIÃO, 2013) 

Com a devida vênia, trata-se de decisão claramente contrária aos comandos da sentença 

proferida pela CorteIDH, a qual determinou, conforme exposto no capítulo anterior, a 

investigação e julgamento dos fatos, aplicando-se sanções penais aos responsáveis pelas 

condutas reconhecidamente violadoras dos direitos humanos.  

Além disso, caso os órgãos brasileiro decidam que a decisão do STF prevaleça em 

detrimento da decisão da CorteIDH, uma das formas de resolver o conflito de sentenças poderá 

ser a denúncia integral da CADH,92 o isolamento do Estado dentro dos países integrantes da 

OEA e até outro processo para apurar o descumprimento da decisão pelo Estado brasileiro da 

sentença. 

Expor-se-ão, doravante, argumentos para subsidiar a tese de que a decisão da CorteIDH 

no caso Gomes Lund e outro Vs. Brasil deve prevalecer sobre a sentença proferida pelo STF na 

ADPF n. 153, entendimento presente na jurisprudência das cortes regionais de direitos humanos 

e doutrina internacional. 

A doutrina majoritária entende que a decisão da CorteIDH deve prevalecer, pois, “[...] em 

matéria de violação a direitos humanos, a última instância não é mais o Supremo Tribunal 

Federal, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos.” (VARELLA, 2011, p. 482), 

mormente diante da adesão voluntária às normas da CADH e à jurisdição obrigatória da 

CorteIDH. 

No mesmo sentido, Gomes e Mazzuoli (2012, p. 163) afirmam, referindo-se às decisões 

da Corte, que o “[...] poder decisório (por autorização do próprio Estado que ratificou o tratado 

respectivo) está acima do das jurisdições nacionais.” 

                                                 
90 NPU 0001162‐79.2012.4.01.3901 
91 NPU 0068063-92.2012.4.01.0000 
92 Não seria a primeira denúncia à CIDH decorrente de insatisfação com decisão da CorteIDH, tendo Trinidad e 
Tobago agido dessa forma por não concordar com sentenças da corte internacional na qual foi condenado por 
violar direitos da convenção. 
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Além da doutrina, a própria CorteIDH deixou claro que sua decisão deveria prevalecer 

sobre a do STF acerca da validade da Lei de Anistia. No voto em apartado proferido pelo então 

Juiz da CorteIDH, Roberto de Figueiredo Caldas, no caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil, 

restou claro que à corte competia a última palavra sobre ofensa aos direitos previstos na CADH:  

[...] se aos tribunais supremos ou aos constitucionais nacionais incumbe o 
controle de constitucionalidade e a última palavra judicial no âmbito interno 
dos Estados, à Corte Interamericana de Direitos Humanos cabe o controle de 
convencionalidade e a última palavra quando o tema encerre debate sobre 
direitos humanos. É o que decorre do reconhecimento formal da competência 
jurisdicional da Corte por um Estado, como o fez o Brasil. (CorteIDH, 2010) 

Seguir-se-ão argumentos para subsidiar a tese no sentido de que a decisão da CorteIDH 

deve prevalecer sobre a do STF na hipótese de conflitos. 

Inicialmente, poder-se-ia adotar a teoria do duplo controle, a qual “(...)reconhece a 

atuação em separado do controle de constitucionalidade (STF e juízos nacionais) e do controle 

de convencionalidade (Corte de San José e outros órgãos de Direitos Humanos do plano 

internacional).” (RAMOS, 2012, p. 519) 

Segundo a referida teoria, no Brasil, os direitos humanos possuem duas formas de serem 

tutelados: através do controle de constitucionalidade nacional e por meio do controle de 

convencionalidade internacional. Somente as normas que forem aprovadas pelos dois controles 

estão em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Além disso, o duplo controle 

pressupõe a existência de duas atuações autônomas e pautadas em parâmetros diversos.  

Aplicando a teoria ao caso sob análise, o STF, guardião da CF/88, exercendo o controle 

de constitucionalidade através da ADPF n. 153, entendeu que a interpretação dada à Lei de 

Anistia extensiva aos agentes da ditadura militar foi recepcionada pela atual ordem 

constitucional. 

A CorteIDH, protetora da CADH, efetuando o controle de convencionalidade e se 

utilizando como parâmetro o Pacto de São José da Costa Rica, entendeu ser incompatível a 

extensão da anistia aos agentes da ditadura militar, bem como declarou a inaplicabilidade de 

argumentos como prescrição, bis in idem e irretroatividade da lei penal. 

Desse modo, considerando que a Lei de Anistia passou pelo crivo do STF, mas não foi 

aprovada pelo controle de convencionalidade da CorteIDH, considera-se o ato normativo 

incompatível com o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, RAMOS (2012, p. 519) afirma que: 

No caso da ADPF n. 153, houve o controle de constitucionalidade. No caso 
Gomes Lund, houve o controle de convencionalidade. A anistia aos agentes 
da ditadura, para subsistir, deveria ter sobrevivido intacta aos dois controles, 
mas só passou (com votos contrários, diga-se) por um, o controle de 
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constitucionalidade. Foi destroçada no controle de convencionalidade. Por sua 
vez, as teses defensivas de prescrição, legalidade penal estrita, etc., também 
deveriam ter obtido a anuência dos dois controles. Como tais teses defensivas 
não convenceram o controle de convencionalidade e dada a aceitação 
constitucional da internacionalização dos Direitos Humanos, não podem ser 
aplicadas internamente. 

A teoria supra exposta permite a convivência harmônica entre as decisões do STF e 

CorteIDH, porquanto compete a cada uma das cortes, respectivamente, a última palavra sobre 

a compatibilidade de atos normativos com a CF/88 e CADH, devendo as autoridades nacionais 

observância apenas às decisões confirmadas por ambos os tribunais. 

Mais uma opção para solucionar o conflito de decisões consiste na utilização de 

princípios, normas com função interpretativa acerca das convenções sobre direitos humanos. 

Com base no princípio pro personae93 ou pro homine, o Estado deve aplicar sempre a 

norma mais favorável ao ser humano sujeito de direitos, interpretando a proteção dos direitos 

humanos de forma mais favorável àqueles que tiveram direitos violados.  

Assim, analisando as duas decisões objeto de estudo, sem dúvida, a aplicação da sentença 

da CorteIDH atenderá ao referido princípio, diante da existência de violações graves aos direitos 

humanos das vítimas e familiares. 

Caso prevaleça a decisão do STF, dezenas de pessoas cujo paradeiro, até a presente data, 

não é conhecido, bem como os respectivos parentes, permanecerão com os direitos previstos na 

CADH e na CF/88 violados. 

Desse modo, dessume-se, com fulcro no princípio pro personae, a melhor interpretação 

a ser dada é pela aplicação da decisão da CorteIDH em detrimento da decisão do STF. 

Mais um princípio de direito internacional que pode ser aplicado para prevalecer a decisão 

da CorteIDH consiste no international concern. 

No início da evolução do Direito Internacional, prevalecia o princípio do domestic affair 

(ou da não ingerência), que priorizava os interesses locais nas relações entres Estados no 

contexto de uma sociedade internacional. Ocorre que, atualmente, entende-se que o referido 

princípio foi substituído pelo international concern, o qual significa o Direito Internacional 

deve prezar pelo gozo efetivo dos direitos e liberdades fundamentais de todos, 

independentemente da nacionalidade. (GOMES; MAZZUOLI, 2012, p. 165) 

Classicamente, o Poder Judiciário local era o único e exclusivo órgão competente para a 

proteção dos direitos humanos fundamentais, sem qualquer interferência do Direito 

                                                 
93 Por força do princípio pro personae, o Estado brasileiro está obrigado a cumprir com a norma mais protetiva ao 
ser humano, independentemente de sua natureza nacional ou internacional. Assim uma vez aclarados os parâmetros 
sobre o tema, estará o Estado Brasileiro obrigado à sua observância. (PIOVESAN, 2019b, p. 205) 
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Internacional. Atualmente, além dos juízes nacionais, existe uma estrutura judicial, de âmbito 

internacional ou regional, apta a agir nas hipóteses de ausência ou ineficiência na tutela interna 

dos direitos previstos na convenção. 

Assim, além dos órgãos judiciais locais, que devem garantir o direito interno e o previsto 

na CADH, surgem órgãos jurisdicionais internacionais, com atuação suplementar no caso de 

aqueles não tutelarem direitos fundamentais internacionalmente assumidos ou o fizerem de 

forma insuficiente, possuindo a decisão eficácia perante o Estado. 

Destarte, a prevalência do interesse internacional (international concern) na tutela dos 

direitos humanos previstos na CADH faz com que a decisão da CorteIDH seja aplicada em 

detrimento da sentença proferida pelo STF. 

Prevalecendo a decisão da CorteIDH, conforme exposto supra, caso o STF mantenha o 

entendimento no sentido de validade da Lei de Anistia por ocasião do julgamento das duas 

ADPF, o efeito imediato do descumprimento, conforme expressamente previsto na CADH, será 

o encaminhamento do fato pela CorteIDH à Assembleia Geral da OEA, que poderá emitir 

recomendações ao fiel cumprimento da sentença internacional. 

A consequência supra referida, prevista expressamente na CADH, na prática, não possui 

grande poder coercitivo, porquanto possui natureza política, inexistindo a previsão de sanções 

jurídicas concretas para os Estados os quais não observarem as decisões da CorteIDH.94 

Inclusive, a doutrina defende a modificação da CADH para previsão expressa de sanções 

aos Estados que não cumprirem de forma justificada as determinações das sentenças emanadas 

pela CorteIDH, como por exemplo, suspensão ou expulsão da OEA. (PIOVENSAN, 2019a, 

195) 

Outrossim, Piovesan (2019a, p. 193) afirma a existência de especial preocupação da 

CorteIDH em relação ao cumprimento das sentenças pelos Estados, pois, normalmente, são 

cumpridos os comandos de caráter pecuniário. As obrigações relacionadas a obrigação de fazer, 

mormente quanto relacionadas a investigar os responsáveis por violações de direitos humanos, 

não são cumpridas com tanta frequência. 

No caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil, observa-se que o Estado, antes de ser acionado 

perante o SIDH, já havia efetuado pagamento de indenizações a familiares das vítimas.  

                                                 
94 [...] no relatório que a Corte deve submeter à consideração da Assembleia-Geral da OEA em cada período 
ordinário de sessões, tem de constar – de "maneira especial, e com as recomendações pertinentes", como destaca 
a Convenção – os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças. Tal expediente tem por 
finalidade enfatizar a supervisão (mais política que jurídica, é certo) do cumprimento das decisões da Corte no 
âmbito da Assembleia-Geral da OEA. No referido relatório a Corte indicará os casos por ela julgados e as medidas 
(reparações, indenizações etc.) que prescreveu aos Estados em questão e que foram descumpridas, ocasião em que 
fará as pertinentes recomendações à Organização. (GOMES, 2010) 
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Porém, até a presente data, passados mais de dez anos da sentença da CorteIDH, não 

existe qualquer informação de que se iniciaram processos, aplicando-se eventuais punições, em 

desfavor dos que violaram direito humanos. Em sentido contrário, observa-se a existência de 

decisões judiciais obstando o início de procedimentos judiciais para apurar os fatos e, se for o 

caso, aplicar as devidas sanções.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho analisou o entendimento do STF e da CorteIDH sobre a validade da 

Lei n. 6.683/79, denominada Lei de Anistia. O ato normativo extinguiu a punibilidade de todos 

os indivíduos que, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 

1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais. 

Diante da divergência acerca da interpretação da abrangência da anistia, surgiram duas 

grandes correntes contrárias acerca da sua extensão: uma mais abrangente, indicando que a 

anistia se aplicava a qualquer tipo de infração penal e independentemente de quem tivesse sido 

o autor da ação ilícita; outra mais restritiva, que defendia a exclusão da anistia das condutas 

praticadas pelos agentes estatais que, sob ordens do governo ditatorial, praticaram ações 

violadoras de direitos humanos. 

A celeuma deu origem ao ajuizamento de duas ações visando a dirimir a divergência 

interpretativa. 

No âmbito nacional, o STF, julgando o mérito da ADPF n. 153, exercendo o controle de 

constitucionalidade, decidiu que a Lei de Anistia é compatível com a CF/88, bem como que a 

interpretação ao ato normativo seria ampliativa. Desse modo, a causa de extinção da 

punibilidade deveria atingir a todos os indivíduos que, dentro do prazo previsto em lei, 

praticaram infrações penais, independentemente da natureza das condutas ilícitas. Assim, 

estariam abrangidas pela anistia condutas praticadas por civis ou representantes do governo 

militar, bem como desnecessária se fazia a existência de liame político ou eleitoral para 

incidência do perdão legal, tanto no que diz respeito ao crime principal como em relação a 

eventuais delitos conexos. 

No âmbito internacional, a CorteIDH, julgando ação na qual se imputava ao Estado 

Brasileiro condutas violadoras de direitos humanos contra indivíduos que participaram da 

Guerrilha do Araguaia, mediante efetivação de controle de convencionalidade, entendeu que a 

Lei de Anistia seria incompatível com a CADH, afirmando se tratar de entendimento adotado 

pela jurisprudência de cortes internacionais, inclusive da própria corte americana em outros 

casos análogos. Na ocasião, dentre outros comandos, determinou-se ao Brasil que iniciasse 

investigação para apuração de condutas ofensivas aos direitos humanos praticadas por agentes 

estatais durante o período militar contra integrantes da Guerrilha do Araguaia. 

A existência de duas decisões de cortes integrantes da cúpula do sistema normativo 

diametralmente opostas causou grande insegurança jurídica, diante dos possíveis efeitos civis 

e penais que podem surtir aos indivíduos interessados, sejam vítimas, parentes de vítimas ou 
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agentes os quais agiram em nome do governo ditatorial. Outrossim, existem efeitos no âmbito 

do direito internacional decorrentes das decisões, porquanto o Estado Brasileiro não cumpriu 

com a integralidade das determinações constantes na sentença da CorteIDH, alegando a 

existência de decisão do STF. 

Expostos no primeiro e segundo capítulos os fundamentos utilizados, respectivamente, 

pelo STF e CorteIDH no julgamento das referidas ações, no último capítulo do trabalho foram 

tecidos comentários acerca das razões acolhidas pelos julgadores em cada caso. 

O STF, com a devida vênia, não deveria ter reconhecido a possibilidade de incidência da 

Lei de Anistia àqueles que praticaram crimes comuns enquanto agiam em nome do governo 

ditatorial, consoante razões abaixo expostas.  

Primeiramente, porquanto a anistia de ofensas a direitos humanos oriunda de ações 

decorrentes de representantes do Estado vai de encontro aos princípios da justiça de transição, 

que visa a identificar lesões a bens jurídicos, reparando-se as vítimas e sancionando os culpados, 

mormente para fins de se evitar novas condutas da mesma natureza. 

Além disso a interpretação histórica escolhida pelo Pretório Excelso para fins de análise 

da Lei de Anistia não deveria ter sido utilizada de forma preponderante, considerando que deve 

ser utilizada apenas subsidiariamente. A interpretação literal do ato normativo anistiador, que 

deveria ter sido utilizada no caso concreto, deixa claro que somente crimes políticos ou 

eleitorais devem ser anistiados, abrangendo-se infrações penais comuns conexas àqueles. 

Outrossim, a norma deveria ter sido interpretada com fulcro no atual ordenamento 

jurídico, por se tratar do momento em que ela estava sendo contestada. A incompatibilidade 

apontada na ADPF era a da Lei de Anistia com a CF/88, e não cartas políticas anteriores, as 

quais não mais produzem efeitos jurídicos diante do advento na nova ordem constitucional. 

Não se pode olvidar que o STF, por ocasião do julgamento da ação constitucional, não 

realizou o controle de convencionalidade da Lei de Anistia, Assim, constata-se que a corte não 

aferiu sua compatibilidade com tratados de direito internacional, procedimento que, segundo 

precedentes do próprio Pretório Excelso, é de observância obrigatória pelos órgãos 

jurisdicionais por ocasião da intérprete da legislação infraconstitucional, a qual deve estar em 

consonância com convenções adotadas pelo Brasil. 

Caso o STF tivesse analisado a legislação internacional já incorporada ao ordenamento 

pátrio por ocasião da aprovação da Lei de Anistia, como a Convenção para a Prevenção e a 

Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção de Genebra de 1949, chegaria à conclusão de 

incompatibilidade do ato normativo local com os aludidos contratos. 
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Sobre a impossibilidade de o STF rever a Lei 6.683/79, trata-se de afirmação que não 

reflete a atual jurisprudência da corte. Ademais, diversos outros tribunais nacionais de outros 

países já decidiram pela incompatibilidade de leis amnistiadoras com os ordenamentos jurídicos 

locais. 

Diversamente do afirmado pelo STF na ADPF n. 153, emenda constitucional não se trata 

de constituição, razão por que não vincula o Poder Constituinte originário. Este criou uma nova 

ordem constitucional, a CF/88, que possui normas incompatíveis com a aplicação de anistia às 

espécies de infrações penais imputadas aos agentes do governo ditatorial. 

A atual principiologia utilizada para fins de interpretação dos direitos humanos, inadmite 

que a proteção dos referidos direitos seja insuficiente. Desse modo, a aplicação da anistia de 

forma ampla, tese vencedora no STF, obstará investigações e subsequentes punições a 

indivíduos cujas condutas são consideradas graves violações aos direitos humanos, tutelados 

pela ordem jurídica doméstica e internacional. 

Não obstante a ausência de crimes específico para desaparecimentos forçados à época da 

aprovação da lei de anistia, o Código Penal, ato normativo em vigor desde 1940, já tipificava 

condutas nas quais podem ser enquadradas as ações praticadas por agentes do governo sob as 

ordens da ditadura. Além disso, as infrações dessa natureza são consideradas crimes 

permanentes, cujas características são a manutenção da situação de flagrância enquanto não 

cessar o desaparecimento e diferimento do início do prazo prescricional.  

Porquanto não se iniciaram as investigações para apurar os fatos, bem como os 

indivíduos, ou seus corpos, não foram localizados, persiste a situação de flagrância e a 

possibilidade de se iniciarem procedimentos para colher informações acerca dos fatos, 

mormente relacionados a materialidade e autoria delitivas. 

Por fim, destaque-se que o entendimento no âmbito internacional, nas searas doutrinária 

e jurisprudencial, é no sentido de que as infrações penais imputadas ao Estado Brasileiro 

praticadas em desfavor de civis, durante o regime militar, são consideradas crimes contra a 

humanidade, atraindo-lhes a característica de imprescritibilidade. 

A decisão da CorteIDH no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, por sua vez, apresentou 

fundamentos mais plausíveis acerca da Lei de Anistia, considerando-a incompatível com as 

normas da CADH, sendo esta a tese defendida como acertada no presente trabalho. 

Inicialmente, a sentença foi proferida com supedâneo em inúmeros precedentes da corte 

regional os quais, baseados em normas da convenção cuja observância foram assumidas pelos 

subscritores da CADH, entendem inviável a não investigação e ausência de sanção a graves 
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violações de direitos humanos, situação que acarreta impunidade e estimula novas ocorrências 

da mesma natureza. 

Dentre as normas violadas da CADH, destacam-se: a obrigação de prevenir e, se for o 

caso, investigar, identificar e sancionar indivíduos que praticarem condutas contrárias aos 

direitos previstos na convenção; a impossibilidade de se alegar a existência de legislação interna 

para fins de impedir a aplicação da CADH; inobservância do direito à informação e à verdades 

aos interessados, seja em relação aos parentes das vítimas desaparecidos ou à própria sociedade, 

que tem o direito de saber como, de fato, o Estado agiu para reprimir a Guerrilha do Araguaia, 

inclusive com acesso a documentos oficiais. 

A CorteIDH ressaltou que o desaparecimento forçado, fato incontroverso na ação julgada, 

acarreta obrigação ao Estado de investigar e punir os culpados, independentemente de 

subscrição de tratado internacional nesse sentido, por se tratar de imposição decorrente de 

costuma internacional com natureza de jus cogens. 

Decorrente dos argumentos anteriores, a corte definiu que regras de direito material ou 

processo, como anistia prescrição, irretroatividade de lei penal ou bis in idem não podem ser 

utilizadas como óbice às investigações e eventuais punições, diante da grave violação a direitos 

humanos decorrente dos desaparecimentos forçados. 

Destarte, com base na força vinculante das decisões da CorteIDH, expressamente aceita 

pelo Brasil, e em decorrência da atuação complementar da corte nos casos de omissão interna, 

a decisão possui eficácia perante o Estado e deve ser cumprida pelas autoridades competentes. 

Diante do contexto supra exposto, algumas hipóteses são possíveis de ocorrerem para 

solucionar a existência das decisões conflitantes. 

A primeira seria a modificação do entendimento STF, diante da interposição de recurso 

na ADPF n. 153 e os novos argumentos apresentados na ADPF n. 320. Some-se à nova 

composição do STF, cuja maioria dos ministros não analisou se a Lei de Anistia é compatível 

com o ordenamento jurídico pátrio. 

Partindo-se do pressuposto que as legislações nacional e internacional fazem parte do 

mesmo ordenamento jurídico e se observando a necessidade de harmonia entre as decisões 

locais e internacionais, o STF poderia rever sua decisão, promovendo à adequação da legislação 

interna, no caso, Lei de Anistia, às normas previstas na CADH. 

Na hipótese de o STF não modificar a decisão, surgem duas opções a serem observados 

pelo Brasil e demais integrantes da OEA. 

A primeira seria a aplicação do entendimento no sentido de que a Lei de Anistia é válida, 

posicionamento majoritário no âmbito jurisprudencial doméstico, acarretando-se ao Estado 
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Brasileiro as consequências decorrentes da inobservância de compromissos internacionais de 

ordem política e jurídica. 

A segunda seria a prevalência da decisão da CorteIDH, que pode ser fundamentada nos 

seguintes argumentos: a lei deve passar pelo controle de constitucionalidade interno e de 

convencionalidade interno para serem válidas, não sendo compatível com o ordenamento 

jurídico a norma que seja aprovada em apenas uma das espécies; e a incidência dos princípios 

de direito internacional do pro personae e internacional concern acarretariam, respectivamente, 

a priorização da interpretação mais favorável à proteção dos indivíduos e a prevalência do 

interesse internacional na tutela dos direitos humanos. 

Caso o Brasil não cumpra com a decisão da Corte, poderá ser responsabilizado 

internacionalmente pelo descumprimento, trazendo-lhe consequências de ordem política, como 

publicação de relatórios nos quais se afirma a inobservância dos comandos da decisão e 

isolamento dentre os demais integrantes, ou de ordem jurídica, por exemplo, suspensão ou 

expulsão da OEA e até eventual necessidade de denúncia da CADH. 

Neste ponto, vale destacar que se faz necessária a existência de regulamentação, com 

previsão de sanções expressas e claras, às hipóteses de descumprimento das decisões da CIDH 

e CorteIDH. A ausência de regras claras sobre procedimento para cumprir e eventuais sanções 

acarreta ineficácia dos comandos oriundos dos órgãos do SIDH, indo de encontro à 

principiologia de tutela dos direitos humanos prevista na CADH. 

Constata-se, desse modo, que existe uma grande resistência por parte do Estado 

Brasileiro, inclusive do Poder Judiciário, em aceitar que uma decisão oriunda de corte 

internacional modifique sentença doméstica, mesmo tendo reconhecido a competência da corte 

expressamente.  

O Brasil, portanto, deve cumprir, na íntegra, as determinações constantes na sentença 

oriunda da CorteIDH através de todos os seus órgãos.  

O Poder Executivo deve tomar as medidas administrativas para efetivar a decisão, 

principalmente as questões relacionadas às investigações e divulgação de documentos 

relacionados à Guerrilha do Araguaia aos parentes das vítimas e à população em geral.  

O Poder Legislativo deve adequar o ordenamento jurídico ao entendimento da CorteIDH, 

mormente através da tipificação da conduta de desaparecimento forçado de pessoas. 

O Poder Judiciário, por sua vez, deve rever a decisão anterior, levando em consideração 

as transformações no direito constitucional e internacional, para, coadunando-se à 

jurisprudência da CorteIDH, declarar a incompatibilidade da Lei de Anistia com o ordenamento 

jurídico pátrio. 
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Por fim, levando em consideração a atuação da CIDH e da CorteIDH nos casos citados 

durante o trabalho, conclui-se que os órgão integrantes do SIDH estão se consolidando como 

importantes protetores dos direitos humanos, atingindo os objetivos dispostos na CADH. 
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