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RESUMO 

O objetivo fundamental deste trabalho é contribuir para o debate acerca da 
obrigação do Brasil em acatar a decisão da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, promovendo a persecução penal e a punição daqueles que cometeram 
graves violações dos direitos humanos durante a ditadura militar (1964 – 1985). Para 
isso, parte-se de um panorama da Justiça de Transição, demonstra-se o processo 
de internacionalização dos direitos humanos e o surgimento de sistemas 
internacionais cujo objetivo é garantir a proteção ao ser humano. Com foco sobre o 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual o Brasil é integrante, é 
relatada a jurisprudência da Corte Interamericana em relação às leis de autoanistia. 
Em relação ao Brasil, contextualiza-se historicamente o surgimento da Lei 6683/79, 
cuja interpretação tem garantido a impunidade aos agentes públicos que cometeram 
graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Descreve-se 
também o desenvolvimento da Justiça de Transição no país e a luta contra a 
impunidade dos torturadores.  Relata-se, então, a condenação do Brasil na Corte 
Interamericana dos Direitos Humanos, no Caso Gomes Lund e outros x Brasil, e, à 
luz dos compromissos internacionais assumidos pelo país, discute-se o caráter 
obrigatório do cumprimento da Sentença da Corte. Com ênfase na determinação da 
Corte em processar, julgar e punir os agentes das graves violações, discutem-se, 
ainda, algumas medidas a serem implementadas para que essa parte essencial da 
Sentença seja cumprida. 

Palavras-chave: Justiça de Transição. Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Autoanistia. 

 



ABSTRACT 

The main objective of this paper is to contribute to the debate about Brazil's 
obligation to comply with the decision of the Inter-American Court of Human Rights, 
promoting criminal prosecution and punishment of those who committed serious 
human rights violations during the military dictatorship (1964 –1985). It provides an 
overview of Transitional Justice, and demonstrates the process of internationalization 
of human rights and the emergence of international systems in order to ensure 
protection to human beings. Focusing on the Inter-American System of Human 
Rights, of which Brazil is a member, it is reported  the jurisprudence of the Inter-
American Court in relation to the laws of self- amnesty. Regarding Brazil, it is 
historically contextualized the emergence of the Law 6683/79, whose interpretation 
has guaranteed impunity to officials who have committed serious human rights 
violations during the military dictatorship. It also describes the development of 
Transitional Justice in the country, and the struggle against impunity for torturers. It is 
reported the condemnation of Brazil in the Inter-American Court of Human Rights in 
the Case Gomes Lund and others x Brazil, and in the light of international 
commitments made by the country it is discussed the mandatory compliance with the 
Sentence of the Court. With an emphasis on the determination of the Court to 
prosecute and punish the agents who have violated the human rights, it is discussed 
some further measures to be implemented so that this essential part of the sentence 
is to be accomplished. 

Key words: Transitional Justice. Inter-American Court of Human Rights. 
Self-amnesty. 
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INTRODUÇÃO 

A afirmação dos direitos humanos como preocupação universal 

aconteceu após a derrota do nazismo, uma das mais importantes vitórias da 

humanidade sobre a barbárie. Esse processo foi estimulado pelos crimes 

hediondos cometidos durante a guerra, mas também respondeu à conjuntura 

política da época. A presença da União Soviética no cenário mundial, prestigiada 

e economicamente autônoma em relação ao mundo capitalista, impôs aos 

Estados Unidos a necessidade de responder às demandas sociais que, em 

vários lugares do mundo, tomavam o rumo de revoluções e lutas anticoloniais. 

Apesar da estratégia stalinista do “socialismo em um só país”, seu exemplo era 

muito forte, e inspirava as lutas sociais no mundo inteiro. 

É nesse contexto, também, que a social democracia europeia e os 

partidos comunistas assumem de forma mais nítida a lógica “humanizadora” do 

capitalismo. Essa era uma política de promoção de concessões da burguesia à 

classe trabalhadora – concessões que, evidentemente, não se referiam a seus 

interesses estruturais, como a propriedade privada –, e, em troca, os 

trabalhadores aceitariam o capitalismo, reconhecendo a legitimidade da 

propriedade privada, e abandonariam a ideia da revolução socialista. 

É nessa correlação de forças mundiais que as normas de direitos 

humanos emergem, constituindo-se em mediações nessa totalidade hostil aos 

despossuídos. É preciso, portanto, situar a luta pelos direitos humanos em uma 

perspectiva crítica, observando-se a desigualdade estrutural do sistema e não 

permitindo que a conquista de normas protetivas dos direitos humanos seja 

utilizada para legitimar uma ordem assentada na acumulação do capital e na 

desigualdade social. 

Uma das conquistas mais importantes da humanidade, em termos de 

direitos humanos, emergiu da correlação de forças imposta pela Revolução 

Francesa: a igualdade jurídica. O conceito surgiu para chancelar a dinâmica 

econômica do capitalismo, tornando-se sustentáculo das relações econômicas 

capitalistas baseadas em uma troca absolutamente desigual. Essa igualdade 

fictícia, entretanto, não se subsume na pura ficção, pois ela escapa da mera 

reprodução de necessidades econômicas e transforma-se em um valor político e 



um instrumento civilizatório, adquirindo um sentido histórico-social que vai muito 

além de sua função puramente mercantil. Nesse sentido, a igualdade formal é 

uma instituição revolucionária, referencial de luta por uma nova ordem política e 

econômica. Mas, para que assim seja, nossa reflexão deve buscar a superação 

da teoria tradicional dos direitos, impulsionando e complementando as práticas 

sociais de forma crítica e transformadora. 

Embora este trabalho não tenha por objetivo aprofundar-se nas questões 

acima pinceladas, esta perspectiva introdutória é necessária, pois não podemos 

perder de vista que as partes estão dominadas pelo todo, e cada tema que 

abordamos é parte de uma complexidade na qual a visualização do particular 

está contida na universalidade. Assim, é preciso ter claro que as Convenções, os 

Tratados e as Declarações de Direitos Humanos às quais nos referimos ao longo 

do trabalho são parte de uma totalidade anti-humanista preponderante no 

sistema capitalista. Essa realidade não pode ser abstraída sob pena de criarmos 

um mundo fantasioso, no qual o respeito aos direitos humanos de fato se impõe 

como uma realidade concreta e um objetivo real e prioritário da “comunidade 

internacional”. 

Entretanto, nem por isso deixamos de reivindicar o cumprimento desses 

instrumentos, que são conquistas civilizatórias iniciadas pela Revolução 

Francesa e sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 

1789. Porém, os homens, ao contrário do que proclamava a Declaração, não 

nascem livres nem iguais. Ao contrário, apesar dos avanços e das proclamações 

em defesa dos direitos humanos, o que presenciamos é o agravamento das 

desigualdades e a disseminação das injustiças. 

Este trabalho foca-se em uma das injustiças que permeiam nosso 

sistema jurídico: a anistia aos violadores dos direitos humanos durante a 

ditadura militar (1964 - 1985). Durante os chamados “anos de chumbo”, um 

padrão sistemático de graves violações resultou em cerca de 40 mil vítimas 

diretas da repressão e um saldo de 70 desaparecidos. Esses crimes foram 

cometidos pelo Estado brasileiro, por meio de agentes públicos que contavam 

com a conivência e o acobertamento do sistema político vigente. Por força dessa 

situação, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, 



consequentemente, tem a obrigação de rever a interpretação da Lei 6683/79, 

conhecida como a Lei da Anistia, que vem garantindo a impunidade dos 

violadores. 

Este trabalho não possui a pretensão de enfrentar a problemática que 

permeia a doutrina e a jurisprudência no que diz respeito à integração do direito 

internacional com o direito pátrio, nem tampouco de aprofundar-se no debate 

acerca das definições sobre o crime contra a humanidade, o desaparecimento 

forçado, a imprescritibilidade desses crimes e os problemas oriundos das 

garantias legais que obstaculizam as punições. Também não discute o conjunto 

das medidas contidas na Sentença da Corte Interamericana no Caso Gomes 

Lund e outros Vs. Brasil, mas foca-se na determinação de que a Lei da Anistia 

não pode constituir-se em um instrumento de impunidade. O objetivo 

fundamental deste trabalho é contribuir para o debate acerca da obrigação do 

Brasil quanto a acatar a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

promovendo a persecução penal e a punição daqueles que cometeram graves 

violações dos direitos humanos durante a ditadura militar. 

Para isso, no capítulo 2, demonstra-se que o enfrentamento ao legado de 

violações aos direitos humanos, na transição de regimes autoritários para 

democracias, ensejou o surgimento da Justiça de Transição, que, com suas 

diferentes dimensões, abarca uma totalidade de medidas a serem 

implementadas nas sociedades em transição. Para ilustrar a diversidade de 

formas de implementação da Justiça de Transição, são relatadas as experiências 

da Argentina e da África do Sul, pois ambas utilizaram-se de anistias em suas 

transições, mas de formas e com consequências totalmente distintas. Ainda 

neste capítulo, demonstra-se o processo de internacionalização dos direitos 

humanos e o surgimento de sistemas internacionais com o objetivo de garantir a 

proteção ao ser humano nos diferentes contextos da realidade, servindo de base 

e sustentação para a implementação da Justiça de Transição. 

O capítulo 3 foca-se no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ao 

qual o Brasil está plenamente integrado, e nos compromissos que assumem os 

Estados ao aderirem a esse Sistema. A partir de alguns casos julgados na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que se tornaram paradigmas dentro do 



Sistema, relata-se essa jurisprudência, construída em relação às leis de 

autoanistia, a reação dos Estados frente às determinações do Sistema e os 

desafios para o pleno cumprimento das sentenças da Corte Interamericana. 

No capítulo 4, contextualiza-se, historicamente, no Brasil, o surgimento 

da Lei da Anistia, destacando-se o modo como ela tem garantido a impunidade 

dos agentes públicos que cometeram graves violações dos direitos humanos 

durante a ditadura militar e a luta de alguns segmentos sociais – principalmente 

dos familiares dos mortos e dos desaparecidos – contra a impunidade e o 

esquecimento. Relata-se o desenvolvimento da Justiça de Transição no Brasil e, 

ainda, a disputa no Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação da Lei 

6683/79, que tem garantido a impunidade aos torturadores. 

No capítulo 5, relata-se a condenação do Brasil na Corte Interamericana 

de Direitos Humanos pelo desaparecimento de integrantes da Guerrilha do 

Araguaia, durante operações do Exército, na década de 70. Nesse julgamento, a 

Lei da Anistia foi considerada, pela Corte Interamericana, incompatível com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos e, assim, carecedora de efeitos 

jurídicos, não podendo constituir-se em um óbice para a persecução penal dos 

violadores. Nesse capítulo, relatam-se, ainda, os diversos compromissos 

assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional, avaliando de que 

forma eles condicionam o Brasil ao cumprimento da Sentença da Corte. Com 

ênfase na determinação da Corte em processar, julgar e punir os violadores, 

discutem-se algumas medidas a serem implementadas para garantir o 

cumprimento dessa parte essencial da sentença. 



1 A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E O SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS HUMANOS 

Para que possam ser contextualizados os desafios enfrentados na 

transição de um período de exceção, de conflitos armados e/ou de ditaduras, 

visando à construção de uma democracia, é necessária uma análise do tipo de 

Estado em que deverá ser aplicada a Justiça de Transição e dos novos 

contornos desejados para a futura democracia. Assim, inicialmente, faz-se 

necessária uma definição do próprio Estado. 

Embora aparentemente acima da sociedade, o Estado tornou-se 

necessário a partir do surgimento das classes sociais e da consequente luta 

entre essas classes em defesa de interesses inconciliáveis. A função do Estado 

é, portanto, abafar esse conflito e mantê-lo dentro da ordem. Seu controle 

sempre é exercido pela classe dominante, sendo, portanto, a serviço dela que 

ele exerce sua autoridade. Isso não significa, entretanto, que às classes 

dominadas seja indiferente a forma pela qual é exercida essa dominação. As 

liberdades democráticas asseguradas pelo Estado de Direito são fundamentais 

para o desenvolvimento da luta contra a opressão de classe.1 

O Estado de Direito assegura a divisão dos Poderes, com o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário, desvinculados do Executivo; a existência de 

direitos, liberdades e garantias, que podem ser maiores ou menores, 

dependendo do nível de democracia existente; o pluralismo político e o exercício 

do poder através de mecanismos constitucionais.2 Conquista da revolução 

burguesa, o Estado de Direito é um avanço em relação à aristocracia feudal, que 

o precedeu historicamente, pois a classe trabalhadora, ainda que em uma 

posição subalterna, conquistou direitos subjetivos cuja manutenção e ampliação 

fazem parte da luta pelos direitos humanos.3 

                                            
1
  LÊNIN, Vladimir Ilich. O Estado e a Revolução: obras escolhidas em seis tomos. t. 3. 

Lisboa: “Avante!”, 1985. p. 191-254. 
2
  CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coleção Fundação Mário Soares. 

Cadernos Democráticos. Direção de Mário Soares. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 20.  
3
  GENRO, Tarso. Introdução Crítica ao Direito. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 19-33. 



Os regimes de exceção, ao final dos quais emerge a Justiça de 

Transição, inserem-se no que José Gomes Canotilho define como “Estado de 

não direito”.4 Esse é um Estado no qual as leis são decretadas de forma 

arbitrária, são cruéis e desumanas. As razões de Estado são impostas pelos 

dirigentes, e predomina a injustiça e a desigualdade na aplicação do direito. 

Assim, o Estado de não direito “É aquele em que o capricho dos déspotas, a 

vontade dos chefes, a ordem do partido e os interesses de classe se impõem 

com violência aos cidadãos”.5 

No final da década de 1980, no contexto da transição de “Estados de não 

direito” para “Estados de direito”, particularmente na América Latina e no Leste 

Europeu, surgiu o conceito de “Justiça de Transição”. Como fazer justiça em 

tempos de transição? No bojo desse debate, os ativistas de direitos humanos, 

buscando uma fórmula de lidar com o legado de abusos e, ao mesmo tempo, 

garantir a transição para regimes mais democráticos, deram vida própria a esse 

novo ramo multidisciplinar.6 

1.1 UM PANORAMA DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

Uma sociedade em transição é aquela que está em transformação: sua 

velha ordem transmuta-se em uma nova, que vai sendo delineada aos poucos. 

Sua essência consiste em confrontar os violadores dos direitos humanos ligados 

ao regime autoritário e atentar para as necessidades das vítimas, colaborando 

com o processo de transformação da velha ordem autoritária em uma nova, em 

que a democracia possa florescer.7  

                                            
4
  CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coleção Fundação Mário Soares. 

Cadernos Democráticos. Direção de Mário Soares. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 13.  
5
  Ibidem, p. 13. 

6
  UNITED Nations Background Note. What is Transitional Justice?: a backgrounder. 26 

fev. 2008. Disponível em: <http://www.un.org/peace/peacebuilding/Working%20Group% 
20on%20Lessons%20Learned/Justice%20in%20Times%20of%20Transition%20%2826.0
2.2008%29/26.02.2008%20%20Background%20note.pdf>. Acesso em: 11 set. 2011. 

7
  BORAINE, Alexander L. Transitional Justice: a holistic interpretation. Journal of 

International Affairs. Tradução da autora. 2006. Disponível em: 
<http://www.allbusiness.com/public-administration/executive-legislative/4105572-
1.html?showformerrors=1>. Acesso em: 10 abr. 2011. 

http://www.allbusiness.com/journal-of-international-affairs/3476586-1.html
http://www.allbusiness.com/journal-of-international-affairs/3476586-1.html
http://www.allbusiness.com/public-administration/executive-legislative/4105572-1.html?showformerrors=1
http://www.allbusiness.com/public-administration/executive-legislative/4105572-1.html?showformerrors=1


A forma como a Justiça de Transição se desenvolve em cada país, assim 

como a forma com que a democracia vai brotar, depende, em grande medida, da 

correlação de forças entre as classes, que se estabeleceu ao longo do processo 

o qual deu fim ao antigo regime. Não é possível estabelecer um modelo para as 

transições, pois as situações variam enormemente; entretanto, pode-se afirmar 

que os países nos quais a transição para a democracia se deu a partir de uma 

ruptura oferecem melhores condições para a implementação da Justiça de 

Transição do que aqueles que passaram por transições negociadas, em que as 

forças democráticas ficam mais fragilizadas, e os violadores tendem a obter mais 

garantias. Nesses casos, as classes populares têm menos força política, e as 

elites, melhores condições de impor seus interesses. A Justiça Transicional é um 

reflexo da conjuntura política do país e com ela vai evoluir e desenvolver-se em 

um processo contínuo. Mais avançados serão seus resultados se as forças 

progressistas estiverem em melhores condições do que as forças retrógradas da 

sociedade. A atividade consciente dos sujeitos sociais tem influência decisiva no 

desenvolvimento desse processo.8 

A Justiça de Transição envolve uma combinação de estratégias 

complementares, judiciais e não judiciais. Podemos elencar como medidas 

essenciais que compõem as ações da Justiça de Transição: 

a) Processar, julgar e punir violadores dos direitos humanos; 

b) Garantir o direito à verdade e à memória, seja por meio de Comissões da 

Verdade ou de outras formas de investigar e reconhecer as violações 

cometidas no passado e, ao mesmo tempo, honrar e relembrar as vítimas 

por meio de memoriais, publicações e espaços públicos destinados a 

homenageá-las; 

c) Promover políticas de reparação para as vítimas, sobreviventes e seus 

familiares afetados pela violência; 

                                            
8
  BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça Transicional e a Política da Memória: uma visão 

global. Revista Anistia Política e Justiça de Transição. Brasília: Ministério da Justiça 
(MJ), n. 1, jan. / jun. 2009. 



d) Promover a reforma das instituições do Estado que cometeram os abusos, 

reformas conhecidas pelo nome de vetting.9 

Processar, julgar e punir os violadores é o primeiro anseio, 

particularmente, das vítimas e seus familiares. Esse elemento é sentido como a 

garantia de que foi feita justiça, no sentido de que a violência sofrida não ficou 

impune. Atender a esse anseio faz dos julgamentos uma importante peça na 

aplicação da Justiça de Transição. Porém, os processos, os julgamentos e as 

punições têm uma função ainda mais fundamental, pois significam a 

demonstração de que a violação dos direitos humanos implica a aplicação de 

sanções. Essa lógica é decisiva na prevenção de novos abusos.10 

Evidentemente, esse processo pode enfrentar grandes dificuldades, pois, 

em muitos casos, as negociações políticas que permearam a transição de um 

regime para outro envolvem a garantia de anistias. Entretanto, no combate 

contra a impunidade, na busca por desestimular novos abusos no futuro, é 

fundamental a responsabilização dos perpetradores.11 

Nem sempre é viável um processo de julgamento e punições. Paul Van 

Zyl cita o exemplo dos julgamentos de Nuremberg, que só foram possíveis 

porque os aliados haviam derrotado militarmente o regime nazista e, por isso, 

tinham força suficiente para garantir que os líderes do Terceiro Reich fossem 

julgados. Nas transições em que os violadores ainda conservam grande 

autoridade, os novos governos podem ser incapazes de garantir os processos. 

Van Zyl ainda ressalta que, quando as violações acontecem em larga escala, o 

sistema penal não possui capacidade para processar e julgar milhares de 

pessoas, pois um julgamento justo consome muito tempo e muitos recursos. Por 
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isso, mesmo sem a concessão de anistias, na prática, a maior parte dos 

violadores pode acabar impune.12 

Quando não se faz a responsabilização dos violadores, eles podem 

continuar sendo uma ameaça em potencial. Porém, a responsabilização não 

implica, exclusivamente, julgamentos e prisões. Garantir o direito à memória das 

vítimas e o direito à verdade para toda a sociedade também é parte do processo 

de responsabilização. Celso Lafer aponta que “as dores podem ser suportadas, 

se postas numa „história‟ que revela o alcance do ocorrido, que, do contrário, 

permanece como uma sequência intolerável de meros acontecimentos”.13 

A amnésia banaliza a violência e a legitima para seguir sendo um 

instrumento do governo, reproduzindo-se em todas as esferas da sociedade. As 

marcas da violência não desaparecem da vida daqueles que viveram as 

violações. Por isso, o esquecimento deslegitima a transição democrática. Uma 

transição real para um regime mais profundamente democrático envolve o 

resgate da memória das vítimas. O nível de democracia de um país pode ser 

medido pelo grau de verdade que vem à tona. Regimes que tentam ao máximo 

evitar a abertura de arquivos e o estabelecimento de Comissões da Verdade 

demonstram que há um déficit de democracia em suas instituições.14 

As Comissões da Verdade são um importante instrumento para garantir 

aos povos o direito inalienável ao conhecimento das circunstâncias e os motivos 

dos crimes cometidos no passado. Em geral, essas comissões são montadas a 

partir de iniciativas oficiais, e seus nomes podem variar, mas seu objetivo é 

trazer à tona e contextualizar as violações ocorridas no passado. Isso é feito a 

partir do depoimento das próprias vítimas, dos violadores e de pessoas, de 

alguma forma, envolvidas nos acontecimentos. As Comissões da Verdade devem 
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realizar um diagnóstico das causas, da natureza e dos efeitos do conflito 

ocorrido e, dessa forma, reconhecer formalmente a responsabilidade do Estado 

nos abusos cometidos, recomendando reformas.15 

Para a credibilidade das Comissões da Verdade, é fundamental que 

sejam reconhecidas como imparciais; portanto, seus componentes necessitam 

ser independentes, com mandatos previamente estabelecidos. Também 

necessitam de recursos para seu funcionamento e, principalmente, de poder 

para convocar testemunhas e, ao mesmo tempo, garantir seus direitos.16 

O relatório produzido por uma Comissão desse tipo estabelece uma 

verdade oficial, desconstituindo as mentiras e os mitos criados em torno das 

violações. Dessa forma, o cidadão terá melhores condições de identificar 

práticas abusivas, e a sociedade, melhores condições de mobilizar-se a fim de 

evitar que elas ocorram novamente. Assim, além de estabelecer a verdade, outro 

desafio dessas Comissões é fazer com que a sociedade e os próprios violadores 

reconheçam as injustiças cometidas.17 

As Comissões da Verdade trazem vantagens significativas no processo 

de reação às atrocidades cometidas, pois podem proporcionar a compreensão 

do ocorrido, desenvolvendo uma espécie de “catarse histórica”, que vai às raízes 

sociais e políticas dos crimes, e podem acabar por fornecer um relato histórico 

precioso para a humanidade.18 Mais do que o conteúdo daquilo que é revelado, a 

forma como a verdade vem à tona, como ela é buscada e apresentada à 

sociedade, possui um papel fundamental no processo de reconciliação nacional. 

As Comissões da Verdade provocam um pensamento crítico sobre o passado, 

indo além da dicotomia “culpado ou inocente”, o que faz com que o sofrimento 

das vítimas ganhe maior relevância nessa reflexão.19 
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As reparações, outro instrumento importante na Justiça de Transição, 

podem ser feitas por meio de benefícios financeiros, de assistência psicológica 

ou de medidas simbólicas. A decisão de como implementar essas medidas e que 

tipo de vítimas terão direito a elas é bastante delicada, pois, se tais medidas não 

estiverem vinculadas a outras medidas de Justiça de Transição, podem ser 

interpretadas como uma forma de o Estado obter o silêncio das vítimas e de 

suas famílias. Porém, as reparações são uma medida positiva, e, assim, 

compõem um cenário importante para que a Justiça de Transição não seja vista 

como mero revanchismo. Da mesma forma, são importantes para dar 

legitimidade às reformas institucionais.20 

Em muitos casos, porém, não bastam reformas; é preciso dissolver 

determinadas instituições que promoveram ou deram guarida às violações, 

removendo de cargos públicos os violadores. Medidas como essas, legais, 

administrativas e institucionais, denominadas vetting, como visto anteriormente, 

podem ser sugeridas pelas Comissões da Verdade, mas devem ser tomadas 

independentemente da existência delas, refletindo esforços para transformar as 

instituições que promoveram a repressão em instrumentos para garantia da 

integridade.21 

As medidas de Justiça de Transição devem, preferencialmente, ser 

aplicadas de forma integrada, pois a utilização de uma em detrimento de outra 

pode prejudicar a credibilidade do processo.22 Não é possível escolher um dos 

mecanismos de Justiça de Transição, deliberando-se de antemão, por exemplo, 

a constituição de uma Comissão da Verdade, mas, ao mesmo tempo, 

garantindo-se que ninguém será punido. Cada país deve buscar seu caminho, 

que deve levar ao cumprimento de princípios universais. Também não há uma 
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sequência obrigatória na implementação dos mecanismos da Justiça de 

Transição, por exemplo, estabelecendo-se que, primeiramente, deve-se 

constituir uma Comissão da Verdade e, depois, promover julgamentos. É 

necessário um enfoque “holístico” e complementar, em que se combinem as 

medidas de caráter judicial e não judicial. A reconciliação, se for possível, só 

pode ser fruto da implementação da verdade, da justiça e das medidas de 

reparação.23 

Para melhor compreensão do fenômeno da Justiça de Transição, trazem-

se dois exemplos de processos distintos, que ilustram as possibilidades de 

desenvolvimento da Justiça de Transição, diante da conjuntura de cada país: 

Argentina e África do Sul. 

Esses países são exemplos de processos nos quais a combinação dos 

elementos da Justiça de Transição deu-se de forma bastante distinta, pois 

ambos utilizaram-se de anistias, mas realizaram isso diferentemente e tiveram 

consequências também distintas. Na Argentina, ao final da ditadura, foi aprovada 

uma lei de anistia que acabou por ser revogada, e os julgamentos e punições 

acontecem até hoje. Já na África do Sul, a anistia foi utilizada no bojo da 

transição para a nova ordem, condicionada a um conjunto de requisitos exigidos 

no âmbito do funcionamento da Comissão da Verdade e Reconciliação. Veja-se, 

então, como se deu cada um desses processos. 

A ditadura argentina, instaurada em 24 de março de 1976, foi uma das 

mais violentas da América Latina. Um verdadeiro Estado terrorista. Seu resultado 

foram cerca de 30 mil desaparecidos, muitos, presumidamente, jogados ao mar 

ainda com vida, após torturas violentas, ou, ainda, fuzilados e enterrados 

clandestinamente. Conta-se, também, cerca de 200 mil exilados e 10 mil detidos 

sem processos judiciais.24 

A repressão atingiu os movimentos operários, populares, os dirigentes 

sindicais e as organizações políticas, principalmente as de esquerda. O Partido 

                                            
23

  MENDEZ, Juan. Entrevista com Juan Mendez, presidente do ICTJ. Entrevista concedida 
a Glenda Mezarobba. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, 
a. 4, n. 7, p. 168-175, 2007. 

24
  DUHALDE, Luis Eduardo. Revista Direitos Humanos, Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República, n. 4, p. 16-19, dez. 2009. 



Socialista de los Trabajadores (PST), por exemplo, conta mais de 100 militantes 

assassinados. Por anos, grupos como o PST agiram na clandestinidade, 

organizando a resistência nos locais de trabalho, em bairros e universidades.25 

Os avanços na Justiça de Transição argentina explicam-se, em grande 

parte, por essa forte resistência, na qual também se destacaram as “Mães da 

Praça de Maio”, mulheres em busca da verdade sobre o paradeiro de seus filhos 

e netos. A luta do povo argentino provocou uma verdadeira revolução 

democrática, que derrubou a ditadura em 1983. Em pouco mais de três meses, o 

país passou de uma feroz ditadura para um regime de liberdades democráticas.26 

As Forças Armadas argentinas tentaram, por meio da Lei 22.924, garantir 

a impunidade dos crimes da ditadura. Entretanto, a pressão social por punições 

levou o então Presidente da República, Raul Alfonsín, a garantir, por decretos, o 

julgamento dos maiores responsáveis pela repressão: os nove integrantes das 

três primeiras Juntas Militares. Incluiu, também, a cúpula das organizações por 

ele classificadas como terroristas, os Montoneros e o Exército Revolucionário do 

Povo.27 

Ainda sob forte pressão da sociedade, foi criada a Comissão Nacional 

sobre o Desaparecimento de Pessoas – CONADEP –, cuja missão era investigar 

os desaparecimentos. Em 1984, a partir dos esforços dos movimentos de luta 

pelos direitos humanos e dos familiares dos desaparecidos, a CONADEP 

publicou seu relatório, com mais de 50 mil páginas, intitulado “Nunca Mais”. 28 A 

Comissão argentina transformou-se em um paradigma mundial, não só pelo fato 

de ter sido pioneira, mas também pela extensão do trabalho desenvolvido. 29 
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A pressão dos militares pela impunidade seguiu. Assim, foram aprovadas 

as leis da “Obediência Devida” (Lei n. 23.521) e do “Ponto Final” (Lei n. 23.492), 

que estabeleciam prazo para que novos casos fossem ajuizados e protegiam de 

responsabilização aqueles que alegavam ter cometido crimes por ordens 

superiores. Aprovadas pelo parlamento nacional, essas leis tinham como objetivo  

anistiar a média e a baixa oficialidade.30 

A crise econômica, seguida de uma grande revolta popular, derrubou o 

Presidente Raul Alfonsín, dando lugar a Carlos Menem na Presidência da 

República. Uma de suas primeiras ações como presidente foi conceder perdão 

presidencial aos membros das Juntas que haviam sido condenados.31 Entretanto, 

o surgimento de um documento intitulado “Instruções sobre procedimento a 

seguir com menores de idade filhos de dirigentes políticos ou sindicais quando 

seus progenitores encontram-se detidos ou desaparecidos”32 propiciou a criação 

da Comissão Nacional pelo Direito à Identidade – CONADI. O sequestro de 

bebês não foi considerado um crime coberto pelas leis da Obediência Devida e 

do Ponto Final, possibilitando que vários oficiais fossem processados pelos 

crimes de sequestro e mudança de identidade de crianças, muito embora não 

pudessem ser processados pelo assassinato de seus pais.33 

Os anos seguintes foram de significativa evolução no direito 

internacional, com reflexos importantes no direito interno da Argentina. Elemento 

decisivo nesse processo de evolução aconteceu em 1994, quando os tratados de 

direitos humanos daquele país passaram a um nível hierárquico superior. Em 

1998, com a aprovação da primeira Corte penal permanente para julgamento de 

crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e agressão, o Tribunal 

Penal Internacional (TPI), as pressões externas sobre a Argentina aumentaram, 

e Juízes da Espanha, da França, da Itália e da Alemanha solicitaram a 
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extradição de militares argentinos para serem julgados no Exterior. Naquele 

mesmo ano, foi aprovada a Lei 24.952, revogando as leis do Ponto Final e da 

Obediência Devida, mas sem alterar as decisões já tomadas.34 

Em 2002, a Corte Interamericana publicou a sentença do caso Barrios 

Altos, declarando inválidas as leis de anistia decretadas pelo presidente Alberto 

Fujimori, do Peru, e estabelecendo uma importante jurisprudência no sentido de 

considerar essas leis incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, pois afirmava que elas não poderiam mais constituir-se como 

obstáculo à investigação e à punição de violadores. Poucos dias antes, o Juiz 

Federal argentino Gabriel Cavallo havia proclamado a inconstitucionalidade das 

leis do Ponto Final e da Obediência Devida, abrindo caminho para a revisão dos 

casos então já julgados.35 Assim, em 14 de junho de 2005, acatando o 

entendimento da Corte Interamericana, a Suprema Corte argentina considera 

inconstitucionais as leis do Ponto Final e da Obediência Devida36, declarando 

expressamente que “carecem de todo efeito que delas ou de atos praticados em 

função delas possam emergir obstáculos processuais que impeçam o 

cumprimento dos mandatos de direito internacional”. O Congresso, então, 

sancionou a Lei 25.779, que as declara “insanavelmente nulas”.37 

As condenações seguem até hoje. O ex-presidente Jorge Rafael Videla 

recebeu, em dezembro de 2010, sua segunda condenação a prisão perpétua. 38 

No dia 23 de março de 2011, o General Luciano Benjamin Menéndez também foi 

condenado, pela segunda vez, à pena de prisão perpétua pela prática de crimes 

contra a humanidade.39 
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Em março de 2011, o jornal argentino Página 1240 publicou um balanço 

atual da Justiça de Transição na Argentina, no qual relata que 820 pessoas 

foram processadas por crimes cometidos durante a ditadura, dentre as quais 200 

foram condenadas, e 40 dessas condenações se mantêm. 

A esquerda, entretanto, denuncia inúmeros casos de impunidade. O 

Movimento Socialista de los Trabajadores (MST), sucessor do já citado PST, 

afirma que, dos 1656 acusados de crimes de lesa-humanidade, apenas 166 

foram condenados. Outros 389 violadores estariam detidos e sendo 

processados. Segundo eles, vários juízes e alguns fiscais dilatam as causas, 

bem como faz a Câmara Nacional de Cassação Penal, ante a qual se apela das 

sentenças. Ainda segundo o MST, organismos de direitos humanos afirmam que 

permanecem em liberdade 807 repressores, há 37 fugitivos, e outros 257 

morreram antes da sentença.41 O MST denuncia, ainda, que centenas de 

policiais ativos em Buenos Aires tomaram parte na repressão e que juízes e 

funcionários da Justiça que acobertaram os violadores seguem em seus postos, 

assim como dirigentes políticos, sindicais e empresariais.42 

Por fim, é necessário ressaltar que, em contraste com o processo 

brasileiro, a Argentina é o país que aplicou de forma mais ampla os princípios e 

as regras emanados da ordem jurídica internacional. Além de todo o processo já 

relatado, a qualificação dos delitos alegadamente políticos, como os crimes 

contra a humanidade, foi discutida na Suprema Corte argentina, que reconheceu 

a validade e a aplicabilidade dos costumes internacionais no plano jurídico 

nacional. O artigo 118 da Constituição Argentina, ao fazer referência ao direito 

das gentes, foi considerado pela Corte como um compromisso com a punição de 

todos os responsáveis pela prática de crimes contra a humanidade, 

assegurando, assim, também a imprescritibilidades desse tipo de delito.43 
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A sociedade argentina, por meio dos organismos de direitos humanos, 

partidos de esquerda e movimentos sociais, permanece atenta, pois continuam 

as tentativas de perdão aos repressores da ditadura. A luta contra a impunidade 

segue.44 

Se na Argentina os julgamentos e prisões deram o tom ao processo, a 

África do Sul viveu um processo bastante distinto, no qual a justiça restaurativa 

foi o elemento mais forte, trazendo à tona a verdade e buscando desenvolver um 

processo de reconciliação nacional. O caso da África do Sul é particularmente 

relevante pela utilização simultânea da anistia, em sua forma restrita, das 

punições e de uma Comissão da Verdade cujo escopo fundamental foi uma 

tentativa de reconciliação nacional. 

Nelson Mandela, líder da luta contra o apartheid, ficou preso por 27 anos, 

mas desenvolveu inúmeros esforços de reconciliação, particularmente quando se 

tornou Presidente da República. Seus esforços de reconciliação não foram 

fáceis, a ponto de 14 mil pessoas terem morrido ao longo do processo de 

transição. Após a queda do regime, as eleições de 1994 revelaram uma 

sociedade profundamente dividida. Os esforços de negociação, porém, 

acabaram exercendo grande influência sobre as concessões feitas no futuro.45 

No início dos anos 90, os movimentos contra o apartheid contavam com 

o apoio da ampla maioria dos sul-africanos, e as mobilizações reuniam centenas 

de milhares contra o governo. A comunidade internacional também se juntou ao 

coro por democracia racial, e a África do Sul foi submetida a um conjunto de 

retaliações econômicas e boicotes de todo tipo. O governo ainda detinha o 

controle sobre a gigantesca força policial e, por isso, não havia perdido o 

controle da situação. Entretanto, já não podia mais reprimir a massiva resistência 

doméstica e nem seguir ignorando as retaliações internacionais. Os movimentos 

de libertação também percebiam as dificuldades de conseguir uma vitória militar, 

e a resistência por meio das armas estava levando a um banho de sangue. O 
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Congresso Nacional Africano (CNA), o partido de Nelson Mandela, colocou-se, 

então, diante do dilema de ceder às exigências de anistia para garantir a 

transição ou ir ao confronto e levar as negociações ao colapso.46 

Nesse contexto, a anistia foi aceita e inserida no epílogo da Constituição. 

As negociações realizadas entre o CNA e o governo do Presidente Frederic de 

Klerk, desaguaram na Constituição Provisória de 1993, que garantiu a transição 

e marcou a eleição de 1994. Seu Epílogo foi o texto-síntese da “reconciliação 

nacional”, estabelecendo um governo de união nacional para o período de 

transição.47 

Assim, a anistia na África do Sul não foi uma autoanistia, concedida pelo 

velho regime a seus próprios agentes; ela foi negociada no bojo da construção 

da nova ordem democrática, e não concedida de forma indiscriminada.48 

A Comissão da Verdade e Reconciliação foi parte fundamental no 

processo de transição. A ideia central de seus trabalhos foi a de ser uma 

instituição política que pudesse “produzir dois elementos potencialmente 

antagônicos: a verdade e a reconciliação”.49 

A Comissão foi criada pelo parlamento em 1995, após dezoito meses de 

debates. Para sua composição, organizou-se um comitê, que recebeu trezentas 

indicações da sociedade e realizou entrevistas e sessões públicas, selecionando 

25 nomes que foram enviados para o então Presidente, Nelson Mandela, para 

escolha.50 
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Chefiada pelo arcebispo Desmond Tutu, a Comissão teve seu relatório 

publicado em 1998. Sua tarefa era buscar estabelecer a verdade a partir das 

informações factuais obtidas de órgãos governamentais ou organizações 

privadas; dos depoimentos pessoais das vítimas e dos perpetradores; da 

interação e do debate entre vítimas e os algozes; e do reconhecimento e da 

reprovação moral do ocorrido, construindo assim uma nova memória coletiva. 

Nesse contexto, e não sem contestação, a Comissão também promoveu a 

anistia daqueles perpetradores que esclareceram e reconheceram seus crimes, e 

convenceram os membros da Comissão de que seus atos tinham objetivos 

políticos. Esses foram anistiados, mas impedidos de ocupar posições que lhes 

possibilitassem repetir qualquer ato de violência. Dos 7 mil requerentes, 1 mil 

receberam anistia.51 Evidentemente, não se chegou a essa fórmula sem 

resistências. Muitos dos que haviam resistido, lutado e sofrido os horrores do 

apartheid reivindicavam a punição dos criminosos; por outro lado, os membros 

do regime queriam a anistia com esquecimento.52 

O relatório da Comissão, entretanto, não poupou figuras-chave do 

regime. Após dois anos de trabalho, tendo-se ouvido o testemunho de quase 30 

mil pessoas, e com mais de 3.500 páginas, o relatório propôs o indiciamento 

criminal do ex-presidente Pieter W. Botha (1978 - 1989), do bioquímico Wouter 

Basson, que teria realizado experimentos criminosos, do partido Afrikaner, que 

sustentou o regime do apartheid e de empresários que haviam financiado o 

regime. Propôs, também, o indiciamento de organizações de resistência, como o 

Congresso Nacional Africano e o Partido Inkata.53 

A Comissão também recomendou ao presidente um conjunto de medidas 

de vetting, destinadas a prevenir abusos futuros, e reafirmou o conceito do 

apartheid como um crime contra a humanidade perante a ordem internacional. 

Tal definição foi fundamental para que o racismo como política institucionalizada 
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fosse considerado inaceitável no discurso político corrente. Além disso, a 

natureza pública dos processos levou à desmoralização dos perpetradores de 

violações, mesmo dos que foram anistiados, reduzindo-se, assim, suas 

possibilidades de influência e prestígio.54 

A transição na África do Sul buscou evitar o silêncio, o esquecimento e a 

indiferença para com os dramas vividos pelas vítimas de um regime violento e 

opressor. Em suma, anistias não implicam, necessariamente, impunidade, desde 

que elas sejam restritas, que o perdão envolva certas condições e que haja 

procedimentos penais para os crimes não anistiáveis.55 

A partir desse panorama e dos dois exemplos concretos relatados, 

constata-se que a Justiça de Transição não é um sistema fechado e que seu 

sentido fundamental é lidar com as violações aos direitos humanos, na busca 

pela verdade e pela justiça. A seguir, ver-se-á como os sistemas de proteção aos 

direitos humanos, em nível internacional, cumprem um papel importante para 

impulsionar a Justiça de Transição em cada país ao criar normas internacionais 

protetivas ao ser humano, que devem ser respeitadas por todos os países que 

integram esse sistema. 

1.2 OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS COMO BASE 

DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

Norberto Bobbio afirma que os direitos humanos são direitos históricos, 

que nasceram no início da era moderna e transformaram-se em um importante 

indicador do progresso da humanidade. Por “históricos”, compreenda-se que 

estão em constante transformação, que nascem em determinada circunstância, 

de modo gradual, como resultado da luta de classes e das lutas em defesa de 

“novas liberdades contra velhos poderes”. Os direitos dos homens vêm, portanto, 
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evoluindo desde sua proclamação até sua positivação em cada Estado nacional 

e, depois, no sistema internacional. Essa evolução operou uma profunda 

modificação jurídica na relação entre Estado e cidadãos, passando-se da lógica 

dos deveres dos súditos para com o Estado para a lógica dos direitos do 

cidadão, que devem ser garantidos pelo Estado. Emerge, assim, o indivíduo em 

um espaço que, antes, pertencia exclusivamente ao Estado. Entretanto, alerta 

Bobbio, há uma diferença abissal entre os direitos proclamados nas instituições 

internacionais e aqueles efetivamente protegidos.56 

Para Joaquín Herrera Flores, a grande questão colocada sempre é como 

fazer com que um direito considerado um direito humano consiga obter garantias 

jurídicas para sua implementação e efetividade. Os verdadeiros “direitos” são 

fruto das lutas sociais por “bens” necessários a uma vida digna, tais como 

trabalho, moradia, alimentação, cidadania. Os direitos serão garantidos a partir 

dessas lutas, que podem apoiar-se em garantias formalizadas nas leis, nas 

constituições, em tratados, em convenções. Porém, ainda que as garantias 

jurídicas sejam conquistadas, o acesso e a fruição real desses direitos 

dependem, sempre, da posição (ou da classe) social, sexual, étnica e territorial 

ocupada pelo ser humano. A busca pela dignidade humana é a luta para que 

esse acesso seja igualitário, e não privilégio de alguns. Nesse sentido, 

o conteúdo básico dos direitos humanos não é o direito a ter direitos 
(círculo fechado que não cumpriu com seus objetivos desde que se 
„declarou‟ há quase seis décadas). Para nós, o conteúdo básico dos 
direitos humanos será o conjunto de lutas pela dignidade, cujos 
resultados, se é que temos o poder necessário para isso, deverão 
ser garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas e por uma 
economia aberta às exigências da dignidade.

57
 

Os direitos formalmente conquistados são uma expressão do processo 

de constituição do Direito e da sua historicidade, da correlação das forças 

sociais em luta, e, sendo um processo histórico, esse Direito “é construído em 

função das situações conflitivas entre classes antagônicas, que alternam 

consenso e violência, contidos um no outro [...]”;58 por isso, somente 
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modificando-se a estrutura social e a natureza do Estado se poderá, de fato, 

garantir que os direitos humanos sejam plenamente respeitados. 

A partir desses conceitos, analisaremos, a seguir, o Sistema Global de 

Proteção aos Direitos humanos. Para isso, iniciaremos por um rápido panorama 

dos três ramos do direito internacional, que buscam a garantia dos direitos da 

pessoa humana: os Direitos Humanos, o Direito Humanitário e o Direito dos 

Refugiados. Suas origens históricas são distintas, mas suas convergências são 

tão inequívocas que Antônio Augusto Cançado Trindade entende que “já não 

caberia mais falar de vertentes ou ramos da proteção internacional da pessoa 

humana”.59 Também para Flávia Piovesan, a visão sobre as três vertentes está 

superada, e os direitos da pessoa humana devem ser vistos de forma integral, 

pois a própria Convenção de Viena (1993) insiste na necessidade de 

coordenação, sistematização e eficácia dos diferentes mecanismos de direitos 

humanos existentes.60 Não há dúvida, entretanto, de que cada um desses ramos 

do direito tem suas especificidades, cabendo, portanto, um olhar particularizado 

a cada um deles para que se componha um panorama mais amplo dos direitos e 

garantias da pessoa humana. 

O Direito Internacional dos Refugiados (DIR) tem sua origem na 

necessidade de garantir direitos humanos mínimos àqueles que saem de seus 

países de origem, seja por razões políticas, religiosas, sociais, culturais ou de 

gênero. Ao final da 1ª Guerra Mundial, a comunidade internacional defronta-se 

com cerca de 1,5 milhões de deslocados e refugiados, tendo, por isso, de atuar 

na organização, na repatriação, no socorro e na proteção a esses seres 

humanos.61 
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Hannah Arendt chegou afirmar, em sua obra “Origens do Totalitarismo” 

(cujo título, na primeira edição inglesa, era The burden of our time, ou seja “O 

fardo de nossa época”), que a grande questão do século XX seria o tema das 

pessoas deslocadas de suas terras de origem.62 A situação dramática dos 

refugiados palestinos e o contínuo afluxo de refugiados em todas as partes do 

mundo após a Segunda Guerra Mundial ensejaram a criação, em 1951, da 

Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR).63 O critério para conceituar-se um refugiado é 

a existência “de fundado medo de perseguição em virtude de motivos étnicos, 

religiosos ou políticos”.64 Assim, uma pessoa que se enquadre nesse conceito 

tem direito a ser amparada pela Convenção, e não pode ser forçado seu retorno 

para o país de onde saiu e no qual possa vir a sofrer perseguição.65 66 

Já o Direito Internacional Humanitário (DIH) tem em sua origem a 

tragédia ocorrida na Batalha de Solferino (Itália), em 1859, quando os soldados 

feridos foram abandonados nos campos de batalha. Esse fato desencadeou um 

processo que culminou em uma conferência diplomática a qual deu origem à 

“Convenção de Genebra para melhorar a sorte dos militares feridos em 

campanha”. Para Dalmo Dallari, a função do DIH foi criar condições para que 

uma entidade sem nenhum vínculo com as partes beligerantes, considerada 

neutra, pudesse prestar socorro aos feridos.67 O DIH possui o propósito de 

regulamentar a ação das partes nos conflitos armados, de forma a minorar o 

sofrimento das vítimas, sejam elas civis ou militares, impondo limites ao uso da 
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violência, em atenção aos princípios da humanidade, da necessidade e da 

proporcionalidade. Busca, dessa forma, preservar a dignidade humana, mesmo 

em uma situação naturalmente desumana como um conflito armado.68 

O Direito Internacional Humanitário difere do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos (DIDH) fundamentalmente por revestir-se de um “caráter de 

exceção”, sendo aplicável quando a ordem jurídica interna, abalada pelo conflito 

armado, já não apresenta mais condições de assegurar os direitos dos cidadãos. 

Já as normas referentes aos direitos Humanos são aplicáveis no âmbito jurídico 

interno em tempos de paz. Segundo Gabriela Mezzanotti, há três posições 

acerca da relação entre os Direitos Humanos e o Direito Internacional 

Humanitário: a posição integracionista, que entende o Direito Internacional 

Humanitário como um aspecto dos Direitos Humanos; a posição separatista, 

para a qual são ramos distintos, pois um é aplicável no âmbito jurídico interno do 

Estado, e o outro, somente em caso de conflito armado; e a posição 

complementarista, que entende que ambos se complementam, ainda que 

distintos. Nessa visão, 

os direitos humanos são universais e a qualquer tempo passíveis de 
reivindicação, enquanto o Direito Internacional Humanitário prende-
se à garantia de um padrão mínimo de dignidade e sobrevivência em 
caso de conflitos armados.

69
 

Muito embora restrito à hipótese de conflitos armados, o Direito 

Internacional Humanitário foi o primeiro a impor limites à autonomia dos Estados, 

regulamentando juridicamente, no âmbito internacional, o uso da violência. 70 

Percebe-se, portanto, que, mesmo ao se aceitar a ideia de que o Brasil vivia uma 

guerra durante a ditadura militar, conceito usado pelo governo da época no 

combate às ações armadas dos resistentes à ditadura, esse contexto não 

autoriza os governos a agirem da forma como bem entendem, promovendo 

torturas, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. 
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O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem como objetivo 

fundamental garantir o pleno exercício dos direitos dos indivíduos, e não 

disciplinar as relações entre os Estados, como faz o Direito Internacional Público 

em geral. A partir do surgimento e da consolidação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, o Direito Internacional passou a intervir de forma mais efetiva 

na proteção e na garantia das liberdades. Para Flávia Piovesan, esse ramo do 

Direito Internacional possui conteúdo constitucional, visto que os direitos 

humanos são considerados direitos constitucionais.71 Veja-se a seguir como se 

deu o processo de internacionalização dos direitos humanos e suas 

consequências no surgimento de um sistema global com vistas a assegurá-los. 

A resposta à discricionariedade da violência representada pelo nazismo, 

“um Estado criminoso que positiva leis cujos fins são patentemente injustos”72 foi 

o processo de internacionalização dos direitos humanos. Afinal, se o fascismo e 

o nazismo ascenderam ao poder dentro da lei, tornou-se imperativa a criação de 

normas internacionais capazes de conter processos como aquele. Os acusados 

nos processos de Nuremberg alegaram o cumprimento da lei e a obediência a 

ordens superiores para justificar seus crimes.73 Na obra “Eichmann em 

Jerusalém”, Hannah Arendt demonstra como Eichmann, ao invocar a lei em sua 

defesa, é um ser desprovido de juízo ético sobre suas ações, fazendo do mal 

algo totalmente banalizado.74 

É, portanto, a partir da necessidade de proteger direitos fundamentais e 

limitar o poder do Estado no pós-guerra que emerge o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e inicia-se a criação de um aparato internacional de proteção 

aos direitos fundamentais. Aprofunda-se, assim, a concepção de que a proteção 

dos direitos humanos não está subjugada à noção de soberania estatal. 

Relativizando esse conceito, começa-se a admitir que a comunidade 

internacional possui o direito e o dever de intervir no plano nacional quando 

estão em jogo garantias mínimas de proteção aos direitos e, para isso, são 
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necessários órgãos de proteção e mecanismos de monitoramento para 

assegurar esses direitos.75 

No plano político, o fim da 2ª Guerra Mundial significou a emergência da 

União Soviética e dos Estados Unidos como as grandes potências econômicas e 

militares, líderes dos dois blocos políticos que disputavam a hegemonia mundial. 

A Guerra havia esgotado todos os recursos econômicos e humanos possíveis 

em seus 2.194 dias de confronto.76 Sob as ruínas do capitalismo europeu, 

emergem, economicamente, os Estados Unidos, tornando-se dominantes em 

nível mundial. A crise do colonialismo e as guerras de libertação nacional 

ganham força, e a decadência da Europa dá lugar a um sistema bipolar.77 Nesse 

contexto, é criada a Organização das Nações Unidas, que materializa, no plano 

diplomático, a hegemonia americana já conquistada no terreno militar e 

econômico, transformando-se em um “instrumento jurídico, político e ideológico 

do internacionalismo necessário à construção de um sistema mundial calcado no 

fluxo de mercadorias e capitais”.78 

A Carta da ONU foi assinada em 26 de junho de 1945, consolidando o 

movimento de internacionalização dos direitos humanos de tal forma que a 

relação de um Estado com seus nacionais passa a ser objeto do Direito 

Internacional.79 A Carta declara a necessidade de os Estados defenderem, 

promoverem e respeitarem “os direitos humanos e as liberdades fundamentais”; 

entretanto, o significado concreto dessas expressões não é ali definido. É na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que essas expressões 

ganham maior concretude. 
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É como se a Declaração, ao fixar um código comum e universal dos 
direitos humanos, viesse a concretizar a obrigação legal relativa à 
promoção desses direitos – obrigação essa, constante da Carta das 
Nações Unidas.

80
 

Para Norberto Bobbio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

significou a afirmação de que a humanidade partilha valores comuns e universais 

“no sentido em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo 

subjetivamente acolhido pelo universo dos homens”.81 

Ao afirmar, em seu preâmbulo, que “É indispensável que os direitos do 

homem sejam protegidos por normas jurídicas, se se quer evitar que o homem 

seja obrigado a recorrer, uma última instância, à rebelião contra a tirania e a 

opressão”82, a Declaração legitima o direito de rebelião diante da opressão, 

apontando que só resta aos homens o caminho da resistência ao não terem seus 

direitos protegidos. Ao mesmo tempo, demonstra não ser um sistema de normas 

jurídicas, pois não oferece o meio pelo qual se pode realizar a garantia dos 

direitos humanos. Cabe ao homem, pelas lutas sociais por sua emancipação, 

garantir seus direitos, que, por serem históricos emergem das transformações 

das condições de vida produzidas por estas lutas.83 

Nesse sentido, os direitos humanos são um processo de construção, uma 

conquista histórica e política da humanidade, que se realiza por meio da ação 

dos homens em um dado momento histórico.84 A Declaração Universal, assim, 

representa a consciência histórica que a humanidade tem dos 
próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É 
uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas 
tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre.
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Para Luigi Ferrajoli, a Carta da ONU e a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem significaram uma transformação profunda no plano normativo 

da ordem jurídica mundial, pois subordinam a soberania ao imperativo da paz e à 

garantia dos direitos humanos. Os direitos elencados nesses dois documentos e, 

posteriormente, nos Pactos Internacionais de 1966, deixam de ser apenas 

limitadores internos do poder dos Estados, passando a se configurar em 

limitadores também externos. Para Ferrajoli, o direito internacional como um todo 

sofre uma transformação profunda, pois deixa de ser um sistema baseado em 

pactos bilaterais exigíveis inter partes e passa a ser um ordenamento jurídico 

supraestatal, uma ordem jurídica mundial com normas jus cogens. Os titulares 

dos direitos não são mais apenas os Estados, mas também os indivíduos e os 

povos.86 

A Declaração torna-se, assim, o marco inicial da concepção 

contemporânea de direitos humanos, caracterizada pela universalidade e pela 

indivisibilidade desses direitos. A universalidade significa que a condição de 

pessoa, dotada de valor intrínseco, é o único requisito para se ser titular de 

direitos. A indivisibilidade é a necessidade da garantia dos direitos civis e 

políticos para a observância efetiva dos direitos econômicos e sociais, e vice-

versa.87 Para Norberto Bobbio, entretanto, essa tarefa não foi cumprida. Apesar 

de a Declaração Universal proclamar um conjunto de direitos a serem 

assegurados, a realidade é muito distinta: “o caminho a percorrer ainda é longo”, 

e “a história humana, embora velha de milênios, quando comparada às enormes 

tarefas que estão diante de nós, talvez tenha apenas começado”.88 

A Declaração de 1948 desdobra-se, em 1966, em dois Pactos: o de 

Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Há, 

entre eles, uma complementaridade, pois o segundo busca dar meios para o 

pleno exercício do primeiro.89 Esses pactos também avançam na proclamação de 
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outros direitos, como o das minorias, que não foi contemplado nem na Carta da 

ONU e nem na Declaração Universal, e sim consagrado no Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos.90 

Flávia Piovesan destaca uma importante diferença entre os dois Pactos 

no que diz respeito a sua aplicabilidade: 

Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo 
Estado, sem escusa ou demora – tem a chamada autoaplicabilidade 
–, os direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, nos 
termos em que estão concebidos no Pacto, apresentam realização 
progressiva.

91
 

Isso se deve, ainda segundo a autora, ao fato de o primeiro determinar 

que “todos têm direito a...”, ou “ninguém poderá...”, enquanto o segundo afirma 

que “os Estados-parte reconhecem o direito de cada um a...”, isto é, no Pacto 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, há, claramente, um 

reconhecimento do direito, mas não uma garantia de sua aplicação imediata. 

Desde a Declaração de 1948, mais de 60 convenções e declarações 

sobre direitos humanos foram adotadas pelas Nações Unidas. Dentre elas, 

destacam-se a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, 

que foi a primeira norma internacional de proteção aos direitos humanos 

aprovada no âmbito da ONU, adotada em 1948; a Convenção Internacional para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada em 1965 e 

vigente desde 1969; a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, adotada em 1979 e em vigor desde 1981; a 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos e Punições Cruéis, 

Desumanos e Degradantes, adotada em 1984 e em vigor desde 1987; e a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 1989 e vigente desde 

1990.92 
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Em relação às leis de anistia, foco deste trabalho, diversos órgãos que 

compõem o sistema internacional de proteção aos direitos humanos já se 

manifestaram a respeito. O Comitê de Direitos Humanos da ONU considera que 

o tipo de anistia que garante a impunidade de graves violações aos direitos 

humanos ofende o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Comitê 

contra Tortura da ONU definiu que essas anistias violam a Convenção Contra a 

Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e, da mesma 

forma, deliberaram o Tribunal Penal para a ex-Iuguslávia e o Tribunal Especial 

para Serra Leoa.93 

Sobre o tema, destacam-se, ainda, duas Recomendações Gerais, feitas 

pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU. A primeira, de 10 de 

abril de 1992, traz, em seu parágrafo 15: 

O Comitê notou que alguns Estados têm concedido anistias em 
relação a atos de tortura. Anistias são geralmente incompatíveis com 
o dever dos Estados de investigar tais atos, de garantir que estes 
atos não ocorrem na sua jurisdição e de garantir que eles não 
ocorram no futuro.

94
 

A Recomendação n. 31, de 26 de maio de 2004, reafirma o conceito, 

afirmando que a agentes públicos que cometeram violações dos direitos 

humanos assegurados na Convenção os Estados-parte não podem conceder 

anistias ou imunidades, e que nada justifica a falta de responsabilização legal 

dos violadores.95 

Em 1993, na Conferência de Viena, realizada com o propósito de 

reavaliar a situação dos direitos humanos a partir do fim da Guerra Fria, nasceu 

a Declaração e Programa de Ação de Viena. Nessa conferência, também foi 

votada uma resolução que rechaçava a possibilidade de anistias. O mesmo 

sentido tomaram os relatórios do Secretário Geral das Nações Unidas ao 
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Conselho de Segurança, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, e a posição expressa pelo Relator Especial das Nações 

Unidas sobre a Questão da Impunidade e as análises do Grupo de Trabalho 

sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários das Nações Unidas, todos 

unânimes em rechaçar as anistias relativas a graves violações de direitos 

humanos.96 

O massacre em Ruanda (1994) e em Srebenica, ex-Iugoslávia (1995), 

eventos inscritos entre as piores atrocidades ocorridas no pós-guerra, deram 

origem aos Tribunais Penais Internacionais ad hoc para a ex-Iuguslávia (1993) e 

para Ruanda (1994).97 Como órgãos subsidiários da ONU, vinculados a seu 

Conselho de Segurança, esses tribunais foram considerados um avanço em 

relação ao Tribunal de Nuremberg, pois foram instituídos pela ação da 

comunidade internacional, e não impostos pelos vencedores da guerra, como 

este. O Tribunal de Nuremberg foi criado para punir os militares alemães 

responsáveis pelas atrocidades cometidas ao longo da Segunda Guerra Mundial 

e os demais criminosos de guerra dos países do Eixo. Apesar de suas 

imperfeições, ele foi um marco para o Direito Internacional, pois deu origem a um 

novo ordenamento jurídico internacional, servindo de base para a formação dos 

princípios fundamentais da responsabilidade penal internacional.98 

Diante da continuidade dos genocídios e das mais bárbaras violações 

dos direitos humanos no mundo todo, colocou-se a necessidade de um Tribunal 

permanente para julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e o 

crime de agressão. Para isso, foi criado o Tribunal Penal Internacional (TPI), em 

1998, a cuja jurisdição o Brasil está submetido desde 01/09/2002. 
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O Estatuto de Roma definiu o TPI como uma instituição permanente, com 

jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes definidos em seu 

Estatuto, e complementar em relação às jurisdições penais nacionais. Os 

Estados-parte comprometem-se a uma cooperação total com o Tribunal durante 

o inquérito e os procedimentos de sua competência.99 

O TPI distingue-se dos tribunais ad hoc por sua independência e 

estrutura orgânica, pois não é um órgão subsidiário da ONU, mas uma 

organização internacional independente. Seu estatuto forneceu as bases para a 

responsabilização penal individual internacional.100 É um aparato complementar 

às Cortes nacionais, equacionando a soberania com o direito à justiça e ao fim 

da impunidade. O artigo 17 do Estatuto impõe requisitos de admissibilidade, que 

incluem a falta de disposição ou a incapacidade do Estado-parte em dar 

andamento à demanda por justiça.101 Os Estados-parte ficam obrigados a 

entregar ao Tribunal uma pessoa acusada que esteja sob sua jurisdição, o que 

pode provocar um efeito limitador sobre eventuais anistias concedidas.102 

O Tribunal Penal Internacional é a expressão do conceito de jurisdição 

internacional, substituta das jurisdições nacionais quando elas falham em julgar 

as grandes violações cometidas em seu território. É também expressão do 

princípio da competência universal. Por esse princípio, qualquer Estado tem o 

direito e a obrigação de julgar pessoas que sejam suspeitas de crimes contra a 

humanidade, independente do lugar em que o crime tenha sido cometido ou da 

nacionalidade do autor ou da vítima. Com fundamento nesse princípio, em 1999, 
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o ex-ditador chileno Augusto Pinochet foi preso na Inglaterra a pedido do juiz 

espanhol Baltasar Garzón.103 

Os crimes contra a humanidade configuram-se em atos desumanos 

perpetrados de forma sistemática contra a população civil, no âmbito de uma 

guerra ou conflito generalizado. Esses atos desumanos, segundo o Estatuto de 

Roma104 são, dentre outros: homicídio; extermínio; escravidão; deportação ou 

transferência forçada; prisão arbitrária; tortura; crimes sexuais; perseguição por 

motivos políticos, raciais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero; 

desaparecimento forçado, crime de apartheid. Como será visto em seguida, no 

âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a proibição de cometer 

crimes contra a humanidade é norma do direito internacional; eles são 

considerados imprescritíveis, e sua punição é obrigatória.105 

O Estatuto de Roma também caracteriza o crime contra a humanidade. 

Para os fins deste trabalho, interessa, em particular, a definição de 

desaparecimento forçado, prevista no Estatuto: 

Por desaparecimento forçado de pessoas entende-se a prisão, 
detenção ou sequestro de pessoas por um Estado ou por 
organização política, com autorização, apoio ou a concordância 
destes, seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de 
liberdade ou a prestar informação sobre a situação ou localização 
dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a proteção da lei por 
um período prolongado.

106
 

O princípio da imprescritibilidade dos crimes cruéis ou bárbaros, já 

previsto na Convenção das Nações Unidas sobre Imprescritibilidade dos Crimes 

de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, de 1968, também foi reconhecido 

pelo TPI. Da mesma forma que o não reconhecimento de alegações de 
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cumprimento de ordens superiores para se isentar de responsabilidade penal, 

também previsto na Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra o 

Desaparecimento Forçado e na Convenção contra a Tortura, é princípio 

reconhecido pelo Tribunal.107 

Além do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, 

existem os sistemas regionais: o sistema europeu, o sistema interamericano e o 

sistema africano. O sistema europeu apresenta, como norma fundamental, a 

Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 

Atua por meio da Comissão Europeia de Direitos Humanos e da Corte Europeia 

de Direitos Humanos.108 Esta Corte foi criada em 1959, exercendo uma jurisdição 

contenciosa obrigatória para todos os Estados-parte da Convenção Europeia de 

Direitos humanos. Até 1990, sua jurisdição era exercida sobre um grupo 

relativamente homogêneo de países, o que lhe conferiu grau razoável de 

sucesso. A entrada de um grande número de novos membros, a partir do 

colapso da União Soviética, significou um aumento significativo de casos 

envolvendo graves violações, bem como de casos em que os países desafiam a 

sua autoridade.109 

O sistema africano é regido pela Carta Africana dos Direitos Humanos e 

dos Povos, que atua por meio da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos e da Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.110 A Corte 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos é a mais recente das três Cortes 

regionais que julgam violações aos direitos humanos e só foi estabelecida doze 

anos após a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Passaram-se 
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ainda seis anos para que a Corte obtivesse o número necessário de ratificações 

para vigorar, o que só ocorreu em janeiro de 2004.111 

No próximo capítulo, estuda-se o papel do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, ao qual o Brasil está submetido e cuja Convenção principal é 

a Convenção Americana de Direitos Humanos. É composto pela Comissão 

Interamericana e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.112 Analisa-se 

também o posicionamento que as instâncias desse Sistema vêm assumindo em 

relação às leis de anistia, como a brasileira. 

Esses Sistemas, tanto o global como os regionais, são peças importantes 

para impulsionar o desenvolvimento da Justiça de Transição, pois oferecem 

normas e parâmetros internacionais que devem ser observados pelos Estados-

parte, bem como mecanismos de monitoramento para que as medidas 

transicionais estejam em consonância com o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 
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2 O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS FRENTE ÀS LEIS 

DE AUTOANISITIA 

O Brasil faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que, 

assim como o sistema europeu e o africano, tem como objetivo a regulação e o 

monitoramento do respeito aos direitos humanos nessas regiões. Seu código 

comum, que reúne os princípios e os valores defendidos, é a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O sistema global oferece um parâmetro 

normativo mínimo, enquanto os sistemas regionais aprimoram essas diretrizes 

gerais, levando em conta as peculiaridades de cada região. Esses sistemas são 

complementares, existem paralelamente aos mecanismos internos de cada país 

e têm deles uma diferença fundamental: exceto pelas cortes penais 

internacionais (como o TPI), no âmbito do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, o que se verifica são as responsabilidades internacionais dos 

Estados, e não dos indivíduos, como no Direito Interno.113 

O Sistema Interamericano tornou-se possível a partir da criação da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1948, na Nona Conferência 

Internacional Americana, em Bogotá. Naquela ocasião, a OEA adotou a Carta da 

Organização dos Estados Americanos e a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, precursora da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos. A Convenção, que entrou em vigor em 1978, é o documento base do 

Sistema Interamericano, estabelecendo direitos dos indivíduos e deveres dos 

Estados e criando um sistema de proteção e mecanismos de monitoramento, 

além de estabelecer regras gerais de ratificação, reserva e denúncia. A 

Convenção conta também com um protocolo facultativo, o Protocolo de San 

Salvador (1988), e ainda com convenções setoriais.114 
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Neste capítulo, veremos que a Corte Interamericana tem determinado a 

investigação e a punição dos culpados pelas violações aos direitos humanos, 

rejeitando a validade de várias leis de anistia. Essa jurisprudência está ancorada 

na interpretação da Convenção Americana, e decorre também de tratados 

interamericanos dos direitos humanos.115 

A Convenção Americana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985, em 

seu artigo 6º, é explícita: 

Os Estados-parte assegurar-se-ão de que todos os atos de tortura e 
as tentativas de praticar atos dessa natureza sejam considerados 
delitos em seu direito penal, estabelecendo penas severas para sua 
punição, que levem em conta sua gravidade.

116
 

A Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de 

Pessoas, em seu artigo 3º, determina que esse tipo de crime seja punido 

levando-se em conta sua “extrema gravidade” e que o delito de desaparecimento 

forçado é considerado “continuado ou permanente, enquanto não se estabelecer 

o destino ou paradeiro da vítima”.117 

A seguir, analisam-se os compromissos que assumem os Estados-parte 

quando ratificam a Convenção Americana e aceitam a jurisdição da Corte, a 

jurisprudência desta em relação às anistias e os resultados concretos de suas 

decisões. 
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2.1 O COMPROMISSO DOS ESTADOS COM O SISTEMA INTERAMERICANO 

DE DIREITOS HUMANOS. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos inicia enumerando os 

deveres aos quais os Estados estão submetidos a partir do momento em que 

aderem a ela, sendo seus artigos 1º e 2º, portanto, a base jurídica de sua 

implementação. Devido a sua importância, é relevante reproduzi-los: 

Artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. 
1. Os Estados-parte 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 a sua jurisdição, 
sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional, social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social. 
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
Artigo 2º. Dever de adotar disposições de direito interno.  
Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º. 
ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de 
qualquer outra natureza, os Estados-parte comprometem-se a 
adotar, de acordo com 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.

118
 

Percebe-se, portanto, que, no artigo 1º, os Estados-parte passam a 

obrigar-se perante os direitos enunciados na Convenção, exercendo, dessa 

forma, uma verdadeira autolimitação de soberania, inclusive excluindo o princípio 

da reciprocidade, visto que esse dever independe do fato de outros Estados-

parte respeitarem ou não as obrigações assumidas.119 

Conforme o artigo 2º, os Estados assumem a obrigação de adaptar sua 

legislação, a fim de garantir que nenhuma norma incompatível com a Convenção 
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subsista e, ainda, que sejam criadas – no caso de não existirem ou serem 

insuficientes – leis que assegurem os direitos elencados na Convenção.120 

O Brasil ratificou a Convenção Americana dos Direitos Humanos em 

1992. A respeito do status hierárquico da Convenção, no plano de nosso direito 

interno, esse tópico será aprofundado no capítulo 4; porém, cabe aqui ressaltar 

que, para o Direito Internacional dos Direitos Humanos, não há jamais que se 

falar em prevalência de uma norma interna sobre outra, internacional, se a 

segunda é mais ampla em termos de garantias aos direitos da pessoa 

humana.121 

Para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos com o 

sistema interamericano, há dois órgãos de monitoramento: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Ao descumprir alguma de suas obrigações, emerge a 

responsabilidade internacional do Estado, que acarreta o dever de reparar, cujo 

conteúdo será estabelecido por esses órgãos. É no cumprimento da reparação 

que o Estado demonstra seu efetivo compromisso com os direitos humanos.122 

Criada em 1959, a Comissão Interamericana possui a tarefa fundamental 

de promover a observância e a proteção dos direitos humanos em relação a 

todos os Estados-parte da Convenção Americana. Para desempenhar esse 

papel, ela pode formular recomendações aos governos para que adotem 

medidas nesse sentido, preparar estudos e relatórios ou requisitar informações 

dos governos sobre as medidas adotadas. Com essas atribuições, a Comissão 

atua como um corpo consultivo da OEA no tema dos direitos humanos.123 

                                            
120

  GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica. Coleção 
Ciências Criminais. 3. ed. Coordenação de Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches 
Cunha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 31-33. 

121
  Ibidem, p. 20. 

122
  RAMOS, André Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: análise dos 
sistemas de apuração de violações de direitos humanos e implementação das decisões 
no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 224-247. 

123
  RESCIA, Victor Rodriguez; SEITLES, Marc David. The Development of the Inter-
American Human Rights System: a historical perspective and a modern-day critique. 
New York Law School Journal of Human Rights, v. 16, is. 2, spring, 2000. p. 593-634. 
Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nylshr16&div=41& 
collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults&terms=%28human%20AN
D%20rights%20AND%20interamerican%20AND%20system%29&type=matchall#609>. 
Acesso em: 13 set. 2011. 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nylshr16&div=41&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults&terms=%28human%20AND%20rights%20AND%20interamerican%20AND%20system%29&type=matchall#609
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nylshr16&div=41&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults&terms=%28human%20AND%20rights%20AND%20interamerican%20AND%20system%29&type=matchall#609
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/nylshr16&div=41&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults&terms=%28human%20AND%20rights%20AND%20interamerican%20AND%20system%29&type=matchall#609


A Convenção determina a aceitação da competência da Comissão pelos 

Estados, para tratar de comunicações contra eles próprios. Essas comunicações 

podem ser feitas por indivíduos, grupos ou entidades não governamentais. Ao 

receber uma comunicação, a Comissão analisa sua admissibilidade, realiza um 

exame do assunto e, se julgar necessário, procede a uma investigação. A seguir, 

busca uma solução amistosa entre o denunciante e o Estado denunciado. Se 

essa solução amistosa não for viável, a Comissão elabora um relatório que 

indica se a Comissão considera que o Estado violou a Convenção Americana, 

narra os fatos e apresenta suas conclusões e recomendações, que devem ser 

cumpridas em um prazo de três meses pelo Estado.124 

Desde 1º de maio de 2001, a Corte estabeleceu uma nova regra, de 

acordo com a qual a Comissão Interamericana já não faz mais um juízo 

discricionário em relação a enviar ou não um determinado caso para julgamento 

da Corte. Se a Comissão considerar que o Estado não cumpriu suas 

recomendações, de forma automática, exceto se decisão contrária for tomada 

pela maioria absoluta de seus membros, a Comissão fica vinculada ao envio do 

caso à Corte, sem margem para um juízo político.125 

O processo perante a Comissão está delimitado por requisitos de 

admissibilidade, constantes nos artigos 46 e 47 da Convenção Americana. Em 

primeiro lugar, é preciso o prévio esgotamento dos recursos internos. Esse 

requisito admite exceções, como, por exemplo, quando a legislação interna do 

Estado não for eficaz para a proteção do direito violado.126 

A maioria dos casos impetrados contra o Brasil diz respeito à violência da 

Polícia Militar, um sinal claro de que as práticas autoritárias e violentas da 

ditadura seguem vigentes. Dentre eles, casos de detenção arbitrária cometidos 
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durante a ditadura, violações de direitos indígenas, violência rural, violência 

contra a mulher, contra crianças e adolescentes e racismo.127 

A Corte Interamericana dos Direitos Humanos constituiu-se como uma 

cláusula facultativa da Convenção Americana. É um órgão judicial internacional, 

com competência contenciosa e consultiva.128 O Brasil, tendo aderido à 

Convenção em 1992, só reconheceu a jurisdição da Corte em 1998, a partir da 

aprovação do Decreto Legislativo 89/98.129 

A Convenção Americana atribuiu à Corte o poder de adjudicar disputas a 

partir de denúncias de violações da Convenção, o que se constitui em uma 

jurisdição contenciosa. Mas, além dessa, a Corte também foi investida da 

atribuição de interpretar a Convenção e determinados tratados de direitos 

humanos, tratando-se, nesse caso, de uma jurisdição consultiva, que pode ser 

solicitada por qualquer país membro da OEA, mesmo que não seja parte da 

Convenção. Essa jurisdição consultiva lhe permite, ainda, exercer um “controle 

de convencionalidade das leis”, isto é, opinar se um determinado preceito de 

legislação doméstica é compatível com os instrumentos internacionais. Essa 

interpretação é feita de forma dinâmica e evolutiva, considerando-se o contexto 

em que ela acontece e, dessa forma, buscando sempre a expansão de 

direitos.130 

Quando a Corte exerce seu papel contencioso, analisa uma demanda 

específica, procurando estabelecer a verdade sobre os fatos denunciados, e 

decide se esses fatos constituem uma violação da Convenção. A função 

contenciosa, que depende de um reconhecimento prévio pelo Estado-parte, 

materializa-se em um processo judicial, do qual resulta uma sentença de caráter 

mandamental. Por outro lado, no exercício da função consultiva, não há partes 
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adversas, e a Corte emite uma opinião. Por isso, no exercício dessa função, a 

Corte não depende de aceitação prévia do Estado-parte. Enquanto a jurisdição 

contenciosa é um meio de resolver conflitos, a função consultiva busca preveni-

los.131 

Somente os Estados-parte e a Comissão Interamericana têm poderes 

para levar um caso à Corte. Assim, ela não se constitui enquanto um órgão de 

apelação em relação às decisões da Comissão. A Comissão também não está 

hierarquicamente subordinada à Corte, mas esta possui poderes que aquela não 

possui.132 

No plano contencioso, ao reconhecer a jurisdição da Corte, os Estados 

comprometem-se a aceitar suas decisões, reconhecem-nas como obrigatórias e 

de pleno direito. Os efeitos de suas sentenças são os mais amplos possíveis no 

âmbito de uma ação de responsabilidade internacional, vinculando as partes em 

litígio, assegurando o cumprimento do direito violado e estabelecendo 

reparações às vítimas. Exceto no que diz respeito a eventuais indenizações – 

que devem ser cumpridas de acordo com o processo interno de execução de 

sentença contra o Estado, estabelecido pela Convenção – é tarefa interna dos 

Estados fixarem o meio de execução da sentença, a depender do órgão 

imputado.133 A decisão da Corte, entretanto, fixando uma compensação à vítima, 
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funciona como um título executivo, nos mesmos moldes de qualquer título da 

mesma natureza, no ordenamento jurídico interno de cada país.134 

O artigo 63.1 da Convenção Americana determina que, ao constatar uma 

violação de direito protegido pela Convenção, a Corte determinará a restituição 

do direito violado e/ou uma reparação. O tipo de reparação e, no caso das 

indenizações, seu montante vão depender do dano sofrido. A Corte também se 

ocupa das causas mais profundas que levaram ao dano, ordenando o 

estabelecimento de medidas de não repetição e buscando assegurar que não se 

repitam casos similares. A própria decisão da Corte é considerada uma forma de 

reparação. Porém, as resoluções abarcam medidas que podem ser 

interlocutórias ou finais, e são de uma grande variedade: indenizações em 

dinheiro, obrigação de investigar e punir, homenagens ou registros para memória 

coletiva, modificação de uma lei ou política pública, busca de restos mortais, 

dever de omitir condutas ou de tomar medidas, entre outras. Com o objetivo de 

garantir a execução das medidas, a Corte ordena, inclusive, prazos de 

pagamento das indenizações ou de cumprimento das medidas.135 

O artigo 65 da Convenção Americana de Direitos Humanos determina 

que a Corte envie, em cada período ordinário de sessões, um relatório de suas 

atividades a ser submetido à consideração da Assembleia Geral da OEA: “De 

maneira especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em 

que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças”.136 

Até que o Estado cumpra sua parte, a Corte inclui o descumprimento em 

todos os relatórios anuais, que são debatidos perante o Conselho Permanente 

da Organização e perante o Conselho Geral. Seria possível também que a Corte 

solicitasse gestões diplomáticas e cooperação internacional para o cumprimento 
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da sentença, mas isso não vem ocorrendo. Outra medida possível, mas não 

utilizada, é a sugestão, pela Assembleia Geral, da imposição de sanções 

econômicas aos Estados em falta com a Corte, ou a inclusão do cumprimento 

das sentenças como um pré-requisito para a efetivação de acordos econômicos 

ou empréstimos.137 

De fato, a Assembleia Geral não adota medidas específicas frente às 

violações das decisões da Corte, limitando-se a aprovar os informes da 

Comissão Interamericana. Além disso, embora a Carta da OEA, em seu artigo 

5º, expresse a obrigação de garantia de direitos humanos, ela não prevê nenhum 

mecanismo de sanção aos Estados violadores desses direitos. A ausência de um 

mecanismo expresso de punição não impediria, entretanto, que uma Resolução 

da Assembleia Geral recomendasse ações de garantia dos direitos humanos, 

mas, dificilmente, a Assembleia Geral adota alguma resolução que contrarie os 

interesses de um Estado- parte.138 

Nesse cenário, o não cumprimento das decisões da Corte é frequente, 

tanto através da rejeição frontal dos governos a suas determinações como, o que 

é mais comum, da afirmação de que as estão cumprindo, mas não avançarem de 

fato nas medidas necessárias para a concretização das determinações. Em 

2007, a Corte reportou um cumprimento integral de apenas 11,57% das 

sentenças emitidas.139 

Para Flávia Piovesan, são necessárias medidas a fim de se garantir um 

aprimoramento de todo o processo perante a Comissão e a Corte. Em respeito 

ao princípio da boa-fé, orientador da ordem internacional, não pode haver 
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tolerância com a indiferença dos países diante de decisões emanadas do 

Sistema. Para isso, agrega Piovesan, é necessário haver sanções aos Estados 

que sistematicamente violam as decisões internacionais. Essa sanção seria, por 

exemplo, a suspensão ou a expulsão do Estado pela Assembleia Geral da 

OEA.140 

Além das deficiências do próprio Sistema em fazer cumprir suas 

resoluções, há, ainda, as dificuldades inerentes às regras jurídicas internas de 

cada Estado. Por exemplo, a coisa julgada, a prescrição penal e as leis de 

anistia. Exceto no caso das reparações econômicas, que têm o maior índice de 

cumprimento, as demais recomendações encontram obstáculos jurídicos internos 

ou dificuldades oriundas da necessidade de envolvimento de diferentes 

instituições para sua realização, como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. 141 

A Assembleia Geral da OEA, em junho de 2001, adotou a resolução 

AG/RES. 1828 (XXX-O/02), na qual afirma a necessidade de desenvolver ações 

concretas no sentido do cumprimento das decisões da Corte e das 

recomendações da Comissão. Além disso, os Estados-parte foram instados a 

cumprir as sentenças e decisões da Corte, efetivando seu dever de cumprir as 

obrigações convencionais.142 

Segundo Cançado Trindade, em geral, as reparações de caráter 

pecuniário são cumpridas, mas não aquelas que determinam a identificação e a 
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sanção dos responsáveis pelas violações, justamente as que são 

imprescindíveis para pôr fim à impunidade.143 

De acordo com o Juiz, a Corte vem supervisionando a execução de suas 

sentenças, mas essa tarefa deveria ser executada pelo conjunto dos Estados-

parte da Convenção. Ele apresentou propostas para que fosse realizado um 

monitoramento permanente, por meio de medidas de prevenção e de 

acompanhamento, para que as ações não fossem apenas reativas, mas também 

para que fossem adotadas medidas positivas de proteção em conformidade com 

a Convenção. Se a sentença da Corte produz coisa julgada para os Estados em 

questão, argumenta Trindade, ela também é “coisa interpretada, válida  erga 

omnes partes, no sentido de que tem implicações para todos os Estados-parte 

na Convenção em seu dever de prevenção”.144 

As dificuldades de garantir o cumprimento das decisões da Corte 

também são derivadas da falta de autoridade política dos organismos 

internacionais frente aos governos, já que sua atuação não possui, na prática, 

um viés coativo. Além disso, mesmo nos países ditos democráticos, as 

liberdades políticas e as garantias dos direitos humanos são limitadas pelos 

interesses dos governos e das classes dominantes.145 

Entretanto, como será visto, a Corte tem tido algum sucesso em casos 

importantes, sendo o mais notável o caso Barrios Altos Vs. Peru, que será 

analisado a seguir. Em certos países, a Sentença da Corte acabou sendo o 

estopim para mudanças legislativas importantes, e, mesmo sem um cumprimento 

integral da sentença, foram obtidos impactos relevantes na situação dos direitos 

humanos do país. Porém, de forma geral, a falta de vontade política e o poder 

das Forças Armadas são um empecilho para a punição de violações cometidas 

no passado. Percebe-se, pois, que o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
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ainda percorrerá um longo caminho em sua afirmação perante as ordens 

jurídicas nacionais.146 

2.2 A JURISPRUDÊNCIA RELATIVA ÀS LEIS DE AUTOANISTIA E O 

CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS 

Após compreender o funcionamento do Sistema e as obrigações dos 

Estados-parte para com ele, passa-se a analisar a jurisprudência da Corte em 

relação às Leis de Autoanistia. Essa análise é necessária, pois há diversos 

casos julgados que se tornaram paradigmas no Sistema, e, ao conhecer alguns 

deles, percebe-se que a condenação do Brasil no Caso Gomes Lund – que será 

relatado mais à frente – consolida a jurisprudência da Corte sobre o tema. 

O instituto da anistia apresenta, ao menos, duas facetas diametralmente 

opostas. Ela pode servir para, ao final de um conflito, promover a paz e a 

reconciliação ao ser oferecida pelos Estados a seus opositores, por crimes 

políticos. Esse tipo de anistia se distingue claramente daquelas concedidas nas 

situações em que o próprio Estado, por meio de seus agentes, é o perpetrador 

das violações. Estas servem para proteger criminosos responsáveis por 

atrocidades horrendas. O Direito Internacional Humanitário encoraja o primeiro 

tipo, e o Direito Internacional dos Direitos Humanos condena, de forma 

veemente, a segunda modalidade. Mas, o desenvolvimento da justiça 

internacional penal, que culminou com a criação do Tribunal Penal Internacional, 

não impediu que vários Estados se utilizassem do primeiro tipo para garantir a 

impunidade de crimes contra a humanidade.147 
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A chamada “anistia em branco”, ou autoanistia, apresenta um propósito 

amplo, e busca isentar de responsabilidade todos os agentes do Estado por 

todos os crimes que tenham cometido. Ela não faz diferenciação, na prática, 

entre os crimes comuns e políticos, os crimes internacionais, e não leva em 

consideração as razões do crime.148 

Entretanto, existem direitos humanos que são universais e indisponíveis, 

como o direito a não ser torturado, não ser escravizado e não sofrer outros tipos 

de graves violações. Por isso, os agentes estatais que violam esses direitos não 

podem estar isentos de punição. As leis de autoanistia são, ainda, incompatíveis 

com o dever dos Estados de garantir o exercício efetivo do jus puniendi para as 

vitimas de graves violações de direitos humanos, bem como para seus 

familiares.149 

Por isso, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

evoluiu no sentido de considerar nulas as anistias que protegem autores de 

graves violações de direitos humanos. Essa evolução iniciou com o primeiro 

caso contencioso julgado pela Corte, relativo ao desaparecimento do 

hondurenho Angel Manfredo Velasquez Rodriguez, em setembro de 1981.150 

Segundo a denúncia, Rodriguez foi preso por elementos da inteligência 

das Forças Armadas de Honduras, submetido à tortura e desaparecimento 

forçado, sendo que as forças policiais negaram sua detenção. O governo de 

Honduras não conseguiu dar explicações convincentes a respeito do caso para a 

Comissão, que, então, remeteu o caso à Corte. 
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A sentença da Corte evoca o artigo 63.1 da Convenção, o qual determina 

que, quando ocorrer a violação de um direito protegido pela Convenção, a Corte 

disporá que se restitua à vítima seu direito lesionado e que as consequências 

sejam reparadas por meio de uma indenização. Não tendo, no caso, condições 

de restaurar à vítima os seus direitos, a Corte concluiu que a reparação das 

consequências deveria ser feita por meio de uma justa indenização aos 

familiares. A fundamentação da sentença afirma ainda que “o desaparecimento 

forçado é uma violação múltipla e contínua de muitos direitos constantes desta 

Convenção, que os Estados- parte são obrigados a respeitar e garantir”.151 

Por essa sentença estabeleceu-se o primeiro de uma série de 

precedentes jurisprudenciais que estabelecem a obrigação do Estado em 

responder pelos atos de seus agentes, mesmo que eles tenham agido fora dos 

limites de sua competência ou em violação ao direito interno.152 

O início do desenvolvimento de uma posição da Corte no sentido de 

indicar a obrigação de investigar e punir, apesar da existência de uma Lei de 

Anistia, foi a sentença de reparações do caso Castillo Páez Vs. Peru.153 

Nesse caso, a Comissão e os familiares da vítima, Ernesto Rafael 

Castillo Páez, solicitaram que a Corte determinasse a investigação dos fatos e a 

sanção dos responsáveis por seu desaparecimento forçado e que se 

pronunciasse sobre a incompatibilidade das leis de anistia com as obrigações 

internacionais do Estado. Diante desse pedido, a Corte ainda não declarou de 

forma peremptória a nulidade da Lei de Anistia, mas afirmou o dever do Estado 

peruano de investigar e punir os responsáveis pelo desaparecimento forçado do 

Sr. Páez e o direito dos familiares, de saberem o que ocorreu e onde estão os 

restos mortais da vítima.154 
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No caso Barrios Altos Vs. Peru há um salto qualitativo em relação ao 

anterior, e a Corte declara – além do dever dos Estados, de investigar e punir – 

que a lei de autoanistia é nula e não possui efeitos jurídicos perante o direito 

internacional.155 

O caso trata do fuzilamento de 15 pessoas, levado a cabo pelo “Grupo 

Colina”, composto por membros do exército peruano, que atuavam em uma 

espécie de esquadrão de eliminação. O ocorrido deu-se no bairro conhecido 

como Barrios Altos, na cidade de Lima. No acórdão de 14/03/2001, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos é peremptória ao considerar inadmissíveis 

os mecanismos jurídicos que garantam anistia, prescrição ou excluam a 

responsabilidade de impedir a investigação e sanção dos responsáveis por 

violações como a tortura, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e as 

desaparições forçadas. O acórdão afirma ainda que essas leis contrariam 

direitos inderrogáveis, reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. A Corte afirma também que, à luz das obrigações gerais consagradas 

nos artigos 1.1 e 2º da Convenção Americana, os Estados-parte têm a obrigação 

de tomar todos os tipos de medidas para garantir que ninguém seja privado da 

tutela jurisdicional ou impedido de exercer seu direito a um recurso judicial, em 

conformidade com os artigos 8º e 25 da Convenção. Por isso, afirma a Corte no 

mesmo caso, os Estados-parte da Convenção que adotem Leis de Autoanistia 

estão em violação daqueles artigos, em conjugação com os artigos 1.1 e 2º da 

Convenção. Esse tipo de lei, segundo a Corte, deixa vítimas indefesas, perpetua 

a impunidade, impede a identificação dos indivíduos responsáveis por violações 

dos direitos humanos e bloqueia a investigação e o acesso à justiça, impedindo 

as vítimas e seus parentes de conhecerem a verdade e receberem indenização 

adequada. São, portanto, incompatíveis com a Convenção Americana. A Corte 

vai além e proclama que as Leis de Anistia n. 26.479 e n. 26.492, no caso 
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Barrios Altos Vs. Peru, carecem de efeitos jurídicos, pois são incompatíveis com 

a convenção americana e que essa decisão tem efeitos erga omnes.156 

Uma série de julgados posteriores reafirma essa posição. Além do caso 

Barrios Altos, também o caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile tornou-se 

paradigma na jurisprudência da Corte.157 

O caso foi apresentado à Corte pela Comissão Interamericana devido à 

falta de investigação e punição aos responsáveis pela execução extrajudicial de 

Almonacid Arellano, como consequência da aplicação do Decreto Lei n. 2.191, 

Lei de Anistia, adotada em 1978 no Chile. A Corte declarou o caráter contrário à 

Convenção, quanto à adoção e à aplicação das leis que anistiam crimes de lesa-

humanidade, sendo que são inanistiáveis e imprescritíveis, carecendo de efeitos 

jurídicos, à luz desse tratado, qualquer medida de anistia. 

A sentença dispôs que o Decreto-Lei de Anistia não pode ser um 

obstáculo para a continuação das investigações sobre a execução extrajudicial 

do Senhor Arellano e nem para julgamento e sanção dos responsáveis por esse 

caso e por outras violações similares. A Corte determinou que o Estado chileno 

anulasse os efeitos da Lei e remetesse o caso à justiça, para que, de acordo 

com um procedimento penal, os responsáveis pela morte de Almonacid Arellano 

fossem identificados e punidos. Diz, ainda, que o estabelecimento da verdade 

histórica contida nos informes da Comissão Nacional de Verdade e 

Reconciliação não substitui a obrigação do Estado quanto à obtenção da 

verdade através de processos judiciais, tendo, portanto, o dever de investigar 

judicialmente os fatos referentes à morte de Arellano, de atribuir 

responsabilidades e punir os responsáveis. Além disso, nenhuma lei ou 

disposição de direito interno poderia ser alegada com objetivo de eximir-se 

dessa obrigação. A Corte considera também que a imprescritibilidade dos crimes 

de lesa-humanidade é uma categoria de norma ius cogens, que está reconhecida 
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na Convenção, mas que não nasceu com ela. Portanto, o Chile, mesmo não 

tendo ratificado a Convenção, não pode deixar de cumprir essa norma imperativa 

do Direito Internacional.158 

Este mesmo padrão de sentença, declarando que as anistias que 

perdoam ou não permitem uma punição aos autores de violações graves aos 

direitos humanos, é contrário às obrigações assumidas pelos Estados no âmbito 

do Sistema Interamericano e repete-se em vários outros casos: Myrna Mack 

Chang Vs. Guatemala159, Comerciantes Vs. Colombia160, Caso do “Massacre de 

Mapiripán” Vs. Colômbia161, Goiburu Vs. Paraguai162, dentre outros. 

Mais recentemente, em 14 de fevereiro de 2006, a Comissão submeteu à 

Corte o Caso La Cantuta Vs. Peru. A demanda refere-se ao sequestro e 

posterior desaparecimento do professor Hugo Muñoz Sánchez e de mais dez 

estudantes em La Cantuta, Lima, em 1992. Sanchez e os estudantes teriam sido 

executados por militares do exército peruano. Segundo a Comissão, tais fatos 

encontravam-se ainda impunes pela ausência de investigações diligentes.163 

A Corte, mais uma vez reafirmou a jurisprudência anterior, afirmando: 
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Neste sentido, é oportuno insistir em que os fatos de La Cantuta, 
cometidos contra as vítimas executadas extrajudicialmente ou 
desaparecidas forçadamente, constituem crimes contra a 
humanidade que não podem ficar impunes, são imprescritíveis e não 
podem ser compreendidos dentro de uma anistia.

164
 

Como já referido, a atuação da Corte não se esgota na prolação da 

Sentença. No caso de condenação, a Corte se obriga a supervisionar, 

politicamente, o cumprimento de suas determinações e informar à Assembleia 

Geral da OEA. 

No primeiro caso contencioso julgado pela Corte, o caso Velasquez 

Rodriguez Vs. Honduras, a Corte informou, em 1990, à Assembleia Geral da 

OEA sobre o inadimplemento parcial do Estado hondurenho em relação às 

obrigações impostas pela Corte, mas esta, entretanto, não tomou nenhuma 

medida.165 

Veja-se a seguir, a partir das Resoluções de Supervisão de Cumprimento 

de Sentença da Corte Interamericana, a situação atual de alguns dos casos 

mencionados, particularmente em relação à obrigação de investigar e punir os 

responsáveis pelas violações. 

O Estado chileno, no caso Amonacid Arellano Vs. Chile, remeteu 

informações à Corte sobre as ações pelas quais “foram deixadas sem efeito as 

resoluções e sentenças que arquivaram as causas pela aplicação do Decreto Lei 

2.191 (DL da Anistia)”.166 

A Corte emitiu a última Resolução em Supervisão do Cumprimento de 

Sentença no dia 18 de novembro de 2010, quatro anos após a emissão da 
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Sentença de Fundo, Reparações e Custas. O Estado chileno apresenta 

informações detalhadas sobre os procedimentos legislativos em andamento para 

que seja cumprida a determinação da Corte de assegurar que o Decreto-Lei 

2.191 (Lei de Anistia) não continue sendo um obstáculo para que sejam 

assegurados os direitos e garantias judiciais no Chile, bem como para que sigam 

as investigações acerca da execução extrajudical de Amonacid Arellano. A Corte 

avaliou que o Estado tomou medidas positivas, mas que elas seguem pendentes 

de total cumprimento.167 

No caso Barrios Altos Vs. Perú, a última resolução de supervisão de 

cumprimento de Sentença é datada de 07/12/2009, oito anos após a emissão da 

Sentença de Reparação. São diversos os pontos destacados pela presidência da 

Corte, sobre os quais o Estado peruano não cumpriu seu dever de enviar as 

informações necessárias para que o Tribunal tenha pleno conhecimento das 

medidas que foram tomadas. Em relação à obrigação de investigar os fatos 

ocorridos para responsabilizar os violadores, o Estado peruano informou que o 

ex-presidente Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por ser o autor 

mediato dos delitos daquele caso. A Comissão Interamericana manifestou-se, 

indicando serem necessários avanços na responsabilização dos demais 

envolvidos.168 

No caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, a Corte avaliou que houve o 

cumprimento parcial do dever de investigar e punir a execução extrajudicial de 

Myrna Chang, mas segue pendente a captura da pessoa condenada, que 

encontra-se foragida.169 
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No caso La Cantuta Vs. Peru, a Resolução de 20 de novembro de 2009 

avalia positivamente os passos dados pelo Estado peruano no sentido de 

identificar os responsáveis pelo massacre pois, embora ainda não com uma 

sentença final, vários ex-funcionários de alto escalão do Estado estão 

respondendo penalmente. Investigações seguem pendentes, entretanto.170 

Apesar das dificuldades encontradas para fazer valer as suas decisões, 

observa-se que há uma tendência positiva na jurisprudência latino-americana, no 

que diz respeito ao cumprimento do dever de investigar e punir violações dos 

direito humanos. Nota Técnica do Ministério Público Federal171 fez um 

levantamento de dezenas de decisões judiciais internacionais e de direito 

comparado que demonstram haver, na América Latina, 

a relativização das garantias penais liberais da irretroatividade da lei 
penal prejudicial, da legalidade e da proteção à coisa julgada como 
medida indispensável à persecução de certos ilícitos gravíssimos, 
tais como o sequestro, tortura e morte de militantes promovidos de 
forma sistemática por agentes militares e policiais.

172
 

A Corte menciona, na Sentença que condenou o Brasil, que diversos 

Estados membros da OEA têm, em relação às leis de anistia, “observado de boa -

fé suas obrigações internacionais”173, citando como exemplos positivos a 

Argentina, o Chile, o Uruguai, o Peru e a Colômbia. 
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3 A AUTOANISTIA E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL 

Este capítulo se inicia com um breve relato das circunstâncias históricas 

nas quais a lei da anistia foi aprovada, buscando situar o leitor na conjuntura 

política da época, bem como nos debates travados na sociedade e no 

Parlamento. A anistia foi bandeira de luta dos democratas da época, cujo 

objetivo era anistiar os resistentes ao regime militar. Demonstra-se que essa lei, 

ao contrário do que afirma uma determinada versão da história da época, não 

surgiu no bojo de um processo de abertura tranquila, em um momento em que a 

ditadura não mais operava de forma violenta, ensejando a realização de um 

grande acordo político em torna da lei. Os fatos históricos demonstram que, ao 

contrário, os anos imediatamente anteriores à aprovação da lei, e o próprio ano 

de 1979, foram marcados pela violência e pela vigência plena da ditadura. 

Qualquer acordo que pudesse eventualmente ocorrer, nessas circunstâncias, 

estaria marcado, de forma indelével, pela falta de legitimidade.174 

A seguir, é abordada a luta da sociedade brasileira por Verdade e Justiça 

e o modo como a Lei da Anistia tornou-se um obstáculo para que esse objetivo 

fosse atingido. Demonstram-se também as iniciativas da sociedade e dos 

governos em termos de Justiça de Transição no Brasil, os resultados obtidos e 

os pontos ainda em aberto para que se complete a transição brasileira com o 

resgate da Verdade e a realização da Justiça. Por fim, descreve-se a disputa 

ocorrida no Supremo Tribunal Federal em torno da interpretação da lei. 

3.1 A LUTA PELA ANISTIA E A IMPOSIÇÃO DA AUTOANISTIA 

O governo do Presidente João Goulart foi deposto, por um golpe militar, 

em 31 de março de 1964, que instituiu um regime ditatorial marcado pelas 

perseguições aos resistentes e por prisões arbitrárias, tortura, 
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desaparecimentos, exílio e mortes.175 Foi um regime de violações sistemáticas 

aos direitos humanos, no qual toda a população esteve submetida ao silêncio, e 

qualquer oposição era perseguida. Agentes do Estado prendiam, torturavam, 

executavam e faziam desaparecer aqueles que ousavam desafiar a repressão, 

cometendo, assim, verdadeiros crimes contra a humanidade.176 

A Doutrina de Segurança Nacional foi o fundamento conceitual da 

suspensão dos direitos e garantias e da repressão política. Idealizada pelo 

General Golbery do Couto e Silva, essa doutrina sustentava que o inimigo a ser 

combatido era interno, e não mais externo. Para esse combate, seria necessário 

criar um aparelho repressivo que fosse capaz de enfrentar essa “guerra”, 

conceito utilizado em larga escala para submeter os presos à Justiça Militar. 

Cerca de 50 mil pessoas foram detidas nos primeiros meses da ditadura.177 

Um aparelho de repressão, que se tornou um “verdadeiro poder 

paralelo”, foi constituído pelo regime para proteger seus agentes e garantir que 

pudessem atuar livremente na repressão.178 Os primeiros Atos Institucionais 

criaram o estado de exceção, cassando mandatos eletivos, suspendendo direitos 

políticos, instituindo a censura e promovendo prisões. Em 1967, uma nova 

Constituição foi imposta, mas, até o final do ano de 1968, a resistência 

democrática prosseguiu.179 Essa resistência foi capitaneada, fundamentalmente, 

pelo movimento estudantil e pela Igreja católica progressista. O povo, de um 

modo geral, esteve praticamente ausente a esse primeiro momento da luta.180 

A morte do estudante Edson Luís de Lima Souto, em uma mobilização 

por melhor alimentação no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, 
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despertou setores mais amplos para a realidade da repressão. Mais de 50 mil 

pessoas foram às ruas no funeral do estudante, e sucederam-se manifestações 

por todo o país, principalmente no Rio de Janeiro. Nos confrontos da sexta-feira 

anterior à passeata, que ficou conhecida como “Passeata dos 100 Mil”, morreu 

um policial, e calculam-se em até 17 os mortos civis.181 

Três meses depois da morte de Edson Luís, a “Passeata dos 100 Mil” 

tornou-se um marco na luta contra a ditadura. Entretanto, a repressão se 

intensificou, e outras mortes em manifestações já não tiveram o mesmo impacto. 

A prisão de 700 líderes do movimento estudantil no Congresso da UNE, em 

Ibiúna, foi um golpe mortal em um movimento que já estava enfraquecido pela 

impotência diante do regime.182 

Um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, classificando o regime 

como um “valhacouto de torturadores”, acabou sendo o pretexto para o que ficou 

conhecido como “golpe dentro do golpe”: o Ato Institucional n. 5.183 Esse Ato 

modificou a Constituição de 1967, dando poderes ilimitados ao Presidente da 

República, inclusive para fechar e reabrir o Congresso, decretar intervenção nos 

Estados, suspender direitos políticos e prorrogar o estado de sítio 

indefinidamente. Foi a consolidação do poder hegemônico da linha dura dentro 

do regime.184 

A partir desse momento, a repressão recrudesceu. Um documento 

encontrado nos arquivos do DOPS do Paraná pela professora Derley Catarina de 

Luca, chamado de “Manual de Interrogatório”, não deixa dúvidas de que a tortura 

não era um fato isolado praticado por alguns, mas sim uma orientação oficial. Diz 

o documento: 
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Uma agência de contrainformação não é um Tribunal de Justiça. Ela 
existe para obter informações sobre as possibilidades, métodos e 
intenções de grupos hostis ou subversivos, a fim de proteger o 
Estado contra seus ataques. Disso se conclui que o objetivo de um 
interrogatório de subversivos não é fornecer dados para a Justiça 
Criminal processá-los; seu objetivo é obter o máximo possível de 
informações. Para conseguir isso será necessário, 
frequentemente, recorrer à violência. É assaz importante que isto 
seja muito bem entendido por todos aqueles que lidam com o 
problema, para que o interrogador não venha a ser inquietado para 
observar as regras estritas do direito. (grifo nosso).
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Sufocada pela repressão e pela falta de canais institucionais pelos quais 

pudesse se expressar, a esquerda pega em armas. Em 1970, havia 500 presos 

políticos no país; sua maioria eram jovens estudantes.186 As denúncias de 

torturas tornam-se cada vez mais numerosas e acabam por repercutir 

internacionalmente levando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a 

pedir, sem sucesso, autorização do governo para investigar. As autoridades 

seguiam negando a existência de tortura, alegando que isso seria uma 

campanha da oposição, uma opinião, e não um fato real.187 Ainda em 1970, a 

Anistia Internacional publicou, em Londres, um relatório apontando 1081 vítimas 

de tortura no Brasil.188 

O alvo preferencial do “terror de Estado” eram os grupos armados. A 

Guerrilha do Araguaia, organizada pelo Partido Comunista do Brasil, foi 

violentamente dizimada, e os corpos de muitos dos guerrilheiros executados até 

hoje estão desaparecidos. Mas, as organizações clandestinas que não tinham 

aderido à luta armada também foram perseguidas e reprimidas; centenas de 

dirigentes políticos foram presos, torturados, e alguns, mortos. Os 

desaparecimentos políticos tornam-se correntes, evitando-se, dessa forma, que 

o regime reconhecesse as mortes nas prisões ou as execuções sumárias. O 
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resultado foram 354 mortos e desaparecidos políticos e 20 mil pessoas 

submetidas à tortura.189 

Nas eleições de 1974, começa a expressar-se a insatisfação popular com 

o regime. O MDB, único partido de oposição legalizado, obtém uma vitória 

expressiva. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975, 

nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo, trouxe à tona a realidade da 

tortura. A viúva, Clarice Herzog, não aceitou a versão oficial de suicídio e, com o 

apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Comissão Arquidiocesana 

de Justiça e Paz e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), promoveu uma 

ação contra o governo, realizando uma intensa denúncia e reivindicando 

investigações. Esse fato, aliado, ainda, à morte do metalúrgico Manoel Fiel Filho, 

no mesmo local, poucos meses depois, fez crescer a mobilização social. Em 

1975, surgiu o Movimento Feminino pela Anistia, composto por familiares de 

presos políticos, exilados e desaparecidos.190 

Nesse contexto de resistência e denúncia das atrocidades cometidas 

pelo regime, o Movimento Feminino pela Anistia, encabeçado por Therezinha 

Zerbini, foi precursor do Comitê Brasileiro pela Anistia, este, lançado no Rio de 

Janeiro, em 1978. O ato de fundação do Comitê contou com a presença do 

General Peri Beviláqua, que fora um dos líderes do golpe de 64. Essa presença 

era um sintoma da crise em que já se encontrava o regime, que o Presidente 

Geisel tentava contornar com a chamada abertura “lenta, gradual e segura”. 191 

No fim daquele mesmo ano, acontece o I Congresso Nacional pela 

Anistia, promovido pela OAB, CNBB, ABI e SBPC, no qual foi lançado um 

Manifesto à Nação, que exigia: anistia; liberdade para todos os presos e 

perseguidos políticos; volta de todos os exilados e banidos; recuperação dos 
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direitos políticos de quem os teve cassados ou suspensos; fim das torturas e da 

legislação de exceção.192 

O governo já não podia ignorar o movimento. Tentou, então, apropriar-se 

dele, disseminando a ideia de que a anistia – restrita – era um passo natural, 

dado por livre e espontânea vontade do governo, e não fruto da pressão da 

sociedade.193 

Muito embora o governo tentasse transmitir a ideia de uma abertura 

voluntária e pacífica, a violência do regime seguia de forma intensa. Entre 1977 

e 1981, cerca de 100 atentados ocorreram impunemente.194 Em 1º de abril de 

1977, o governo fechou o Congresso, por meio de um conjunto de medidas que 

ficaram conhecidas como “pacote de abril”, e só voltou a abri-lo, em meio à 

intensificação da censura e de cassações de mandatos, após assegurar as 

mudanças que deveriam garantir a vitória da ARENA nas eleições.195 

No final do ano de 1978, estava ainda em pleno vigor a Operação 

Condor, um conjunto de operações levadas a cabo de forma articulada pelas 

ditaduras latino-americanas, e os uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias 

são sequestrados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.196 

Os Atos Institucionais são extintos em outubro de 1978; entretanto uma 

nova Lei de Segurança Nacional é aprovada, concentrando poderes de forma 

inédita nas mãos do general Geisel.197 Mesmo com todas as medidas tomadas 

para evitar uma derrota eleitoral, o regime não conseguiu evitar o fortalecimento 

significativo do MDB nas eleições de 1978.198 
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Nesse cenário, em 27 de julho de 1979, o Presidente João Batista 

Figueiredo assinou o projeto que daria origem à Lei da Anistia. Em sua 

elaboração, sequer os parlamentares da ARENA puderam opinar.199 A partir 

daquele momento, a oposição passou a não mais exigir a anistia, mas a 

denunciar as limitações do projeto, seguindo a luta para que a anistia fosse 

ampla geral e irrestrita. Pela proposta do governo, os já condenados por crimes 

de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal estariam excluídos do 

benefício.200 

Além dessa limitação, o parágrafo 1º do artigo 1º incluiu uma definição de 

“crimes conexos”, na qual caberiam todos os crimes comuns cometidos pelos 

agentes da repressão. Uma verdadeira autoanistia, que possibilitou ao regime 

garantir a impunidade dos torturadores sem precisar reconhecer a existência da 

tortura.201 

No Congresso Nacional, o projeto passou a ser analisado por uma 

Comissão Mista, composta por Senadores e Deputados Federais, cuja 

presidência ficou a cargo do Senador Teotônio Vilela, oriundo da ARENA, mas, 

naquele momento, já filiado ao MDB, e a relatoria, com o Senador Ernani Satyro, 

da ARENA. Naquele momento, os presos políticos entraram em greve de fome, 

reivindicando a anistia ampla, geral e irrestrita e denunciando a lei, que garantiria 

uma irrestrita e prévia anistia aos torturadores.202 

A oposição articulou uma emenda, encabeçada por Ulisses Guimarães, 

presidente do MDB, na qual propunham a anistia para todos, inclusive para os 

participantes da luta armada e a rejeição explícita à anistia recíproca. A emenda 
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foi, entretanto, rejeitada na Comissão Mista por 13 votos a 8, em favor do 

substitutivo do Relator, que mantinha praticamente intacto o projeto do 

governo.203 

Em 21 de agosto de 1979, em sessão conjunta do Congresso Nacional, 

tiveram início o debate e a votação do projeto. O primeiro pronunciamento 

daquela sessão foi do deputado Edson Khair (MDB/RJ), que denunciou a falta de 

legitimidade do Congresso para votar o projeto que o governo pretendia impor, 

pois aquele Congresso, que já havia aceitado os Senadores biônicos, estava 

aceitando todas as limitações impostas pelo governo. O deputado Marcello 

Cerqueira, também do MDB/RJ, classificou o projeto do governo como “iníquo e 

mesquinho” (Ata, p. 19), cujo objetivo era dividir a oposição. O deputado João 

Gilberto (MDB/RS) ressaltou que a anistia era fruto da luta popular, uma luta que 

custou sangue, suor, lágrimas, exílio, cadeia e cassetetes. Ainda nessa mesma 

sessão, o deputado Elquisson Soares (MDB/BA) afirmou que eram os 

torturadores os principais beneficiados com o projeto do governo.204 

Enquanto os deputados discursavam, várias manifestações populares 

aconteciam, tanto em Brasília como em outras capitais. As galerias do 

Congresso chegaram a ser ocupadas por 700 soldados da Polícia da 

Aeronáutica. A tensão era grande entre os parlamentares.205 

Na sessão do dia 22 de agosto, na qual o projeto acabou aprovado, o 

deputado Airton Soares (MDB/SP) retratou, de forma eloquente, a situação vivida 

pelo país: 
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Vieram familiares, democratas de todo o Brasil apelar para uma 
democracia para todos, apelar para uma anistia irrestrita, e vieram, Sr. 
Presidente, aqueles que vieram defender a anistia só para si, a anistia 
para aquela parte do projeto que poupa todos aqueles que cometeram 
crimes dentro dos órgãos de segurança e atrocidades contra os presos 
políticos. [...] porque na maior parte dos casos tem interesse em não ver 
investigada a sua ação no aparelho de Estado, não querem saber de se 
apurarem as torturas praticadas nos escaninhos dos órgãos de 
segurança [...]. 

O deputado disse ainda: 

Não podemos concordar com este projeto, e todo o MDB se manifestou 
contra. Não vamos participar de farsa alguma montada por um regime 
que até então torturava, e hoje usa outras maneiras de se afirmar no 
poder.

206
 

O deputado Jorge Uequed (MDB/RS) denunciou que o governo tinha total 

controle sobre o Congresso e que, portanto, tinha condições de aprovar o projeto 

em seus termos: 

Aqui nesta Casa, o projeto vai ser aprovado como o governo quer! Sim, 
porque o governo conhece as suas lideranças da ARENA, ele as tem na 
mão, quase que totalmente. São raras as exceções que votam a favor 
do povo e contra os interesses do governo. No Senado, o povo quase 
não tem representação decisiva, porque o governo nomeou os biônicos, 
com isso os tem presos à sua mão.

207
 

Por fim, a fala do Presidente da Comissão Especial que havia analisado 

o projeto, Senador Teotônio Villela, demonstrou, de forma evidente, a imposição 

do projeto a um Congresso sitiado: 

A oposição procurou, de V.Exa. a todas as lideranças, meios de um 
entendimento. Tudo nos foi negado, até a humildade honrada de pedir 
para insistir. Está selado o destino. Os jornais hoje publicam. Não havia 
necessidade mais desse formalismo. [...] Criaram uma voz mais grossa 
e mais elevada do que a voz do Sr. Relator, a voz das bombas que 
ontem vieram atingir-nos na porta do Congresso Nacional. E não 
precisava, Sr. Presidente, não precisava, de maneira nenhuma, de 
votação. Bastam os pelotões que lotam essas galerias. Estas são as 
circunstâncias, Srs. Congressistas, em que estamos votando.

208
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Em uma votação preliminar, o substitutivo do MDB foi derrotado, e a 

aprovação do substitutivo do Relator aconteceu sem votação nominal, apenas 

com os votos dos líderes.  

Este foi, portanto, o “acordo” no qual a sociedade “falou 
altissonante”. Não havia possibilidade de qualquer tipo de barganha 
ou jogo de influências que conseguisse afastar a intenção do 
governo de se autoanistiar ou de restringir a anistia aos perseguidos 
políticos. Caso ocorresse a improvável conversão de um número 
maior de deputados arenistas, das duas uma: ou o senado biônico 
reverteria o resultado, ou o ditador Figueiredo simplesmente vetaria 
o resultado na sua totalidade. Afinal, que acordo foi este?

209
 

Evidentemente que a Lei 6683/79 foi considerada como um inegável 

avanço, pois beneficiou cerca de cinco mil pessoas atingidas, de diferentes 

formas, pela repressão. Entretanto, grande parte das reivindicações daqueles 

que lutaram por ela não foram contempladas: não anistiou os condenados por 

atentados e sequestros e não propiciou a libertação dos presos enquadrados na 

Lei de Segurança Nacional. Além disso, abriu o caminho para barrar a 

investigação e a punição dos agentes públicos envolvidos com a tortura e com 

os desaparecimentos políticos.210 

O principal objeto da polêmica, que até hoje subsiste, é o parágrafo 1º do 

artigo 1º, pois o objetivo declarado da lei era anistiar os opositores políticos, mas 

esse dispositivo incluído tinha o objetivo, não declarado, de anistiar também os 

agentes públicos que, sob o pretexto de defender o regime, mataram, torturaram 

e violentaram os opositores, perpetrando, na verdade, crimes comuns que não 

poderiam ser abrangidos pela anistia. O regime não reconhecia a prática da 

tortura; por isso, o debate sobre a inclusão dos agentes públicos que 

promoveram violações dos direitos humanos não foi feito abertamente. Além 

disso, como se pode concluir pela narrativa da aprovação da lei, ela foi uma 

autoanistia, pois, no momento de sua aprovação, o regime ainda detinha total 
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controle do Congresso, e a sociedade permanecia amordaçada pela censura e 

pela repressão política. Decorre desses fatos o questionamento sobre a validade 

desse dispositivo, à luz na Constituição de 1988 e das normas de Direito 

Internacional, que analisaremos mais adiante. O debate em torno da lei e a luta 

para que ela não seja um óbice para a verdade e a justiça prosseguem até 

hoje.211 

Se, para muitos, a anistia brasileira foi entendida como um processo de 

esquecimento e conciliação, para outros tantos a anistia era vista como uma 

oportunidade para investigar e questionar o passado.212 

Depois da aprovação da lei, seguiu-se a luta pela libertação dos presos 

não beneficiados pela anistia. A batalha contra o esquecimento e a impunidade 

estava apenas começando. Em 1985, quando da descoberta de que um ex-

torturador ocuparia um cargo de destaque no Corpo de Bombeiros do RJ, 

intensificou-se a discussão sobre os limites do perdão concedido aos 

torturadores do regime militar, e surgiu, no Rio de Janeiro, o Grupo “Tortura 

Nunca Mais”, com o desafio de resgatar a história das torturas e dos 

desaparecimentos durante a repressão. A Arquidiocese de São Paulo publicou o 

livro “Brasil Nunca Mais”, organizado por Dom Paulo Evaristo Arns, que se 

transformou em um grande fato político, um verdadeiro registro oficial das 

denúncias de torturas, dos nomes dos presos que passaram pela Justiça Militar 

e dos casos em que alguém testemunhou a morte de um ativista ou prisioneiro. 

Logo em seguida, a mesma Arquidiocese divulgou uma lista com 444 

nomes de torturadores, e assim descobriu-se que vários deles ainda ocupavam 

cargos importantes em diversas esferas de poder.213 
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Em 1990, foram encontradas 1049 ossadas em uma vala clandestina do 

cemitério de Perus, e pelo menos seis foram identificadas como de presos 

políticos. Doze anos depois da aprovação da Lei da Anistia, foi criada uma 

Comissão de Representação Externa da Câmara dos Deputados, para busca dos 

desaparecidos políticos. A Comissão, que durou até 1994, ouviu militares e 

familiares de desaparecidos, colocou o assunto na pauta política do país e fez 

algumas descobertas importantes: obteve, da Marinha, a confirmação da 

existência de arquivos referentes ao período da Guerrilha do Araguaia e 

conseguiu localizar os restos mortais de um desaparecido. Uma das lutas mais 

importantes travadas naquele momento era pelo reconhecimento oficial das 

mortes dos 144 desaparecidos. Um dossiê chegou a ser elaborado pela 

Comissão de Mortos e Desaparecidos políticos e pelo Grupo “Tortura Nunca 

Mais”, reunindo dados sobre 357 mortos e desaparecidos políticos.214 

O Secretário Geral da Anistia Internacional, Pierre Sané, visitou o Brasil 

em abril de 1994 e fez duras críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso 

dizendo que o presidente brasileiro “parecia não entender que o crime cometido 

contra os desaparecidos é um crime que não prescreve”.215 Em 23 de maio, o 

Ministério da Justiça anunciou que o Estado havia decidido reconhecer a morte 

dos desaparecidos e pagar uma indenização a seus familiares. Nascia ali a Lei 

dos Desaparecidos (9140/95), que foi considerada restritiva pelos familiares dos 

mortos e desaparecidos políticos, pois não possibilitava uma investigação para 

que fossem identificados os responsáveis pelas mortes e desaparecimentos.216 

De fato, a apuração das responsabilidades seguiria proibida: 

Há uma anistia, que significa esquecimento, indulgência. Revolver 
esses casos certamente vai colocar em xeque o efeito dessa anistia. 
Se, por um lado, se entende o que as famílias desejam, por outro 
lado isso não seria benéfico para o clima de união.

217
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É o que disse o General Alberto Cardozo, Chefe da Casa Militar do 

governo FHC. Embora nunca admitissem oficialmente que torturas e 

assassinatos teriam ocorrido durante seu regime, os militares seguiam exigindo a 

impunidade aos torturadores.218 

A luta pela implementação de políticas de justiça de transição ficou, por 

muitos anos, nas mãos dos movimentos de familiares de mortos e desaparecidos 

e dos grupos “Tortura Nunca Mais”, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e do 

Movimento de Justiça e Direitos Humanos, do Rio Grande do Sul, entre outros.219 

A luta era centrada na busca pela localização dos restos mortais dos 

desaparecidos e pela reparação às vítimas sobreviventes e aos familiares dos 

mortos e desaparecidos. A partir da aprovação da Lei 10.559/2002, prevendo a 

criação da Comissão de Anistia, surgem outros movimentos que buscam o direito 

de reparação e novas organizações que ajudam a ampliar a pauta da Justiça de 

Transição em torno da responsabilização dos torturadores e da criação da 

Comissão da Verdade.220 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL 

A situação do Brasil, no que diz respeito à Justiça Transicional, é a pior 

da América Latina. A Lei da Anistia (Lei 6683/79), surgida após longos anos de 

intensa mobilização, acabou sendo utilizada como uma imposição do 

esquecimento das torturas, dos desaparecimentos e dos assassinatos.221 

Enquanto todos os países do Mercosul desenvolveram algum nível de 
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investigação e de responsabilização criminal dos autores de violações, o Brasil 

não fez nem uma coisa nem outra.222 

A pesquisa realizada por Kathriyn Sikkink e Carrie Booth Walling, do 

departamento de Ciência Política da Universidade de Minnesota223, demonstra 

que esse atraso comparativo do Brasil vai além das fronteiras do Mercosul. As 

pesquisadoras analisaram dados de um período de 26 anos, abrangendo 192 

países e territórios. Destes, 34 países utilizaram Comissões da Verdade, e 49 

realizaram pelo menos um julgamento de transição. Mecanismos múltiplos de 

justiça de transição foram utilizados em um caso. Junto às Comissões da 

Verdade, em dois terços dos países analisados, também aconteceram 

julgamentos. Nas Américas, foram todos. O Brasil, segundo a pesquisa, está 

isolado no contexto latino-americano pelo fato de ter editado uma Lei de Anistia, 

e esta ter evitado qualquer julgamento. Na América Latina como um todo, as Leis 

de Anistia não conseguiram barrar os julgamentos, muito embora elas tenham 

sido utilizadas em 16 dos 19 países da América Latina que passaram por um 

processo de transição. Também há casos em que esses dois processos 

ocorreram apesar da concessão de anistias. Somente no Brasil a anistia atingiu 

o objetivo de impedir os julgamentos.224 

A repressão política no Brasil foi fortemente judicializada e funcionou por 

meio de um sistema que fundiu as elites militares e judiciárias numa cooperação 

que preservou um alto grau de consenso entre as duas corporações. Esta fusão 

propiciou uma preocupação maior do regime com a legalidade formal, em 

comparação com a Argentina, por exemplo. No Brasil, a razão entre os 

processados em tribunais militares e os mortos extrajudicialmente foi de 23/1 

(para cada 23 processados, um morto extrajudicialmente), enquanto na 

Argentina foi de 1/71 (para cada um processado, 71 mortos extrajudicialmente). 

Essa integração entre as forças armadas e o judiciário também trouxe 
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consequências para o tipo de transição política e para o desenvolvimento 

posterior da justiça de transição no Brasil. O status quo dos poderosos da 

ditadura foi preservado, e as medidas de instauração de uma justiça transicional 

foram mínimas. A própria transição foi marcada por essa preservação. Apesar da 

multitudinária campanha por eleições diretas, a proposta foi derrotada no 

Congresso, e o presidente foi eleito indiretamente. O processo foi controlado e 

dominado pelas elites, que garantiram que as organizações conservadoras do 

judiciário e das forças armadas mantivessem-se intocadas após a transição. 

Símbolo maior desse processo é o Senador José Sarney, que foi um político da 

base de apoio do regime ditatorial, tendo rompido com o regime no apagar das 

luzes, e, na condição de vice-presidente eleito pelo Congresso, com a morte do 

titular, Tancredo Neves, acabou por ser o primeiro presidente após a 

redemocratização. Em 2003, aderiu ao governo Lula e foi apoiado pelo PT para 

assumir a Presidência do Congresso Nacional, cargo que ocupa até hoje.225 

Esse desenvolvimento atrofiado da Justiça de Transição possui 

consequências concretas na vida dos brasileiros. Philip Alston, Relator Especial 

da ONU sobre execuções extrajudiciais, esteve no Brasil em 2010 e afirmou: 

O dia-a-dia de muitos brasileiros, especialmente aqueles que vivem 
em favelas, ainda é vivido na sombra de assassinatos e da violência 
de facções criminosas, milícias, grupos de extermínio e da polícia, 
apesar de importantes reformas do Governo.

226
 

Ele disse também que nenhuma das 33 recomendações feitas pelas 

Nações Unidas foi integralmente cumprida pelo país. A tortura também é uma 

realidade sistemática, principalmente dentro das unidades prisionais. No relatório 

nacional apresentado pelo Brasil durante o primeiro ciclo da Revisão Periódica 

Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2008, o governo 

reconheceu a prática e a gravidade da tortura, e sua própria falha em criar 
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mecanismos que coíbam essa prática.227 O vice-presidente do Subcomitê de 

Prevenção da Tortura das Nações Unidas e Chefe da missão da ONU, que 

realizou visita de inspeção ao Brasil, em setembro de 2011, afirmou que "a 

impunidade é um dos maiores fatores para a proliferação da tortura. Nós vimos 

em vários países que as mesmas pessoas que torturaram nos governos militares 

torturam nos governos democráticos”.228 

Contextualizada a pouca evolução da Justiça de Transição no Brasil em 

relação à América Latina, focaliza-se, agora, a situação de cada uma das quatro 

dimensões que compõem esse processo: reforma das instituições; reparação; 

verdade e memória; justiça. 

No âmbito da reforma das instituições, a Constituição de 1988 

possibilitou mudanças significativas, sem, entretanto, a abrangência necessária. 

Em relação às instituições herdadas da ditadura militar, houve a extinção do SNI 

(Serviço Nacional de Informações); a criação do Ministério da Defesa, 

submetendo os comandos militares ao poder civil; a criação do Ministério 

Público; a criação da Defensoria Pública da União; a extinção do DOI-CODI e do 

DOPS; a revogação da Lei de Imprensa, criada na ditadura; a extinção das DSI 

(Divisões de Segurança Institucional); a criação da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos.229 

As reformas das Forças Armadas e da Justiça, entretanto, não 

avançaram. Exemplo dessa paralisia está no fato de que a mudança feita pelo 

governo Geisel, em 1977, que alterou a jurisdição dos crimes cometidos por 

policiais militares, passando seu julgamento da justiça civil para a militar, 

aumentou as prerrogativas das forças armadas e permanece intocada até hoje.230 
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As forças da Segurança Pública brasileira também não passaram por 

reformas significativas. Policiais que se formaram na ditadura continuam na ativa 

e participam da formação de novos policiais. Essa realidade reflete-se na 

violência das ações policiais que, entre 2003 e 2009, vitimaram mais de 11 mil 

pessoas só em São Paulo e Rio de Janeiro.231 A pesquisa ECOSOCIAL232 aponta 

que 62,8% dos brasileiros entrevistados afirmaram confiar “pouco” ou “nada” na 

polícia. Na mesma pesquisa, 53,5% dos entrevistados afirmaram temer serem 

presos ou maltratados pela polícia sem razão aparente, e 40,1% disseram temer 

que a polícia ou as autoridades entrem em sua casa sem autorização judicial. 

No âmbito das políticas de Reparação, foram criadas duas Comissões 

que cumpriram papel relevante: A Comissão Especial para Mortos e 

Desaparecidos (CEMP) e a Comissão da Anistia. 

A Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos foi criada pela Lei 

9140/95, alterada pelas Leis 10536/02 e 10875/04. Em um primeiro momento, a 

própria lei reconheceu 136 casos a serem indenizados. Sua tarefa foi apreciar 

em que circunstâncias ocorreram as mortes e se elas foram ou não provocadas 

por agentes do Estado. O prazo de requerimentos encerrou-se em 2004, após 

duas prorrogações. Em 2007, a Comissão publicou o livro relatório “Direito à 

Memória e à Verdade”, no qual detalha os 357 casos reparados.233 

Em 2001, foi criada a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da 

Justiça. Até 2007, sua tarefa fundamental foi analisar os pedidos de indenização 

dos perseguidos políticos. Entre 2001 e 2006, foram apreciados 26.781 casos. 

Nos dois anos seguintes, avançou significativamente em termos numéricos – 

foram apreciados 19.699 em dois anos – e também passou a cumprir o papel de 
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fomentar o debate sobre a Justiça de Transição no Brasil. Em abril de 2008, 

tiveram início as Caravanas da Anistia, que levaram a Comissão da Anistia a 15 

estados, realizando 26 sessões de julgamentos em instituições de ensino, sedes 

de sindicatos e de entidades representativas da sociedade civil, sedes 

governamentais, judiciais e legislativas. Esses eventos foram, além de 

julgamentos dos pedidos de anistia e indenização, um resgate da história de 

cada um dos personagens envolvidos, inclusive do Presidente João Goulart, 

deposto pelo golpe. Em 31 de julho de 2008, a Comissão da Anistia patrocinou o 

Seminário “Limites e Possibilidades para a responsabilização jurídica dos 

agentes violadores de direitos humanos durante o Estado de Exceção no Brasil”, 

que foi, segundo o Ministério da Justiça, o primeiro debate público promovido 

pelo Estado sobre os limites e possibilidades para o processamento dos crimes 

de lesa-humanidade ocorridos durante a ditadura. Esse evento reabriu 

institucionalmente a discussão acerca do alcance da Lei de Anistia brasileira e, 

ao mesmo tempo, sintetizou o conjunto de argumentos que já vinham sendo 

desenvolvidos acerca do assunto.234 

Até o ano de 2009, os deferimentos em prestação única concedidos pela 

Comissão perfizeram um total de R$ 196.513.389,45, em 3336 processos 

deferidos. Os deferimentos em prestação continuada foram 9160, perfazendo um 

total de R$ 33.840.480,72.235 

Na dimensão “Verdade e Memória”, é preciso, em primeiro lugar, 

ressaltar que o balanço da ditadura militar segue em disputa na sociedade. 

Setores militares, capitaneados pelo Clube Militar promovem, anualmente, 

eventos em defesa do golpe, e, inclusive, juristas até hoje conceituados, como 

Ives Gandra Martins, compactuam com essa versão.236 Um indicador muito 

contundente dessa disputa são as referências públicas aos ditadores, por meio 
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de nomes de ruas, monumentos, referências nos livros escolares, que sugerem a 

promoção de uma naturalização do autoritarismo.237 

O direito à Verdade e Memória não foi plenamente efetivado, pois não 

houve a apuração, a localização e a abertura dos arquivos dos centros de 

investigação e repressão ligados diretamente ao CISA (Centro de Informações 

de Segurança da Aeronáutica); ao CIE (Centro de Informações do Exército) e ao 

CENIMAR (Centro de Informações da Marinha). Além disso, a maioria dos 

corpos dos desaparecidos políticos não foram encontrados.238 É notório que 

existe, por parte do Estado brasileiro, uma restrição indevida de acesso à 

informação sobre o ocorrido na Guerrilha do Araguaia. O Exército, a Marinha e a 

Força Aérea alegam não possuir arquivos relativos à Guerrilha, pois os 

documentos referentes ao período teriam sido destruídos, de acordo com a 

normativa vigente à época. Essas alegações, contudo, não são comprovadas.239 

No âmbito jurídico, em 1982, familiares de desaparecidos na Guerrilha 

iniciaram uma ação judicial de natureza civil (Ação Ordinária n. 82.00.24682-5), 

com o objetivo de obter da União informações sobre o destino dos corpos de 

seus familiares desaparecidos. Mais de vinte anos passaram-se até que a 

Justiça Federal julgasse procedente a ação, ordenando a desclassificação e a 

apresentação de toda a informação relativa às operações militares relacionadas 

à Guerrilha. A União ainda intentou recursos, e foi apenas em 2007 que a 

decisão favorável aos familiares transitou em julgado. A sentença foi executada, 

porém os documentos fornecidos pelo Ministério da Defesa não possibilitaram 

encontrar nenhum desaparecido. Em 2001, Inquéritos Civis Públicos (n. 1/2001, 

3/2003 e 5/2001) foram iniciados pelas Procuradorias dos Estados do Pará e 

São Paulo e do Distrito Federal, mas também não obtiveram sucesso. Por fim, 

em dezembro de 2005, uma petição de Notificação Judicial ao Presidente da 
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República e outras autoridades do Governo e das Forças Armadas foi 

apresentada pelo Ministério Público Federal e pela Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos de Violência do 

Estado, requerendo a desclassificação de documentos sigilosos.240 Por iniciativa 

da OAB, foram ajuizadas outras duas ações, uma perante o STF, para que os 

arquivos da ditadura não permanecessem secretos, e outra perante o Superior 

Tribunal Militar, para que se apurassem denúncias de que os arquivos estariam 

sendo destruídos.241 

Apesar de todas essas dificuldades, em 2007, foi publicado o livro 

“Direito à Verdade e Memória”, que trouxe um resumo de todos os casos que 

passaram pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos políticos ao 

longo de 11 anos de trabalho, além de uma breve biografia de cada um dos 

mortos e desaparecidos e o relato sobre o que, verdadeiramente, passou-se com 

eles.242 

Em 2009, foi lançada a terceira edição do Plano Nacional de Direitos 

humanos243, que possui, como eixo orientador VI, o “Direito à memória e à 

verdade”. A diretriz 23 estabelece o “Reconhecimento da memória e da verdade 

como Direito Humano da cidadania e dever do Estado”, colocando como objetivo 

estratégico a promoção da apuração e do esclarecimento das violações aos 

direitos humanos, a supressão do ordenamento jurídico de normas que afrontem 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil bem como preceitos 

constitucionais. 

Esse plano causou grande polêmica política, e o Presidente Lula 

promoveu alterações substanciais no texto, acabando por emitir um novo 
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decreto244, pois a cúpula das Forças Armadas chegou a ameaçar um pedido de 

demissão.245 Um dos pontos mais polêmicos apresentados pelo III PNDH foi a 

proposta de criação da Comissão da Verdade.246 

O projeto 7376/10, que cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito 

da Casa Civil da Presidência da República, foi encaminhado ao Congresso em 

maio de 2010. Pela proposta do governo, a Comissão Nacional da Verdade terá 

a finalidade de 

examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 
praticadas no período fixado no artigo 8º. do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à 
verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

247
 

Também são objetivos da Comissão o esclarecimento das circunstâncias 

das violações aos direitos humanos, identificando e tornando públicas as 

instituições que as promoveram, bem como encaminhar aos órgãos públicos 

todas as informações obtidas que possam auxiliar na localização de 

desaparecidos políticos; recomendar a adoção de medidas preventivas de novas 

violações e, com base nos informes obtidos, promover uma reconstrução da 

história dos casos de graves violações.248 

Para executar suas funções, a Comissão terá poderes de requisitar 

informações aos órgãos públicos, convocar pessoas para testemunho, 

determinar a realização de perícias, promover audiências públicas, entre 
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outros.249 Seus sete membros serão designados pelo Presidente da República e 

terão mandato até o final dos trabalhos da Comissão.250 

O projeto, entretanto, foi considerado insuficiente. O Grupo “Tortura 

Nunca Mais” (RJ) avaliou que a versão final da proposta de Comissão da 

Verdade sofreu graves e comprometedoras mudanças, que mutilaram a primeira 

versão, anunciada em dezembro de 2009. Na visão do Grupo, o Estado brasileiro 

não se compromete em fazer as buscas e identificações a não ser que ocorram 

informações, colocando o ônus das provas nas mãos de entidades de direitos 

humanos e dos familiares de desaparecidos, em lugar de possibilitar o acesso 

aos arquivos secretos da ditadura. 

O documento, publicado em 03/05/2011, finaliza repudiando a 

“encenação” de Comissão da Verdade e proclama a necessidade de outra 

Comissão, bem como do cumprimento integral da sentença da OEA e a abertura 

de todos os arquivos da ditadura.251 

Suzana Keniger Lisboa, integrante da Comissão de Familiares de Mortos 

e Desaparecidos e viúva de Luiz Eurico Tejera Lisbôa, assassinado durante a 

ditadura, também critica a formatação da Comissão: “Tenho muito medo de que 

façam uma Comissão da Verdade de mentira”.252 

A Anistia Internacional, que, anualmente, faz uma síntese sobre a 

situação dos direitos humanos em 159 países, ao criticar, em seu Informe 2010, 

a dificuldade encontrada no Brasil para que seja levada adiante a apuração dos 

crimes cometidos durante a ditadura, cita os problemas enfrentados para a 

criação da Comissão da Verdade: “Mesmo essa limitada proposta foi duramente 
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criticada pelos militares brasileiros, com o ministro da Defesa tentando 

enfraquecê-la mais ainda”.253 

O Ministério Público Federal (MPF), através da Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão, emitiu uma Nota Técnica sobre o Projeto, sugerindo um 

conjunto de mudanças necessárias para que a Comissão da Verdade se adeque 

às recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre as 

recomendações do MPF, encontra-se a diminuição do lapso temporal analisado 

pela Comissão, o acréscimo da garantia de inviolabilidade dos membros da 

Comissão por suas opiniões e manifestações; os mecanismos de participação da 

sociedade na escolha dos seus membros; o direito de requisitar documentos e 

informações de entidades privadas e o auxílio de força policial; a obrigação de a 

União divulgar e distribuir o relatório da Comissão amplamente; e, por fim, a 

garantia de autonomia financeira e administrativa para a Comissão, tida como 

indispensável para garantir sua independência.254 

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em setembro de 2011, 

conforme as instruções da Presidente Dilma Roussef. Em manifesto255, 

representantes de associações de ex-presos e perseguidos políticos, grupos de 

familiares de vítimas da Ditadura Militar, grupos de direitos humanos e outras 

entidades, denunciaram que o texto do PL 7376/2010 “estreita a margem  de 

atuação da Comissão, dando-lhe poderes legais diminutos”, e também que ele 

“impede que a Comissão investigue as responsabilidades pelas atrocidades 

cometidas e envie as devidas conclusões às autoridades competentes, para que 

promovam justiça”. 
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Os manifestantes propõem um conjunto de mudanças a serem 

executadas no Senado, para que a Comissão da Verdade seja “de verdade”, 

“legítima”, “com estrutura adequada” e signifique uma verdadeira “consolidação 

da democracia”256. 

Em relação ao acesso a informações, foi aprovado na Câmara o projeto 

41/2010, que cria a Lei de Acesso à Informação Pública, impedindo que 

documentos classificados como secretos fiquem eternamente em sigilo. 257 No 

Senado, entretanto, dois ex- presidentes, José Sarney (o primeiro pós-ditadura 

militar) e Fernando Collor de Mello (o primeiro eleito diretamente, pós-ditadura 

militar, cassado por corrupção), são a linha de frente na obstrução da votação da 

proposta.258 

A luta pela Justiça, para que se possa investigar, processar e punir os 

agentes públicos que violaram os direitos humanos durante a ditadura militar, é a 

que segue mais incompleta no processo de transição brasileiro. A Lei da Anistia 

é o fator fundamental para essa dificuldade, e o principal embate em torno da 

sua validade deu-se no STF e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

ambas analisadas na sequência deste trabalho. Cabe referência, neste 

momento, ao fato de que várias iniciativas judiciais foram tomadas na busca por 

Justiça, principalmente pelo Ministério Público Federal, mas não obtiveram 

sucesso.259 Uma vitória, entretanto, foi obtida pela família Almeida Telles, que 

logrou declarar o Cel. Carlos Brilhante Ustra culpado pela prática de tortura, mas 

a ação não impõe penalidades, pois seu caráter é meramente declaratório. 260 
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Sem dúvida, o embate jurídico de maior alcance deu-se em torno da 

interpretação da Lei 6683/79, ainda não encerrado no Supremo Tribunal Federal, 

a partir da Ação de Descumprimento de Preceito fundamental (ADPF) 153, 

impetrada pela OAB. Em 21/10/2008, a Ordem dos Advogados do Brasil 

ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, questionando a interpretação de que a referida lei teria 

anistiado os agentes públicos que promoveram torturas, desaparecimentos e 

outras violações aos direitos humanos durante a Ditadura Militar. Segundo a 

OAB, a interpretação vigente, que considera anistiados os torturadores, “viola 

frontalmente diversos preceitos fundamentais da Constituição”.261 A ADPF aponta 

a existência de uma controvérsia pública a respeito do âmbito de aplicação da 

lei, pois os Ministros da Defesa e da Justiça, respectivamente, Tarso Genro e 

Nelson Jobim, haviam manifestado, através da imprensa, posições divergentes 

sobre o tema, o que revelaria a existência de séria controvérsia constitucional 

sobre o caráter da lei.262 

De fato, a divisão, existente na sociedade brasileira em relação ao 

alcance da anistia, reproduziu-se no próprio governo. Na defesa da possibilidade 

de julgamento dos torturadores, estava o Ministério da Justiça, e do lado oposto, 

a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. O 

Presidente Lula acabou arbitrando em favor dos segundos, o que se refletiu, 

também, na posição adotada pelo STF.263 

O dispositivo questionado pela OAB é o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 

6683/79, que diz: “Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivação política”.264 
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A proposta de ingressar com a ADPF surgiu no âmbito do já referido 

Seminário “Limites e Possibilidades para a responsabilização jurídica dos 

agentes violadores de direitos humanos durante o Estado de Exceção no Brasil”, 

promovido pela Comissão de Anistia, e foi encampada por importantes setores 

da sociedade. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) emitiu nota 

pública defendendo a reinterpretação da lei e afirmando não conceber como 

adequada “uma leitura da Lei de Anistia que exclua a responsabilidade dos 

agentes que cometeram crimes contra a humanidade no período da Ditadura 

Militar”.265 A Associação dos Juízes pela Democracia lançou um manifesto266 

intitulado “Apelo ao Supremo Tribunal Federal: Não anistie os torturadores!” e 

criando um Comitê contra a Anistia aos Torturadores. Somaram-se ainda à 

iniciativa da OAB, através de amicus curie, o Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional – CEJIL, a Associação Democrática Nacionalista de Militares – 

ADNAM – e a Associação Brasileira de Anistiados Políticos (ABAP). 

Nesta Ação Constitucional, a OAB requereu ao STF uma interpretação 

conforme a Constituição, de modo a declarar-se que a Lei de Anistia não atinge 

os crimes comuns praticados por agentes da repressão. Segundo a OAB, 

apenas essa interpretação seria coerente com a Constituição de 1988. O 

parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6683/79 não poderia ser recepcionado pela 

Constituição, pois esta, em seu artigo 5º, inciso XLIII, reputa o crime de tortura 

como insuscetível de anistia ou graça.267 Vejam-se, sinteticamente, os 

argumentos levados ao Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados 

do Brasil na ADPF 153. 

O primeiro preceito constitucional que estaria sendo violado pela Lei 

6683/79 seria Princípio da Isonomia, expresso no artigo 5º, caput268, pois os que 

praticaram crimes políticos foram processados e condenados, enquanto os 

demais, enquadrados nos chamados crimes conexos, não foram jamais 
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condenados nem processados, uma vez que já contavam com a imunidade penal 

durante todo o regime de exceção.269 Ressalta, ainda, a OAB que a própria lei 

excetua da anistia “os que foram condenados pela prática de crimes de 

terrorismo, assalto, sequestro e atentados pessoal”270 e, embora não haja uma 

definição legal do crime de terrorismo, questiona: “por acaso, a prática 

sistemática e organizada, durante anos a fio, de homicídios, sequestros, tortura e 

estupro contra opositores políticos não configura um terrorismo de Estado?”271 

O segundo preceito fundamental descumprido seria o Direito à Verdade, 

assegurado no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição.272 A Lei da Anistia, à 

revelia desse dispositivo, estaria servindo para ocultar a verdade a respeito do 

que aconteceu com os desaparecidos, bem como impedindo a identificação dos 

agentes públicos responsáveis pelas torturas e desaparecimentos.273 

O terceiro preceito descumprido seriam os Princípios Republicano e 

Democrático, inscritos no artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal. 274 

Sendo que o regime democrático assenta-se na soberania popular e prima pela 

defesa do bem comum do povo, não é possível que se aceite, na visão da OAB, 

uma interpretação da lei que protege agentes públicos que cometeram crimes 

comuns contra opositores políticos e foram, ainda, remunerados com recursos 

públicos. No entendimento da OAB, para que a lei tivesse o efeito de anistiar os 

torturadores, ela deveria ter sido legitimada após a entrada em vigor da atual 

Constituição, o que não ocorreu.275 

O quarto preceito constitucional violado pela lei, segundo a OAB, seria o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, assentado como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. 276 

A OAB assinala: 
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A incompatibilidade ético-jurídica radical da tortura com o princípio 
supremo de respeito à dignidade humana, fundamento de todo o 
sistema universal de direitos humanos e do sistema constitucional 
brasileiro instaurado em 1988.

277
 

Para a OAB, esse preceito não poderia ser negociado e, portanto, 

nenhum acordo envolvendo anistia a crimes que ferem a dignidade humana 

poderia ser feito. A OAB questiona, inclusive, a existência desse suposto acordo 

para permitir a transição à democracia, perguntando quem teriam sido as partes 

nesse alegado acordo e questionando que, se o acordo fora feito pelos 

parlamentares que aprovaram a lei, esses não possuíam “procuração das vítimas 

para tanto”.278 

A inicial ressalta, ainda, o fato de a lei ter sido votada durante a vigência 

plena da ditadura, em um Congresso Nacional amordaçado pelos militares e, 

inclusive, composto por senadores biônicos (não eleitos) e, ainda, de ter sido 

sancionada por um Presidente da República militar, e não eleito pelo povo. 

Sobre a autoanistia, a OAB registra, ainda, que a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, que possui jurisdição reconhecida pelo Brasil desde 1998, já 

decidiu, em ao menos cinco casos, que a autoanistia decretada pelos 

governantes em benefício próprio é nula e sem efeitos, e que o Brasil rege-se, 

em suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos direitos 

humanos.279 

No trâmite da ADPF junto ao STF, o Senado Federal pronunciou-se 

alegando a inépcia da inicial, pois a Lei da Anistia teria exaurido seus efeitos “no 

mesmo instante em que entrou no mundo jurídico, há trinta anos, na vigência da 

ordem constitucional anterior”.280 

Em sua manifestação, a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça 

defendeu a inconstitucionalidade da interpretação questionada pela ADPF. 281 
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Entretanto, a Secretaria Geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, 

diferentemente da posição expressa pelo Ministério da Justiça, foi contrária à 

revisão da interpretação da lei, afirmando: 

Considerando-se que, entre a edição da lei e a promulgação da nova 
ordem constitucional, transcorrem praticamente dez anos, é certo 
que a anistia, tal como concedida pelo diploma legal, ou seja, de 
forma inegavelmente ampla, produziu todos os seus efeitos (fato 
consumado), consolidando a situação jurídica de todos aqueles que 
se viram envolvidos com o regime militar, quer em razão de 
oposição, quer por atos de repressão.

282
 

No mesmo sentido foram as alegações da Procuradoria Geral da 

República, afirmando: 

A anistia, no Brasil, todos sabemos, resultou de um longo debate 
nacional com a participação de diversos setores da sociedade civil, a 
fim de viabilizar a transição entre o regime autoritário militar e o 
regime democrático atual [...]

283
 

O relator da ADPF no STF, Ministro Eros Grau, julgou improcedente a 

Arguição, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:  

Em relação ao princípio da isonomia o voto do Ministro Eros Grau diz que 

a lei não o afronta, pois esse princípio consiste em tratar desigualmente os 

desiguais, e, portanto, “anistiá-los, ou não, desigualmente”.284 

Quanto ao Direito à Verdade, o Relator simplesmente afirma não 

entender que a lei impeça “o acesso a informações atinentes à atuação dos 

agentes da repressão no período do compreendido entre 02 setembro de 1961 e 

15 de agosto de 1979”.285 

Em relação aos princípios republicano e democrático, o Ministro diz que, 

se a lei tivesse que ser referendada posteriormente, a situação atual seria de sua 

ab-rogação total, o que conduziria a “tormentosas e insuportáveis consequências 
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financeiras para os anistiados que receberam indenizações do Estado, 

compelidos a restituir aos cofres públicos tudo quanto receberam até hoje a titulo 

de indenização”.286 

Por fim, em relação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que 

não poderia ser negociado, o Ministro Eros Grau diz que “Toda gente que 

conhece nossa história sabe que esse acordo político existiu, resultando no texto 

da lei 6683/79”.287 

O Ministro Eros Grau argumenta, ainda, que existe uma distinção entre 

dois tipos de lei: as “leis-medida” e as “leis dotadas de generalidade”, 

enquadrando a Lei 6683/79 na primeira categoria. Para ele, as “leis-medida”, ao 

serem imediatas e concretas e disciplinarem interesses determinados, devem ser 

interpretadas de acordo com a realidade vigente no momento de sua edição, ao 

contrário das “leis dotadas de generalidade”, que vêm a ser interpretadas 

continuamente, à luz da realidade presente e de seus conflitos.288 

Apoiado nessa diferenciação, o Ministro defende que o preceito que 

declara insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura (artigo 5º, XLIII, da 

Constituição) não alcançaria 

por impossibilidade lógica, anistias consumadas anteriormente a sua 
vigência. A Constituição não recebe, certamente, leis em sentido 
material, abstratas e gerais, mas não afeta, também certamente, 
leis-medida que a tenham precedido.

289
 

Assim, o Ministro sustenta que “Esse acompanhamento das mudanças 

do tempo e da sociedade, se implicar necessária revisão da Lei de Anistia, 

deverá, contudo, ser feito pela lei, vale dizer, pelo Poder legislativo”.290 

Apenas “parenteticamente” o voto do Ministro Eros Grau refere-se a 

algum instrumento do Direito Internacional: ele ressalta que a Lei 6683/79 

precede a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos 
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ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, datada de dezembro de 1984 e 

em vigor desde junho de 1987. A mesma alegação de posterioridade é usada 

para desqualificar a incidência da Lei 9455/97, que define o crime de tortura.291 

Por derradeiro, o voto do Relator sustenta que a Emenda Constitucional 

26/85 teria reafirmado a Lei da Anistia, abrangendo, inclusive, os que foram 

condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

pessoal.292 

O voto do Relator foi aprovado por sete votos a dois, tendo sido 

divergentes as posições dos Ministros Ayres Britto e Ricardo Lewandowski. O 

primeiro baseia sua interpretação na Constituição Brasileira, entendendo que 

esta não anistiou os violadores, pois não caberia anistia aos autores de crimes 

hediondos ou assemelhados. Já o Ministro Lewandowski defendeu uma 

abordagem caso a caso, admitindo a possibilidade da anistia a agentes da 

repressão, desde que ficasse demonstrado que sua conduta era política, e os 

meios, não atrozes. Na prática, entretanto, isso não ocorreria, pois os agentes 

estavam a serviço do Estado para manter a ordem, e não para modificá-la, o que 

descaracteriza o crime político, segundo entendimento consolidado na Corte.293 

Em contraposição à tese acolhida pelo STF, José Carlos Moreira da Silva 

Filho refuta o suposto “acordo”, elencando diversos fatos históricos da época, 

que demonstrariam que o ambiente político era de violência e que as regras do 

jogo legislativo tinham sido mudadas de forma ilegítima para que os resultados 

das votações que interessavam à Ditadura fossem sempre a favor do governo, 

como de fato aconteceu na votação da Lei de Anistia.294 
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Deisy Ventura295 entende que a decisão do Supremo contraria a nova 

ordem constitucional brasileira, que é “humanista e democrática” e também as 

obrigações internacionais assumidas pelo país através das convenções relativas 

aos direitos humanos, que foram subscritas pelo país.296 

Sobre o fato de o Brasil somente ter reconhecido a jurisdição da Corte 

em 2002, para fatos posteriores a 1998, André de Carvalho Ramos considera 

inútil esse argumento, visto que a investigação e a punição das violações de 

caráter permanente, como os desaparecimentos forçados, perduram no tempo, 

sendo posteriores ao reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte.297 

Sobre a anterioridade da referida Convenção, Deisy Ventura lembra que, 

na época (entre 1964 e 1985), havia vários outros atos multilaterais em vigor no 

âmbito dos direitos humanos, como, por exemplo, a própria Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. Não há dúvida da adesão do Brasil às normas 

emanadas da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é um dos 

fundadores; entretanto, essas normas internacionais expressas nas Convenções 

foram ignoradas no julgamento da ADPF 153.298 

Em relação ao argumento de que se vivia uma guerra e que, portanto, a 

anistia deveria ser concedida a ambos os lados, José Carlos Moreira ressalta 

que essa descrição de massacres promovidos pelo Estado contra sua população 

civil é um recurso usual e recorrente das ditaduras para maquiar o cometimento 

de crimes contra a humanidade.299 Como já observado na referência aos 

                                            
295

  A autora foi painelista em importante evento na Universidade de Oxford, em outubro de 2010, 
intitulado “Amnesty in the Age of Accontability: Brazil in Comparative and International 
Perspective”. Publicou sua intervenção no referido evento sob o título “A interpretação judicial 
da Lei de Anistia brasileira e o Direito Internacional”. 

296
  VENTURA, Deisy. A Interpretação Judicial da Lei de Anistia Brasileira e o Direito 
Internacional. In: BRAZILIAN Studies Programme - The Latin American Centre - University of 
Oxford. Amnesty in the Age of Accountability: Brazil in Comparative and International 
Perspective. Co-sponsors: Comissão de Anistia, Ministério da Justiça (Brazil) / Oxford 
Transitional Justice Research, 22-23 Oct. 2010. p. 4. 

297
  RAMOS, André de Carvalho. Crimes da Ditadura Militar: a ADPF 153 e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. p. 176-223. In. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, 
Valério de Oliveira (orgs.). Crimes da Ditadura Militar: uma análise à luz da jurisprudência 
atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
p. 183-184. 

298
  VENTURA, op. cit., p. 12. 

299
  SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O Julgamento da ADPF 153 pelo Supremo 
Tribunal Federal e a Inacabada Transição Democrática Brasileira. Disponível em: 
<http://idejust.files.wordpress.com/2010/07/o-julgamento-da-adpf-153-pelo-supremo-tribunal-
federal-e-a-inacabada-transicao-democratica-brasileira.pdf>. Acesso em: 06 set. 2011. 

http://idejust.files.wordpress.com/2010/07/o-julgamento-da-adpf-153-pelo-supremo-tribunal-federal-e-a-inacabada-transicao-democratica-brasileira.pdf
http://idejust.files.wordpress.com/2010/07/o-julgamento-da-adpf-153-pelo-supremo-tribunal-federal-e-a-inacabada-transicao-democratica-brasileira.pdf


princípios do Direito Humanitário, mesmo na guerra, há limites a serem 

respeitados. 

O conceito de crimes contra a humanidade, surgido no segundo pós-

guerra, infelizmente, segundo José Carlos Moreira, não influenciou o Brasil na 

compreensão do conceito de Anistia, como se pode perceber pelo fato de não ter 

sido referido ou mencionado em qualquer um dos votos no julgamento da ADPF 

153.300 

Deisy Ventura também se refere ao fato de o voto do Relator ter 

rechaçado o tratamento das violações cometidas pelos agentes públicos durante 

a Ditadura, como crimes contra a humanidade. Para ela, aqueles foram crimes 

graves, que tenderam a “desumanizar e despersonalizar as vítimas” e que foram 

“cometidos na execução de uma política de Estado, eis que até um ato isolado, 

sob aparência de crime comum, pode tornar-se um crime contra a humanidade 

por sua vinculação a um „programa criminoso‟”.301 

Sobre o Princípio da Isonomia, cujo descumprimento foi evocado pela 

OAB na ADPF, José Carlos Moreira da Silva argumenta que os violadores 

receberam uma anistia total e prévia, pois sequer foram processados pelos 

crimes que cometeram. As vítimas do regime, entretanto, que já haviam sofrido 

toda sorte de violações, tiveram de contentar-se com uma anistia “mutilada e 

incompleta”. A desigualdade reside no fato de que os que já haviam sido 

condenados não puderam beneficiar-se da lei, mas somente os que ainda não 

tinham uma sentença condenatória.302 

Verifica-se, segundo André de Carvalho Ramos, que, formalmente, o 

Brasil integra o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, mas, 
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na prática, a interpretação desse direito é feita de forma a contrariar os órgãos 

internacionais encarregados do monitoramento e da proteção desses direitos.303 

Numa postura a que Deisy Ventura chama de “provincianismo jurídico”, o 

STF só tem aplicado as normas internacionais quando elas estão em 

concordância com o direito interno, ignorando o debate sobre a 

internacionalização do direito. É essa postura, segundo ela, que ampara a 

decisão sobre a ADPF 153. O acórdão descarta a aplicação da Convenção das 

Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes por ter começado a vigorar apenas em 26/6/1987 e 

não aplica nenhuma das convenções internacionais das quais o Brasil era 

signatário no período em que a Lei da Anistia foi promulgada. Ao agir assim, 

descartando a aplicação da Convenção por ser superveniente à lei, mas também 

não aplicando aquelas convenções que estavam em vigor à época, o Supremo 

pratica um “positivismo a la carte”.304 

Para Deisy Ventura: 

O STF aplica pouco e mal o direito internacional; ignora o grande 
debate contemporâneo sobre a internacionalização do direito e o 
transconstitucionalismo; raramente ultrapassa os manuais mais 
batidos, não raro desatualizados, da doutrina internacionalista; 
praticamente despreza a jurisprudência internacional; e vale-se 
escassamente do direito comparado, quase sempre incorrendo, 
quando o faz, em grandes incompreensões dos sistemas jurídicos 
alheios.

305
 

Em 17/08/2010, poucos dias depois de o STF julgar improcedente a 

ADPF da OAB, aconteceu, na Câmara dos Deputados, o 4º. Seminário Latino-

Americano de Anistia e Direitos Humanos. Nesse evento, deputados e 

especialistas foram unânimes em condenar a decisão do Supremo Tribunal 
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Federal, contrária ao pedido a OAB306. Em entrevista à imprensa, o pesquisador 

da Anistia Internacional, Tim Cahil, disse que a decisão do Supremo Tribunal 

Federal era “uma mensagem muito forte de negação da implementação de uma 

lei do direito internacional fortemente reconhecida, que proíbe anistia a crimes 

hediondos e contra a humanidade”.307 

Segundo Tarso Genro, Ministro da Justiça quando a ADPF da OAB foi 

impetrada, alegar que a democracia foi conquistada em uma transição 

controlada e sob esse argumento tolerar violações aos direitos humanos significa 

aceitar a barbárie como uma fatalidade sem sujeito. Para o ex-Ministro, a 

decisão do STF 

chancelou a violência e reabriu o sentimento de medo, que 
caracteriza as ditaduras, mas também sobrevive nos países cujos 
magistrados aceitam que a exceção molde o presente da democracia 
e possa, mais tarde, aniquilar novamente o seu futuro.

308
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4 O BRASIL DIANTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, prolatada em 

24/11/2010, condenou o Brasil por violações dos direitos humanos previstos na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, devido aos acontecimentos no 

episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. Uma das mais importantes 

determinações da Corte é o dever que o Brasil possui, de conduzir eficazmente a 

investigação penal para esclarecer as responsabilidades pelos 

desaparecimentos forçados de 70 guerrilheiros e impor as respectivas sanções 

penais. Para a Corte, a Lei de Anistia brasileira não pode constituir-se como um 

obstáculo no cumprimento desse dever. Neste capítulo conhecer-se-á a decisão 

da Corte sobre o caso Gomes Lund Vs. Brasil, verificar-se-ão as obrigações 

internacionais assumidas pelo Brasil perante o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos e o caráter obrigatório do cumprimento da sentença. 

4.1 O CASO GOMES LUND E OUTROS (GUERRILHA DO ARAGUAIA) VS. 

BRASIL 

A Guerrilha do Araguaia foi um agrupamento de homens e mulheres, 

membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que se insurgiram contra a 

ditadura e foram para a região sul do Estado do Pará, na expectativa de 

arregimentar forças para, por meio da ação armada, derrubar o regime militar. 

Eram, em sua maioria, lideranças estudantis que já participavam ativamente da 

resistência ao regime militar, protagonistas das manifestações que aconteceram 

entre 1967 e 1969, em várias cidades do país. Com o recrudescimento da 

repressão, foram para a clandestinidade e aderiram ao método da guerrilha. 

Uma verdadeira operação de guerra foi montada para dizimar o grupo, numa 

desproporção gigantesca entre as forças da guerrilha e a força da repressão. 

Foram várias campanhas que envolveram, entre abril de 1972 e janeiro de 1975, 

entre 3 mil a 10 mil homens. Os métodos usados pelos militares foram torturas, 

execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Desde então, 70 guerrilheiros 

estão desaparecidos, constituindo a metade do total dos desaparecidos políticos 



no Brasil. Apenas o corpo de uma guerrilheira, Maria Lúcia Petit, foi descoberto e 

identificado.309 Ao final de 1974, já não havia mais guerrilheiros na região, e o 

governo impôs silêncio sobre o assunto. 

O Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, chegou 

ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos após treze anos de tramitação, 

sem resultado, de uma ação ajuizada por 22 familiares de desaparecidos 

políticos na Guerrilha do Araguaia, na qual solicitavam esclarecimento das 

circunstâncias das mortes e a localização dos restos mortais. Várias foram as 

tentativas, infrutíferas, de encontrar a Verdade e fazer Justiça no âmbito do 

sistema jurídico brasileiro. Por isso, cansados de esperar por resultados na 

justiça pátria, os familiares recorreram ao Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos por meio de uma petição à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos.310 A Comissão, após diligências, entendeu por enviar o caso para 

julgamento da Corte. A seguir, descreve-se a demanda apresentada pela 

Comissão perante a Corte, as alegações do Estado brasileiro e a Sentença Final 

da Corte Interamericana. 

O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Human Rights 

Watch/ Americas, em nome de pessoas desaparecidas no contexto da Guerrilha 

do Araguaia e de seus familiares, apresentou sua petição perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos em 07/08/1995. Seis anos depois, no dia 

06/03/2001, a Comissão expediu o Relatório de Admissibilidade (n. 33/01) e, 

quase oito anos após a admissibilidade, em 31/10/2008, a Comissão aprovou o 

Relatório de Mérito (n. 91/08). O Brasil foi notificado em 21/11/2008 e teve o 

prazo de dois meses para que informasse as medidas tomadas no sentido de 

implementar as recomendações da Comissão. Após prorrogar o prazo por duas 

vezes, a Comissão entendeu que não houve implementação satisfatória.311 
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Assim, em 26/03/2009, em conformidade com os artigos 51 e 61 da 

Convenção Americana, que regulamentam o envio à Corte dos casos analisados 

pela Comissão e estabelecem que, se o Estado não atender às recomendações 

feitas pela Comissão, ela pode remeter o caso à Corte, a Comissão assim o fez.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou à Corte que 

declarasse a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação dos artigos 3º., 

4º., 5º. , 7º., 8º., 13 e 25 da Convenção Americana, e, ainda, a conexão com as 

obrigações previstas nos artigos 1.1, que impõe a obrigação geral de respeito e 

garantia dos direitos humanos, e 2º., que impõe o dever de adotar disposições 

de direito interno, da mesma Convenção.312 

A Comissão alegou que a prática de desaparecimentos forçados é um 

crime contra a humanidade e que os fatos narrados foram perpetrados pelas 

forças de segurança do governo militar, que agiram com recursos do Estado 

brasileiro para promover de forma sistemática detenções arbitrárias, torturas, 

execuções e desaparecimentos forçados.313 

Sustentou que o Estado brasileiro deve responder pelos fatos 

acontecidos no contexto das operações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, 

entre os anos de 1972 e 1975, para combater a Guerrilha do Araguaia. As 

operações resultaram em detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado 

de 70 pessoas e na execução extrajudicial de Maria Lúcia Petit, cujos restos 

mortais foram encontrados e identificados em 1996. A Comissão entendeu 

também que, em virtude da Lei de Anistia (Lei n. 6683/79), o Estado não fez as 

investigações necessárias para julgar e punir os responsáveis, e que não 

garantiu aos familiares das vítimas o acesso a informações sobre os 

acontecimentos e o paradeiro dos corpos das vítimas, e, por isso, deve ser 

responsabilizado internacionalmente.314 
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A Comissão também considerou que os recursos judiciais para que os 

familiares obtivessem informações sobre os restos mortais dos desaparecidos 

não foram eficazes315; que a integridade psíquica dos familiares foi violada pela 

impunidade dos responsáveis e pela falta de acesso à justiça, à verdade e à 

informação sobre os desaparecidos e à vítima de execução extrajudicial 316; e, 

ainda, que os familiares das vítimas teriam o direito à investigação das mortes ou 

desaparecimentos e que os responsáveis fossem processados, punidos, e os 

danos aos familiares, reparados. Além disso, nenhuma lei ou norma de direito 

interno poderia impedir que o Estado cumprisse essa obrigação.317 

Os familiares das vítimas apresentaram seu escrito de solicitações, 

argumentos e provas através de seus representantes: o Grupo “Tortura Nunca 

Mais” (RJ), a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do 

Instituto de Estudos da Violência do Estado (RJ) e o Centro pela Justiça e o  
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Direito Internacional (CEJIL), e se somaram aos peticionários, através de amicus 

curiae, diversas pessoas e instituições.318 

O amicus curiae apresentado por professores e alunos da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) alega que a condenação do Brasil no 

presente caso significaria não apenas a realização da justiça em relação aos 

fatos passados, mas também a possibilidade de intimidar a continuidade das 

violações aos direitos humanos que ocorrem hoje e que são derivadas da 

impunidade aos perpetradores das graves violações ocorridas durante a Ditadura 

Militar no Brasil, e derivadas também da blindagem em torno dos atos cometidos 

pelas FFAA durante o período. Como exemplos dessa situação, o referido 

amicus curiae enumera diversos fatos, dentre outros: os arquivos relativos ao 

período seguem inacessíveis; autoridades acusadas de violações seguem em 

funções importantes; violência policial, torturas e execuções sumárias por parte 

da polícia, que fica impune, continuam ocorrendo; as comemorações dos 

círculos militares no dia 31 de março, que festejam o aniversário do golpe sem 
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qualquer juízo crítico; o fato de que as buscas dos corpos dos desaparecidos 

foram realizadas pelas FFAA, as mesmas responsáveis pelos desaparecimentos. 

Para os signatários do amicus curiae, a condenação do Brasil também 

contribuiria para a reflexão da sociedade brasileira em torno do alcance da Lei 

da Anistia; sobre a diferenciação entre crimes comuns e crimes contra a 

humanidade, que são imprescritíveis; e também propiciaria um importante 

reforço à construção de um discurso histórico que renegue as práticas da 

ditadura.319 

O Estado brasileiro interpôs três exceções preliminares e contestou as 

alegações da Comissão, solicitando ao Tribunal que reconhecesse as ações 

empreendidas internamente e que julgasse improcedentes os pedidos, pois, 

segundo suas alegações, estaria sendo construída uma solução compatível com 

as particularidades do Brasil, e isso possibilitaria uma definitiva reconciliação 

nacional.320 

As três exceções preliminares interpostas pelo Estado foram as 

seguintes: a incompetência do Tribunal, em virtude do tempo para examinar 

determinados fatos que teriam ocorrido antes do reconhecimento da 

competência contenciosa do Tribunal; a falta de esgotamento dos recursos 

internos; e a falta de interesse processual da Comissão e dos representantes. 321 

Posteriormente, durante a audiência pública, o Estado acrescentou, como 

exceção preliminar, a “regra da quarta instância”, pelo fato de o Supremo 

Tribunal Federal ter declarado improcedente a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 153.322 

O Estado, em sua defesa de mérito, contestou a qualificação dos fatos 

como crimes contra a humanidade, invocando os Princípios da Legalidade e da 

Anterioridade da Lei Penal e referiu-se, ainda, às medidas adotadas no âmbito 

interno, citando, entre outras, a Lei 9.140/95, que criou a Comissão Especial 
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sobre Mortos e Desaparecidos, e a publicação do relatório “Direito à Memória e à 

Verdade”.323 

O Estado também citou, em sua defesa, as normas que regulamentam o 

direito à informação, agregando que o Projeto de Lei 5.228, do Poder Executivo, 

em trâmite no Congresso Nacional desde fevereiro de 2009, modificará 

positivamente o cenário em relação ao tema e que todos os arquivos existentes 

estarão à disposição para consulta, de acordo com os prazos legais para sua 

liberação, e, ainda, que os referentes à guerrilha não sofrerão nenhuma 

restrição.324 

Em relação aos familiares das vítimas, o Estado alegou que tomou 

medidas para sanar seu sofrimento e, também, que buscou o esclarecimento dos 

fatos, além de ter executado outras ações, como o pagamento de indenizações a 

esses familiares.325 

A Corte recebeu por escrito o depoimento de 26 supostas vítimas e de 

quatro testemunhas e o parecer técnico de cinco peritos. Uma audiência pública 

foi realizada, nos dias 20 e 21/05/2010, na qual foram ouvidos os depoimentos 

de três supostas vítimas, quatro testemunhas, e os pareceres de dois peritos. 

Nessa audiência pública, também foram feitas as alegações finais orais das 

partes sobre as exceções preliminares e sobre o mérito, as reparações e as 

custas.326 

A Sentença da Corte (exceções Preliminares, Mérito, Reparações e 

Custas) foi proferida em 24/11/2010, de acordo com os artigos 62.3 e 63.1 da 

Convenção Americana. O primeiro confere-lhe a competência para conhecer os 

casos que lhe sejam submetidos, desde que o Estado-parte em questão tenha 

reconhecido sua competência contenciosa, situação na qual se enquadra o 
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Brasil. O segundo artigo lhe confere poderes para determinar reparações às 

vítimas de violações de direitos humanos.327 

Em relação às exceções preliminares interpostas pelo Estado, a Corte 

considerou parcialmente fundada a alegação de incompetência temporal do 

Tribunal, em função de o Brasil somente ter reconhecido a competência da Corte 

para fatos posteriores a esse reconhecimento, que aconteceu em 10/12/1998. 

Nesse sentido, a Corte decidiu que não poderia exercer sua competência em 

relação à execução extrajudicial de Maria Lúcia Petit, mas que poderia exercer 

sua competência em relação aos “atos de caráter contínuo ou permanente [que] 

perduram durante todo o tempo em que o fato continua, mantendo-se sua falta 

de conformidade com a obrigação internacional”.328 Nesta categoria enquadram-

se os desaparecimentos forçados cujo caráter permanente e contínuo “foi 

reconhecido de maneira reiterada pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos”329 e também as demais violações alegadas. 

As demais exceções preliminares interpostas pelo Estado – falta de 

interesse processual e falta de esgotamento dos recursos internos – não foram 

acolhidas.330 

Sobre a discussão a respeito da classificação dos fatos como crimes 

contra a humanidade, a Sentença da Corte não faz essa qualificação; utiliza a 

expressão genérica “graves violações de direitos humanos”. Sobre esse tema, 

entretanto, o Juiz ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas, em seu voto 

fundamentado com relação à Sentença, diz: 
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Os crimes de desaparecimento forçado, de execução sumária 
extrajudicial e de tortura, perpetrados sistematicamente pelo Estado 
para reprimir a Guerrilha do Araguaia, são exemplos acabados de 
crime de lesa-humanidade. Como tal merecem tratamento 
diferenciado, isto é, seu julgamento não pode ser obstado pelo 
decurso do tempo, como a prescrição, ou por dispositivos normativos 
de anistia.

331
 

A Corte destacou que possui caráter jus cogens o dever dos Estados de 

investigar e punir as violações aos direitos humanos e que essa medida é 

fundamental para que os Estados garantam os direitos reconhecidos pela 

Convenção Americana.332 Essa obrigação decorre da garantia consagrada no 

artigo 1.1 da Convenção Americana. 

A Corte salientou que o dever de investigar e os direitos dos familiares 

das vítimas “depreendem das normas convencionais de Direito Internacional, 

imperativas para os Estados-parte”.333 Tal dever foi afirmado por todos os órgãos 

dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, como o Comitê de 

Direitos Humanos das Nações Unidas, o Comitê contra a Tortura das Nações 

Unidas, a antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, a Comissão Africana sobre Direitos Humanos e 

dos Povos.334 

Sobre a incompatibilidade das anistias relativas a graves violações de 

direitos humanos com o direito internacional, a Corte afirma que ela própria, a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os órgãos das Nações Unidas e 

outros organismos universais e regionais de proteção dos direitos humanos já se 

pronunciaram a respeito.335 Nesse sentido, a Corte evocou a jurisprudência 

estabelecida nos casos Barrios Altos e La Cantuta (Peru) e Almonacid Arellano e 

outros (Chile), bem como em casos relativos à Argentina, Chile, El Salvador, 

Haiti, Peru e Uruguai, que reiteraram a incompatibilidade das Leis de Anistia com 

as obrigações convencionais dos Estados. No âmbito universal, a Corte 
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destacou que os órgãos de proteção de direitos humanos criados por tratados, 

como o Comitê de Diretos Humanos, reafirmaram que esse tipo de anistia viola o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Cita também que o Comitê 

contra a Tortura definiu que essas anistias violam a Convenção contra a Tortura 

e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Além disso, afirma 

que o Tribunal Penal para a ex-Iuguslávia, o Tribunal Especial para Serra Leoa 

também deliberaram no mesmo sentido.336 

Todas essas decisões foram reafirmadas pelo Sistema Europeu e 

Africano e que diversos Estados membros da OEA, por meio de suas Cortes 

Supremas, incorporam essa definição, caso da Argentina, do Chile, do Peru, do 

Uruguai e da Colômbia.337 

A Corte Interamericana concluiu, então, que a interpretação dada à Lei 

de Anistia brasileira tem impedido o Brasil de cumprir seu dever internacional de 

investigar e punir as graves violações de direitos humanos, conforme determina 

o artigo 25 da Convenção Americana, que garante o direito à proteção judicial, e 

também impediu que os familiares das vítimas fossem ouvidos por um juiz, 

conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, descumprindo 

também o artigo 1.1 da Convenção. Além disso, o Estado descumpriu o artigo 2º 

da Convenção Americana, que determina a obrigação do Estado, de adequar 

seu direito interno às normas da Convenção.338 

Assim, a Corte conclui que a Lei de Anistia brasileira “carece de efeitos 

jurídicos” e que, portanto, não pode ser um empecilho para que sejam feitas 

investigações sobre o caso analisado e sobre outros, de igual gravidade, e nem 

mesmo para que, identificados, sejam punidos os responsáveis.339 

Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a validade 

da interpretação da lei no sentido de a anistia alcançar os agentes públicos que 

violaram os direitos humanos, a Corte afirma que “não foi exercido o controle de 
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convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado” e que o STF 

desconsiderou 

as obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito 
Internacional, particularmente aquelas estabelecidas nos artigos 8 e 
25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 2 do 
mesmo instrumento.

340
 

A Corte recorda, ainda, que é um princípio básico do direito internacional 

a necessidade dos Estados, de cumprirem as obrigações que são 

voluntariamente contraídas (pacta sunt servanda) e que o artigo 27 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, dispõe que razões 

de ordem interna não são justificativas para descumprir obrigações 

internacionais. Essas obrigações vinculam todos os poderes e órgãos dos 

Estados, os quais “devem garantir o cumprimento das disposições convencionais 

e seus efeitos próprios (effect utile) no plano de seu direito interno”.341 

Embora valore positivamente as medidas de reparação tomadas pelo 

governo brasileiro, a Corte entende que elas não foram suficientes “porquanto 

omitiram o acesso à justiça por parte dos familiares das vítimas”.342 

Em relação às alegações do Estado brasileiro, de que a demanda 

afetaria o Princípio da Legalidade e Irretroatividade, a Corte ressalta que os 

desaparecimentos forçados possuem caráter 

contínuo e permanente, cujos efeitos não cessam enquanto não se 
estabeleça a sorte ou paradeiro das vítimas e sua identidade seja 
determinada, motivos pelos quais os efeitos do ilícito internacional 
em questão continuam a atualizar-se.

343
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Declara, assim, o Estado culpado pela violação dos direitos ao 

reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à 

liberdade pessoal das pessoas indicadas na denúncia.344 

Por não garantir aos familiares o direito de buscar e receber informação e 

de saber a verdade sobre o ocorrido com seus parentes, o Estado é declarado 

responsável pela violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão, 

inscrito no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 

relação com os artigos 1.1, 8.1 e 25 da mesma Convenção. 

Por fim, também em prejuízo dos familiares, o Estado é responsabilizado 

pela violação do direito à integridade pessoal, inscrito no artigo 5.1 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 da 

Convenção. 

A Corte, então, dispõe que a Sentença constitui per se uma forma de 

reparação e determina um conjunto de medidas a serem tomadas pelo Estado 

brasileiro para que venha a cumprir os compromissos assumidos perante o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos.345 

Pela importância, cabe reproduzir in fine o Ponto Resolutivo n. 9: 

9. O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição 
ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso a fim de 
esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades 
penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei 
preveja, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 256 e 
257 da presente Sentença.

346
 

Os parágrafos mencionados no Ponto Resolutivo n. 9 determinam que a 

Lei de Anistia e as disposições de prescrição, irretroatividade da lei penal, coisa 

julgada, ne bis in idem, ou excludentes similares, não podem ser aplicadas em 
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benefício dos autores das violações347, e também que a jurisdição a que seriam 

submetidas as causas oriundas do caso analisado seja a ordinária, e não a 

militar, bem como o acesso e a capacidade de ação dos familiares das vítimas, 

ao longo da investigação e do julgamento, e a divulgação pública dos 

processos.348 

Também, em nível de dever positivo do Estado brasileiro, cabe ressaltar 

o Ponto Resolutivo n. 15, no qual a Corte determina que, em prazo razoável, 

sejam tomadas medidas para tipificar o delito de desaparecimento forçado de 

pessoas, e, enquanto essa tipificação não for feita, o dever do Estado, de 

garantir, por meio dos mecanismos existentes no direito interno, o julgamento e a 

punição dos responsáveis pelos desaparecimentos.349 

Por fim, a Corte determina que ela mesma efetuará a supervisão do 

cumprimento integral da Sentença, e somente dará por concluído o caso no 

momento em que o Estado tenha cumprido integralmente suas determinações. 

Estabelece, além disso, o prazo de um ano para que o Estado brasileiro 

apresente um informe sobre as medidas adotadas para o cumprimento da 

Sentença.350 

Cabe, agora, ao Estado brasileiro encontrar as soluções jurídicas no 

âmbito de seu direito interno para que sejam cumpridas as determinações 

contidas na Sentença. Analisar-se-á essa questão ao final, após demonstrar a 

força vinculante dos Tratados e Convenções dos quais o Brasil é signatário, e 

seu dever, portanto, de cumprir a Sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 
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4.2 A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS E O 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA CORTE INTERAMERICANA DOS 

DIREITOS HUMANOS 

O texto constitucional brasileiro propicia um marco jurídico de 

extraordinária clareza na afirmação dos direitos humanos e do Princípio da 

Dignidade Humana como fundamento do Estado brasileiro (artigo 1º., inciso 

III351). O artigo 4º., inciso II, da CF, estabelece ainda a prevalência dos direitos 

humanos como princípio que rege as relações internacionais do país352, e o 

artigo 5º. elenca um conjunto de direitos invioláveis e autoaplicáveis, conforme o 

parágrafo 1º. do mesmo artigo.353 

O artigo 5º., parágrafo 2º., da CF consagra, ainda, que os direitos 

assegurados na Constituição não excluem outros, decorrentes dos Tratados 

internacionais em que o Brasil tenha tomado parte354, o que demonstra a 

importante hierarquia dada pela Constituição para os tratados de direitos 

humanos. Eles diferem-se dos demais Tratados pelo fato de que, por meio deles, 

os Estados obrigam-se, perante a comunidade internacional, a respeitar os 

direitos humanos sem a necessidade de uma contraprestação, pois o objeto não 

são os interesses materiais dos Estados, mas sim a proteção dos direitos 

humanos dos indivíduos que vivem sob a jurisdição dos Estados. A violação de 

um Tratado ou uma norma de direito internacional enseja a responsabilidade 

internacional do Estado, isto é, a obrigação de reparar os danos e/ou a 

possibilidade de sofrer sanções devido a essa violação.355 
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Para vários autores, esse dispositivo constitucional confere aos Tratados 

de direitos humanos uma hierarquia constitucional, pois essa seria a 

interpretação segundo a qual 

[...] se situa em absoluta consonância com a ordem constitucional de 
1988, bem como com sua racionalidade e principiologia. Trata-se de 
interpretação que está em harmonia com os valores prestigiados 
pelo sistema jurídico de 1988, em especial com o valor da dignidade 
humana – que é valor fundante do sistema constitucional.

356
 

A emenda constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, inseriu, no 

artigo 5º. da CF, o parágrafo 3º., o qual determina que 

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 as emendas constitucionais.

357
 

O que se deve entender, na visão de Valério Mazzuoli de Oliveira, é que 

o quorum estabelecido pelo parágrafo 3º. tem a função de “atribuir eficácia 

formal a esses tratados no nosso ordenamento jurídico interno”, e não a de 

“atribuir-lhes a índole e o nível materialmente constitucionais que eles já têm em 

virtude do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição”.358 

Hoje, entretanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

é do caráter supralegal dos Tratados de direitos humanos que não forem 

aprovados nos termos do parágrafo 3º. do artigo 5º. da Constituição Federal. 

Isso significa que mesmo esses estão acima das leis, embora abaixo da 

Constituição. Essa visão foi expressa pelo STF, ao decidir o RE 466.343-SP, em 

3/12/2008, que, depois, consolidou-se na Súmula Vinculante 25, que diz: “É 

ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer seja a modalidade do 

depósito”.359 Nessa decisão, o STF invocou o Pacto de São José da Costa Rica, 
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ou seja, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, para descartar a licitude da prisão 

do depositário infiel.360 

Segundo Luiz Flávio Gomes, com o entendimento expresso na Súmula 

Vinculante 25, “alcançamos o Estado Constitucional Internacionalista”, pois, se o 

critério jurídico para considerar uma norma válida fosse exclusivamente a 

Constituição, a prisão do depositário infiel seria considerada válida, pois a nossa 

Carta Magna a permite, expressamente, no artigo 5º., inciso LXVII. Entretanto, o 

STF considerou que a Convenção Americana possui valor supralegal, isto é, vale 

mais do que a lei. Nessa lógica, “a lei deve ter dupla compatibilidade vertical: 

com a Constituição e com os tratados de direitos humanos. Qualquer 

antagonismo resolve-se pelo fim da validade da lei ordinária. O inferior cede em 

favor do superior”. No caso da prisão do depositário infiel, a Constituição estaria 

em conflito com o tratado internacional e, nesse caso, soluciona-se aplicando o 

princípio pro homine, isto é, aplicando-se a norma mais favorável ao ser 

humano, sem revogar-se a norma constitucional, mas deixando de aplicá-la no 

caso concreto.361 

Do ponto de vista do direito internacional, não importa a visão 

predominante no direito interno a respeito do status dos Tratados internacionais 

de direitos humanos. Sua violação sempre enseja responsabilidade 

internacional, mesmo que a Constituição do país ampare tal violação. A norma 

mais favorável ao indivíduo sempre vai prevalecer. Isso está claro, também, no 

Parecer n. 14 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, referente à 

interpretação dos artigos 1º. e 2º. da Convenção Americana.362 
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Nesse sentido, o direito interno de cada Estado deve interagir com as 

normas e a jurisprudência internacionais. Assim define Cecíl ia Medina Quiroga, 

juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos: “[...] o juiz nacional, ao 

interpretar uma norma de direitos humanos nacional, deve ter em consideração 

as normas internacionais e a jurisprudência internacional”.363 

Cabe ainda enfatizar que o Tratado não se vincula apenas ao Poder 

Executivo, mas a todos os Poderes do Estado: ao legislativo, compete aprovar 

leis compatíveis com o compromisso assumido; ao executivo, garantir a 

execução; e ao judiciário, aplicar a regra dele emanada, inclusive contra regra 

interna que o contrarie.364 

As obrigações incorporadas nos tratados de direitos humanos possuem 

caráter objetivo, e seu escopo fundamental é a proteção dos direitos do ser 

humano, e não a dos Estados. Esse é um traço marcante e específico dos 

tratados de proteção internacional dos direitos humanos. Ao contrair uma 

obrigação internacional, isto é, assinar e ratificar um Pacto ou uma Convenção, o 

Estado está no exercício pleno da sua soberania e, portanto não pode invocá-la 

como razão para justificar o descumprimento desse compromisso. Isso foi 

reconhecido pela Corte Permanente de Justiça Internacional no caso Vapor 

Wimbledon365, em 1923, agregando, ainda, que um Estado-parte também não 

pode justificar o descumprimento de suas obrigações internacionais em base às 

suas leis internas ou constituição.366 
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Essa mesma disposição está presente na Convenção de Viena sobre os 

direitos dos Tratados – que é uma espécie de “tratado dos tratados”367 – e foi 

ratificada pelo Brasil em 2009368. Estabelece, em seu artigo 27, que os Estados-

parte não podem invocar disposições de direito interno para justificar o não 

cumprimento de um tratado.369 Ressalte-se que “o Brasil é signatário de 

praticamente todos os documentos internacionais sobre direitos humanos, tanto 

no sistema global como do sistema regional interamericano”.370 

Fica clara, assim, a vinculação do Estado ao Tratado do qual é signatário 

e este deve, portanto, fazer observar as normas dele emanadas, sob pena de 

responsabilidade no âmbito internacional.371 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil 

em 1992. Em seu artigo 1º., os Estados-parte comprometem-se a respeitar os 

direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção e a garantir seu livre e pleno 

exercício. No artigo 2º., fica estabelecido, ainda, que é obrigação dos Estados-

parte adotar todas as medidas necessárias para que os direitos reconhecidos na 

Convenção sejam efetivados.372 

O Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana em 

1998 e promulgou esse reconhecimento em 2002, com a ressalva de que o 

reconhecimento da jurisdição da Corte seria somente para fatos posteriores a 

10/12/1998. Sabe-se, entretanto, que, no caso de crimes permanentes, isto é, de 

uma violação contínua devido ao fato de os crimes permanecerem sem 
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investigação e sem punição, o entendimento da Corte Interamericana é de que 

ela possui competência para julgar, mesmo quando esses crimes tiverem tido 

início antes e permaneçam depois do reconhecimento.373 É o caso dos 

desaparecidos da Guerrilha do Araguaia. 

Ao reconhecer a jurisdição contenciosa da Corte, o Brasil atribui a ela a 

legitimidade para realizar o controle de convencionalidade, isto é, auferir a 

compatibilidade das normas internas – todas elas, inclusive as constitucionais – 

com os textos internacionais de direitos humanos.374 

Além disso, o artigo 7º. do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias menciona expressamente que “O Brasil propugnará pela formação 

de um tribunal internacional dos direitos humanos”.375 Essa determinação 

constitucional dá ao tribunal uma elevada hierarquia, condicionando as 

autoridades brasileiras ao cumprimento de suas decisões, pois seu 

reconhecimento advém de um comando constitucional.376 

Pode-se ainda mencionar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (ONU, 1966), ratificado pelo Brasil em 1992, o qual estabelece que, na 

ausência de medidas legislativas ou de outra natureza, destinadas a tornar 

efetivos os direitos nele reconhecidos, os Estados-parte comprometem-se a 

tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las.377 Também se pode 

mencionar a Carta da Organização dos Estados Americanos378, que estabelece, 

como parte essencial da ordem internacional, o cumprimento fiel das obrigações 

emanadas dos tratados e de outras fontes do direito internacional.  
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Em relação à obrigação de julgar e punir as graves violações de direitos 

humanos, viu-se, anteriormente, a farta jurisprudência da Corte Interamericana 

nesse sentido. Podem-se citar, ainda, diversos outros instrumentos 

internacionais reconhecidos pelo Brasil, que determinam essa obrigação: 

 Na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura379, 

ratificada em 20/07/1989, em seus artigos 1º. e 6º; 

 No artigo 4º., parágrafo 1º., da Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes380, ratificada em 

1989, bem como no artigo 5º., parágrafo 1º., da mesma Convenção; 

 E, ainda mais recentemente, na Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas, que foi ratificada pelo Brasil 

em 08/04/2011, pelo Decreto Legislativo 127.381 

Cabe ressaltar, ainda, que, na Declaração de Viena e no Programa de 

Ação adotado pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, promovida pelas 

Nações Unidas em Viena (1993), foi incluída uma cláusula recomendando a ab-

rogação das leis que garantem a impunidade dos responsáveis pelas violações 

aos direitos humanos para que sejam devidamente julgados.382 

Evidentemente que o fato de o Brasil ser integrante do sistema 

internacional de proteção aos direitos humanos e de ter ratificado a maioria dos 

instrumentos internacionais que asseguram a proteção a esses direitos não 

significa que, de fato, tenha alcançado patamares satisfatórios na tutela dos 

direitos humanos. Na verdade, o Brasil é “autor de muitos ilícitos internacionais 
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em matéria de direitos humanos [...] [e] já começou a responder por esses ilícitos 

perante os órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos”.383 

O Brasil já recebeu três decisões desfavoráveis no âmbito da CIDH, mas 

a condenação no Caso Gomes Lund, que se analisa a seguir, reveste-se de 

grande importância por, pela primeira vez, envolver “obrigações de fazer” para 

os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público 384 e 

também por colocar o Brasil diante da necessidade de dar continuidade a sua 

transição democrática, hoje ainda um “processo aberto e incompleto”.385 

A Sentença da Corte impõe obrigações de fazer aos Três Poderes da 

República, e também ao Ministério Público. Ao Poder Executivo cabe o dever de 

investigar os desaparecimentos e outros atos de violação aos direitos humanos, 

através da Polícia Federal. Cabe a ele também entregar todos os arquivos sobre 

o período que possam ajudar a esclarecer os fatos e encontrar os restos mortais 

dos desaparecidos. Ao Poder Legislativo cabe a tarefa de realizar a Comissão da 

Verdade, conforme os parâmetros estabelecidos pela Corte, e tipificar o delito de 

desaparecimento forçado. Ao Poder Judiciário cabe analisar as possíveis 

tentativas, por parte dos autores das violações, de impedir o cumprimento da 

Sentença. Seu dever é, portanto, julgar essas demandas à luz dos dispositivos 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do dever do Brasil, de cumprir 

seus compromissos soberanamente assumidos perante o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. Por fim, cabe ao Ministério Público, que 

tem a atribuição privativa de propor ações penais, dar andamento às denúncias 
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concretas que a ele cheguem e também, na inércia dos demais poderes, utilizar 

seus poderes judiciais e extrajudiciais para implementar a Sentença.386 

Estão claras, entretanto, as dificuldades para implementação da 

Sentença. O Projeto que institui a Comissão da Verdade, aprovado na Câmara 

dos Deputados, traz, no item 16 de sua justificativa, o compromisso explícito 

assumido pelo governo, de que “a Comissão Nacional da Verdade não terá 

caráter jurisdicional ou persecutório, em coerência com seu objetivo de 

promoção do direito à memória e à verdade”.387 

Nesse mesmo sentido, para o Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, ao 

comentar a decisão da Corte Interamericana, “Essa é uma decisão que pode 

surtir efeito no campo moral, mas não implica a revogação da Lei da Anistia e a 

cassação da decisão do Supremo.”, e para o Presidente da Corte, Cezar Peluso: 

“a decisão da CIDH não terá efeitos diretos em relação a pessoas processadas 

por crimes anistiados”.388 

Essa contradição entre o compromisso de não haver persecução penal, 

assumido pelo governo no âmbito do Congresso Nacional, as declarações dos 

Ministros do STF, de que a Sentença da CIDH não terá efeito algum e, por outro 

lado, o fato de o Brasil ter reconhecido a jurisdição obrigatória da Corte resulta 

do fato de que a execução das decisões oriundas dos compromissos 

internacionais ficam a cargo de cada Estado, que tem a prerrogativa de decidir 

de que forma cumprirão a decisão. Não há uma execução forçada, um terceiro 

agente que execute a sentença à revelia do Estado. Portanto, a violação da 

obrigação internacional provoca o nascimento de uma nova responsabilização 

internacional, já que a sentença é juridicamente obrigatória, mas não é 

autoexecutável. Para a execução, depende-se do direito interno, e, portanto, a 
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busca pelo cumprimento da sentença deve ser feita pelas vítimas ou pelo 

Ministério Público, por meio de processo judiciário.389 

As declarações acima demonstram que o direito internacional dos direitos 

humanos está formalmente inscrito em nossa ordem jurídica, mas, na prática, a 

interpretação dada a esse direito por seus intérpretes mais autorizados, como a 

Corte Interamericana, é ignorada pelo STF.390 

O Ministério Público Federal, entretanto, parece ter uma visão oposta à 

dos Ministros do STF. Com o intuito de cumprir seu papel, a Procuradoria Geral 

da República, por meio da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, realizou 

reunião em 21/03/2011 para discutir “os efeitos domésticos da decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e outros Vs Brasil e 

as atribuições do Ministério Público Federal”.391 Uma Nota Técnica foi produzida 

para subsidiar a discussão dos pontos teóricos envolvendo a compatibilização da 

sentença internacional com o sistema jurídico interno, à luz do direito 

internacional público e do direito comparado.392 

Além dessa iniciativa do MPF, a cujas conclusões esta pesquisa se 

reportará em seguida, a própria OAB voltou ao STF, em 13/08/2010, interpondo 

Embargos Declaratórios e, assim, devolvendo ao Supremo importantes 

questionamentos para o deslinde da situação.393 
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A Nota Técnica preparatória à reunião da 2ª Câmara se debruça sobre 

vários aspectos que envolvem a compatibilização do sistema penal brasileiro, 

com o dever de cumprir a Sentença da Corte. Vejam-se algumas questões 

acerca das excludentes de punibilidade. 

Sobre o problema da retroatividade in malam partem, isto é, a incidência 

da garantia constitucional da legalidade e da irretroatividade da lei penal 

prejudicial, segundo a Nota Técnica, a posição majoritária na jurisprudência 

internacional e no direito comparado dos demais países do continente americano 

relaciona-se ao seguinte entendimento: 

A investigação e sanção dos responsáveis por graves atentados a 
direitos humanos não afeta o âmbito de proteção da proibição da 
irretroatividade da lei penal prejudicial porque os crimes contra a 
humanidade já eram considerados imprescritíveis à época dos fatos 
pelo costume internacional, norma cogente.

394
 

Outra razão seria o fato de que a proibição contra a retroatividade é uma 

garantia constitucional que possui “natureza principiológica e está sujeita à 

ponderação”.395 Para fazer essa ponderação, é preciso cotejar os princípios em 

jogo, nesse caso, “a segurança jurídica e a proibição de que crimes contra a 

humanidade fiquem impunes”, e, nesse sentido, mesmo diante da natureza de 

regra que a anterioridade possui, “a ela se adicionaria cláusula de exceção 

consistente na admissão da retroatividade in pejus em certas condições, como, 

por exemplo, para crimes contra a humanidade”.396 

Sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, a Nota 

Técnica ressalta que há uma contradição no Sistema, pois a Convenção Sobre a 

Não Aplicabilidade da Prescrição a Crimes de Guerra e Crimes contra a 

Humanidade (1969) e o Estatuto de Roma (2002) são taxativos, enquanto a 

Convenção Sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas e a Declaração da 

Assembleia Geral da ONU sobre o assunto autorizam o reconhecimento da 

prescrição pelo prazo máximo previsto no direito interno de cada estado ou por 

uma duração proporcional à gravidade do delito. Entretanto, a jurisprudência da 
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Corte IDH não admite nenhuma exceção à imprescritibilidade no caso de 

desaparecimento forçado de pessoas.397 

Em relação ao insucesso de qualquer persecução criminal em virtude da 

prescrição, os embargos declaratórios interpostos pela OAB lembram que 

entre as barbáries cometidas pelo regime de exceção, há os crimes 
de desaparecimento forçado e de sequestro que, em regra, só 
admitem a contagem de prescrição a partir de sua consumação – em 
face de sua natureza permanente, conforme já assentado na 
Extradição 974 –, de modo que, inexistindo data da morte, não há 
incidência do fenômeno prescritivo.

398
 

Sobre esse tema, convém referir que, a pedido do Ministério Público 

Federal, Procuradoria da República em São Paulo, o Centro Internacional para a 

Justiça Transicional (ICTJ) emitiu parecer técnico sobre a natureza dos crimes 

de lesa-humanidade, a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de 

anistia. Nas conclusões desse estudo399, o ICTJ afirma que os atos de sequestro, 

homicídio, falsidade ideológica e ocultação de cadáver acontecidos no Brasil 

durante a ditadura são crimes de lesa-humanidade e, portanto, não estão 

sujeitos à prescrição. A imprescritibilidade desses crimes está expressa na 

Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de 

Lesa-Humanidade, de 1968, e, embora o Brasil não tenha ratificado essa 

Convenção, não está isento da obrigação de investigar e punir tais crimes, pois 

esse é um princípio do direito internacional reconhecido pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas antes da aprovação da Convenção. O descumprimento 

dessa obrigação configura, na visão do ICTJ, uma violação ao Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana de Direitos 

Humanos.400 

Sobre o problema da taxatividade, isto é, nullum crimen sine lege stricta, 

que é objeto tanto de norma constitucional quanto de tratados internacionais de 
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direitos humanos, a Nota Técnica colaciona jurisprudência da Corte Europeia de 

Direitos Humanos (casos CRv. United Kingdom, 1995; Cantoni Vs. France, 1996; 

Streletz, Kessler and Krenz Vs. Germany, 2001) e do Tribunal Especial para 

Serra Leoa, 2004, nos quais foi considerado que a invalidade das regras de 

anistia e prescrição advêm do entendimento de que o costume internacional 

integra o direito penal interno, e apenas um caso da Corte Suprema da Argentina 

(MAZZEO, 2007) entende o contrário.401 

A vasta jurisprudência colacionada pelo MPF em sua Nota Técnica, 

principalmente da América latina, demonstra que há uma tendência à 

relativização de algumas garantias penais, quando isso é imprescindível para 

que seja levada adiante a persecução penal de agentes militares ou policiais 

responsáveis por sequestros, torturas e assassinatos. Assim acontece, pois 

prevalece a interpretação de que as normas internacionais incidem sobre os 

fatos, e, por isso, mesmo que tais crimes não estivessem codificados no 

ordenamento interno, o jus cogens internacional à época já considerava esses 

crimes insuscetíveis de prescrição e anistia. Também se leva em conta, para 

afastar as garantias, o fato de que, nos Estados de Exceção, não há 

possibilidade de persecução penal desses crimes; por isso, a prescrição, por 

exemplo, não pode ser contada. Por fim, a questão da colisão das garantias 

penais com outros princípios, como o compromisso de o Estado brasileiro punir 

as graves ofensas aos direitos humanos, poderia ser resolvida por meio da 

inserção de uma “cláusula de exceção”.402 

Ao qualificar os crimes relatados na denúncia como “graves violações de 

direitos humanos”, a Corte provoca a necessidade de uma definição em relação 

a quais as condutas que constituem violação de direitos humanos 

suficientemente graves para afastar a incidência da prescrição, anistia e outras 

causas de exclusão de punibilidade. O Tribunal Penal Internacional para a ex-

Iugoslávia estabeleceu um padrão, citado como critério identificador dessas 

“graves violações”: que seja uma violação a uma regra de direito humanitário 

internacional; que essa regra esteja contemplada em tratado ou seja “costumeira 
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por natureza”; que a violação seja de graves consequências para a vítima; que o 

direito costumeiro ou os tratados prevejam, para a violação dessa regra, a 

responsabilidade criminal individual do agressor.403 

No entendimento do MPF, a decisão do STF não exime o Brasil do dever 

de cumprir a Sentença da Corte, pois a aplicação de tratados é parte de sua 

atribuição, sendo fonte legítima de direito. A interpretação da Lei da Anistia, que 

impede a persecução penal dos violadores de direitos humanos, teria que 

ultrapassar o controle de constitucionalidade, exercido pelo STF, e o controle de 

convencionalidade, exercido pela Corte Interamericana, uma vez que não 

ultrapassou este último. Em relação às demais excludentes de ilicitude que 

poderiam impedir a persecução penal (prescrição, legalidade penal estrita e 

retroatividade da Lex gravior), o MPF entende que a própria Corte superou esses 

supostos óbices, pois não acolheu esses argumentos.404 

Conforme a determinação da Sentença da Corte, o processamento e o 

julgamento desses casos devem ser feitos pela Justiça Federal, mesmo quando 

envolvam militares, pois se afasta a jurisdição da Justiça Militar em casos que 

envolvam violações de direitos humanos de civis. Nesse sentido, a 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal considerou que cabe ao 

MPF assegurar apoio institucional a cada um de seus membros, com atribuição 

sobre cada caso concreto, definindo um grupo de trabalho e recursos para que a 

investigação com vistas a que a persecução penal dos casos concretos seja feita 

com eficiência.405 

Há que se considerar que a decisão da Corte é irrecorrível, válida e 

aguarda cumprimento. É atribuição constitucional do MPF a “defesa da ordem 

jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”406 e, ainda, é sua função “promover, privativamente, a ação penal 
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pública, na forma da lei”407. Se o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da 

Corte em 1998, e a Constituição, por sua vez, assegura que “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”408, institui como 

princípio a “prevalência dos direitos humanos”409 e ainda inclui como direitos e 

garantias, além dos expressos na própria Constituição, aqueles oriundos de 

tratados internacionais410, resta evidente a obrigação do Ministério Público 

Federal, de fazer a devida persecução penal, conforme determinação da Corte, 

bem como o dever do Poder Judiciário em dar andamento satisfatório a essas 

ações. 
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5 CONCLUSÃO 

O Brasil integra o sistema internacional de proteção aos direitos 

humanos, ratificou a maioria dos tratados internacionais de direitos humanos e 

dá a eles hierarquia supralegal ou constitucional. Isso não significa, entretanto, 

que a proteção aos direitos humanos do povo brasileiro esteja, de fato, 

assegurada. Ao contrário, o Brasil é sujeito ativo de muitas violações. É preciso 

transformar essa realidade, posto que é dever do país levar a sério seus 

compromissos com os direitos humanos. Para isso, as normas emanadas do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos não podem servir apenas para 

propaganda. 

Levar a sério os direitos humanos significa, entre outras medidas, 

avançar na aceitação da interpretação desses direitos pelo Direito Internacional, 

de forma a promover um diálogo efetivo entre os tribunais internos e os tribunais 

internacionais. As leis e as decisões judiciais do país têm que ser compatíveis 

com os compromissos internacionais assumidos, sob pena de responsabilização. 

Essa regra está claramente expressa nos artigos 27 e 46 da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, na qual se proíbe que um Estado justifique o 

descumprimento de uma obrigação internacional em virtude de uma regra 

interna, mesmo que ela seja constitucional. Não há duvida de que, no sistema 

interamericano, as decisões da Corte são definitivas e que ela é a autoridade 

máxima de proteção dos direitos humanos no Continente americano. 

Quando negou provimento à ADPF 153, o STF ignorou solenemente todo 

o arcabouço jurídico construído ao longo de décadas de evolução do Direito 

Internacional e dos Direitos Humanos, como direitos universalmente protegidos. 

Também foram ignoradas pelo STF, naquela decisão, as ações soberanas do 

Brasil, que integraram o país no Sistema Interamericano de Direitos Humanos – 

inclusive reconhecendo a jurisdição contenciosa da Corte – , bem como a 

Constituição brasileira, que coloca os Direitos Humanos como fundamento do 

Estado de Direito. 

A negativa de cumprimento da sentença, na parte em que colide com a 

decisão do STF, no julgamento da ADPF 153 (quanto à validade da Lei de 



Anistia e ao dever de processar, julgar e punir os autores de violações) teria 

como consequência a impossibilidade de o Brasil comprometer-se a cumprir as 

deliberações da Corte Interamericana, pois elas estariam sujeitas ao controle do 

STF. Isso significaria a impossibilidade de o Brasil continuar reconhecendo a 

jurisdição da Corte, pois sua força vinculante estaria sujeita à visão nacional do 

STF, o que não é compatível com as normas do Sistema. Entretanto, a denúncia 

restrita à jurisdição da Corte não é possível, pelas mesmas regras do Sistema, o 

que acarretaria a necessidade da denúncia da Convenção Americana como um 

todo. Ocorre, porém, que essa denúncia seria inconstitucional por força do efeito 

cliquet, isto é, a proibição do retrocesso em relação a direitos e garantias 

individuais, previsto no artigo 60, parágrafo 4º., IV, da CF. 

Portanto, se o Brasil deseja continuar integrando o Sistema Internacional 

de Proteção aos Direitos Humanos, e se deseja honrar o fundamento 

constitucional da dignidade humana, não resta outra alternativa senão cumprir a 

decisão da Corte. A decisão foi clara no sentido de estabelecer que o Estado 

brasileiro violou obrigações internacionais contidas na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, em prejuízo dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, da 

pessoa executada e de seus familiares, e na determinação de um conjunto de 

medidas para reparar esta violações, dentre elas, a persecução penal dos 

agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos durante 

a ditadura. Sua sentença determina que deva ser feita, de forma diligente, uma 

investigação de ofício na jurisdição penal ordinária, sem a aplicação da Lei de 

Anistia ou outras excludentes de punibilidade, como a prescrição ou coisa 

julgada, que impeçam a investigação e a punição dos autores das graves 

violações aos direitos humanos descritas no Caso. Na sentença, a Corte 

estabeleceu, de forma peremptória, que a obrigação de investigar e punir as 

violações é uma norma jus cogens. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos realizou o Controle de 

Convencionalidade da Lei de Anistia, isto é, seu objetivo não foi analisar essa 

Lei à luz da Constituição Federal, mas sim à luz das obrigações assumidas pelo 

Brasil no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Parece 

evidente, entretanto, que a decisão do STF não levou em consideração o fato de 

que, ao realizar o controle de constitucionalidade, é sua obrigação também 



realizar o controle de convencionalidade, visto que a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, assim como os demais tratados internacionais de direitos 

humanos, possui, no mínimo, hierarquia supralegal, reconhecida pelo próprio 

STF, quando editou a Súmula 25. Portanto, quando uma norma legal 

infraconstitucional, como a Lei de Anistia, conflita com outra, que é supralegal, 

no caso a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a primeira torna-se 

inaplicável. 

Para ser um Estado de Direito verdadeiramente integrado ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, o Brasil deve reconhecer a existência de 

uma pluralidade de fontes normativas, cujo ponto de equilíbrio é o princípio pro 

homine, o qual estabelece que o corpo jurídico que compõe o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos possui primazia sobre a legislação nacional 

sempre que aquele for mais benéfico ao ser humano. Ainda que determinada lei 

continue vigente no Estado, se ela é incompatível com o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, perde validade jurídica, ou não é aplicada. A responsabilidade 

pela realização do controle de convencionalidade não é só dos tribunais 

internacionais. Ao contrário, pelo princípio da subsidiariedade, a 

responsabilidade primeira recai sobre os tribunais nacionais, que devem realizar 

esse controle levando em conta não somente o tratado em si, mas também a 

interpretação que a ele é dada no âmbito do Sistema Interamericano. À Corte 

cabe a verificar se os tribunais nacionais realizaram o controle de 

convencionalidade, e, em caso negativo, determinar as medidas necessárias 

para adequar a norma interna à norma internacional. 

Impõe-se agora, ao Supremo Tribunal Federal, a necessidade de rever 

sua decisão, indo além do controle de constitucionalidade e exercendo o controle 

de convencionalidade da Lei da Anistia. Isso pode, ainda, ser feito no âmbito do 

julgamento da ADPF 153, visto que o processo não está encerrado, restando os 

embargos declaratórios da OAB para serem analisados. 

Se, por outro lado, o STF decidir por manter sua decisão inicial e 

confrontar a decisão da CIDH, um grave conflito pode se estabelecer, visto que o 

Ministério Público Federal, por meio da 2ª Câmara Criminal, possui o 

entendimento de que é seu dever dar cumprimento à sentença, conforme 



explicado na Nota Técnica referida ao longo deste Trabalho. Os eventuais 

processados poderão recorrer ao STF em busca de Habeas Corpus, os quais, se 

concedidos, configurarão nova violação ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, colocando nosso país, mais uma vez, na ilegalidade internacional. 

Com o intuito de “promover o debate sobre o tema e levar ao 

conhecimento do maior número de pessoas, coletivos e instituições a 

necessidade de exigirmos do Estado brasileiro uma posição clara e coerente em 

direitos humanos”, uma campanha intitulada “CUMPRA-SE” vem sendo 

impulsionada pela AJD – Associação Juízes para a Democracia, pela CJP-SP – 

Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, pelo GTNM-SP – Grupo 

“Tortura Nunca Mais” – SP, entre outros. O manifesto da campanha denuncia 

que o governo brasileiro nega-se a cumprir “um dos principais aspectos da 

sentença, que é a desobstrução da justiça para que os crimes de lesa-

humanidade apontados sejam investigados, e os responsáveis, punidos[...]”.411 

Em dezembro de 2011, nova audiência da Corte Interamericana deverá 

avaliar o progresso do Brasil no cumprimento da Sentença. Tudo indica que a 

intenção do Estado brasileiro é utilizar-se da implementação da Comissão da 

Verdade para demonstrar à Corte que está cumprindo sua decisão. Restará 

evidente, entretanto, a insuficiência de tal procedimento, visto que é parte 

essencial da Sentença a persecução penal dos violadores. Além disso, no que 

diz respeito à Comissão da Verdade, nem mesmo a recomendação do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos acerca das prerrogativas e características 

de uma Comissão como essa foi observada pelo projeto do governo brasileiro, e, 

portanto, se, de fato, ela vier a instalar-se, o Brasil, ainda assim, estará muito 

aquém de seus vizinhos latino-americanos no que diz respeito às medidas que 

integram os princípios da Justiça de Transição e no que se refere à realização 

plena da Justiça e da Verdade. 
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