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“O tempo do romance de Kafka é o tempo de 

uma humanidade que perdeu a continuidade 

com a humanidade, de uma humanidade que 

não sabe mais nada, que não se lembra de mais 

nada e que mora em cidades que não tem 

nome e cujas ruas são ruas sem nome ou com 

um nome diferente do de ontem, pois o nome é 

uma continuidade com o passado, e as pessoas 

que não têm passado são pessoas sem nome.” 

Milan Kundera, escritor, trecho de O livro do 

riso e do esquecimento. 

 

 



 

RESUMO 

 

 O presente trabalho discute a validade da lei nº 6.683/1979, conhecida como Lei de 

Anistia, no atual ordenamento jurídico pátrio, pois, sob a alegativa de sua vigência, o poder 

judiciário nacional tem recusado diversas ações penais contra agentes da Ditadura Militar 

(1964-1985) que cometeram atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, como no 

recentemente pronunciamento realizado no julgamento da ADPF nº153 pelo órgão máximo 

do Poder Judiciário brasileiro. No cenário internacional, por sua vez, contrastando com a 

posição adotada internamente, as anistias autoconcedidas indiscriminadamente pelos Estados 

repressores não estão sendo aceitas pelos órgãos supranacionais de defesa da dignidade 

humana. Diante dessa conjuntura, o Brasil, como signatário de diversos acordos 

internacionais de proteção aos direitos humanos, foi condenado recentemente pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos por não ter dado resposta adequada aos crimes 

perpetrados durante o regime militar. Nesse impasse, surge a necessidade de renovar a 

discussão sobre a relação entre o direito interno e o direito internacional, revigorado pela 

supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana, que foi reconhecida como vetor 

axiológico das ordens jurídicas das sociedades ocidentais contemporâneas desde o julgamento 

no Tribunal Internacional Penal de Nuremberg. 

 

Palavras-chave: Lei nº 6.683/1979. Anistia. ADPF nº153. Dignidade da pessoa humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 This works examines the validity of the brazilian’s law n º 6.683/1979, known as 

Amnesty Law, within the present legal’s system, because, under this pretext, the national 

judiciary has refused several criminal actions against agents of the brazilian’s Military 

Dictatorship (1964 -1985) who committed many offensive acts to human dignity. Contrasted 

with the position taken internally in Brasil, amnesties laws are not being accepted for 

supranational courts who defended the human’s dignity. So, as a signatory to several 

international agreements for the protection of human rights, Brazil was sentenced recently by 

Inter-American Court of Human Rights for failing to respond appropriately to crimes 

committed during the military regime. In this impasse, the need arises to renew the discussion 

about the relationship between domestic law and international law, invigorated by the 

supremacy of the principle of human dignity, which was recognized as a fundamental element 

of Western societies by the International Criminal Tribunal of Nuremberg . 

 

Keywords: Law nº 6.683/1979. Amnesty. ADPF nº153. Principle of human dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, a sociedade brasileira depara-se com uma situação delicada: rever 

ou não a interpretação dada à lei nº 6.683/1979, também conhecida como Lei de Anistia, na 

parte que eximou, de qualquer responsabilidade, os torturadores, agentes do regime opressor 

vivido durante a Ditadura Militar (1964-1984). 

De um modo mais amplo, essa luta significa também a aprovação ou o rechaçamento 

de um modelo político de transição recorrente na tradição governamental brasileira. Conforme 

aduz Paulo Pinheiro (2009, p.12), “não faz parte da tradição política brasileira acertar contas 

com o passado. Todas as transições do período republicano foram marcadas por anistias 

generalizadas e pelo esquecimento”. 

Aumentando o espaço geográfico, é correto afirmar que a promoção de Leis de 

Anistia não é recente e muito menos foi introduzido nas transições para a democracia vividas 

pela América Latina. Pelo contrário, o Edito de Nantes de 1598, por exemplo, é expressão 

desse modo de agir e, assim, consagrou-se “o esquecimento como instrumento da 

continuidade do corpo social, tendo como pressuposto a noção de que a memória das 

atrocidades perpetuaria as divisões e alimentaria o círculo vicioso da vingança e da violência 

(Peixoto, 2011, p.2). 

Tal argumento é falacioso. Embora, em 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

órgão máximo do judiciário brasileiro, já tenha se manifestado favorável sobre a validade da 

lei nº 6.683/79 no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, a 

discussão no meio social persiste e ganha novos rumos. 

Por meio dessa ação, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pretendia que a 

Corte Máxima declarasse que a citada lei não albergara os representantes do Estado que 

tivessem cometido atos de tortura durante o regime militar. Diante do não alcance de suas 

pretensões, a OAB insurgiu-se da decisão, interpondo recurso de embargos de declaração com 

efeitos infringentes. Assim, o STF será instado a novamente a pronunciar-se sobre a causa. 

Outra tentativa, perpetrada por alguns membros do Ministério Público, para buscar a 

punição desses agentes torturadores é a alegação de que muitos dissidentes àquela época ainda 

estão desaparecidos, configurando um crime continuado e, desse modo, o fato delituoso não 

estaria protegido pelo manto da prescrição. Todavia, essa tese não tem sido acatada pelos 

órgãos do judiciário. 
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Ainda na busca pela clareza dos fatos vividos durante a Ditadura Militar, o Poder 

Executivo deu entrada, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 7376/2010 

transformado na Lei nº 12.528/2011 para a criação da Comissão da Verdade, com o objetivo 

delineado no caput do Art. 1º da referida lei: 

  
Art. 1º É criado, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão 

Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de 

direitos humanos praticados no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 

promover a reconciliação nacional. 

 

Além das manifestações internamente, no cenário internacional, o Brasil também tem 

sido pressionado. Recentemente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificou o 

Estado brasileiro sobre denúncias referente às circunstâncias da morte do jornalista Vladimir 

Herzog em 1975, que poderiam levar a uma condenação no âmbito da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

Todo esse processo pela busca da verdade e da punição dos envolvidos em prática de 

tortura no período em que os militares estavam no poder não é de primazia nacional. 

Enquanto o Brasil ainda se discute sobre essa possibilidade, países como a Argentina e Chile 

já tiveram essa discussão e já puniram alguns desses agentes. 

Na Argentina, já foram condenados mais de 200 militares e civis por envolvimento 

em prisões, torturas, desaparecimentos e mortes, dentre os quais Jorge Videla, que foi 

presidente durante o regime militar (condenado a prisão perpétua). No Chile, ainda que em 

menor dimensão, também vem punindo esses indivíduos (Martins, on-line). 

Assim esses dois Estados servem de exemplo para os outros países sulamericanos, 

incluindo o Brasil, de que o tempo não apaga as atrocidades cometidas e que o fato de não 

buscar punição para esses agentes implica afronta aos direitos humanos. 

E o que falta para o Brasil seguir esse movimento pró-direitos humanos? Embora 

aqui, em uma análise preliminar, haja impedimento legal de se proceder às investigações e às 

respectivas punições a esses agentes, pelo fato da Lei nº 6.683/1979 ter assegurado anistia aos 

sujeitos ativos de crimes políticos e de crimes a eles conexos, expressão essa na qual reside 

toda essa discussão; por outro lado, na ordem internacional, o Brasil é signatário de diversos 

acordos de proteção à dignidade da pessoa humana, que contrastam com a norma interna.  

Pretende-se, através dessa dicotomia, abordar as teorias monista e dualista, bem como  

 é aplicado no Brasil. Como forma de ordenar esta pesquisa, será utilizado o método 

dedutivo, servindo-se de revisão bibliográfica para atingir os objetivos propostos. Diante 
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disso, o trabalho está sistematicamente dividido em quatro capítulos, com o intuito de 

desenvolver o tema. 

O primeiro capítulo propicia ao leitor o conhecimento das correntes existentes sobre 

a ligação entre o direito interno e o direito emanado na esfera internacional, salientando qual 

posicionamento é atualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do 

Poder Judiciário pátrio. 

 O segundo capítulo, por sua vez, trata sobre a evolução dos direitos humanos, como 

matéria de interesse supranacional, ao passo que discorre, resumidamente, sobre a crescente 

preocupação dos países com o tema, após a Segunda Guerra Mundial. Propugna ainda pela 

inafastabilidade desses preceitos diante de casos concretos de violação, como o verificado no 

Tribunal de Nuremberg. 

O terceiro ponto desenvolve o conceito de justiça de transição, como mecanismo a 

propiciar a efetivação do direito à memória, à verdade e à justiça, sendo este último o 

responsável por garantir a responsabilização penal dos torturadores e côgeneres. Ainda quanto 

a justiça transicional, faz-se um paralelo da situação vivida no Brasil e na Argentina. 

O quarto, por fim, aborda o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 153 pelo STF em contraposição à sentença proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no caso LUNG e outros versus Brasil. 
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2 RELAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E O DIREITO INTERNO 

  

A relação entre o direito internacional e o direito interno já provocou inúmeros debates 

na comunidade jurídica, e a discussão e o confronto de suas correntes ainda se revelam 

importante diante de um cenário global, no qual os documentos internacionais ganham cada 

vez mais destaque, principalmente os referentes aos direitos humanos. 

Doutrinariamente, as posições existentes agrupam-se em duas vertentes: a monista e a 

dualista. E com a intensificação das relações internacionais no pós-II Guerra Mundial, a 

discussão sobre quem prevalece no caso de confronte entre normas de direito interno e 

internacional ainda merece atenção, não sendo um debate inócuo. 

 

2.1.Dualismo  

 

Tendo como grande propagador o jurista alemão Triepel, por meio da obra 

“Volkerrecht und Landesrecht” em 1899, conforme Mello (2004, p.121), o dualismo 

desenvolveu-se adotando três premissas, são elas: 

1. O sujeito de direito internacional é o Estado, enquanto no direito interno é o 

homem; 

2. As normas do direito interno surgem da vontade de um único Estado, já no 

âmbito internacional, da vontade coletiva de alguns Estados; 

3. A sustentação da ordem jurídica interna é baseada em um sistema de 

subordinação. Por outro lado, a internacional é construída sob um projeto de 

coordenação. 

Analisando esses pontos elencados, conclui-se que a noção de direito internacional e 

de direito interno são distintas e não coincidentes, sendo necessária àquela, para aplicação no 

âmbito do Estado, de passar por um processo de internalização. No caso brasileiro, por 

exemplo, esse processo dá-se pela atuação do órgão legiferante nacional conjuntamente com o 

poder executivo federal.  Somente após esses procedimento, incorporado estariam as normas 

de direito internacional a determinado sistema jurídico nacional e, a partir daí, exigível seu 

cumprimento nos limites do seu território. Esse é o Dualismo. 

Mello (2004, p.121) compara essa concepção a duas circunferências que no máximo 

podem ser tangentes, mas jamais secantes, pois como assevera Accioly e Silva (2002, p.64) 

são “dois sistemas independentes e separados, que não se confundem”. 
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Aos seguidores dessa corrente, em havendo confronto entre uma norma interna e uma 

internacional, deverá ser aplicada a primeira. Todavia, essa aplicação da norma interna não se 

dá pela prevalência de um sobre o outro. A conclusão dos dualistas foi a de que a 

internalização do tratado não ocorre automaticamente, assim “norma de direito internacional 

têm eficácia somente no âmbito internacional, ao passo que as normas de direito interno só 

tem eficácia na ordem jurídica interna” (Mazzuoli, 2011, p. 77). 

Esse posicionamento, todavia, tem pouco respaldo entre os estudiosos 

contemporâneos. Como leciona Leonardo Mendes (2007, p.669), a artificialidade de alguns 

dos pontos basilares do dualismo, por exemplo a de que o direito internacional só regula 

relações entre Estados, leva ao seu descrédito. 

 

2.2.Monismo 

 

Em contrapartida ao dualismo, surgiu o monismo, que, nas palavras de Mello (2004, 

p.123), “não aceita a existência de duas ordens jurídicas autônomas, independentes e não 

derivadas”. 

Ao contrário dos dualistas, os monistas adotam como pressuposto a unicidade do 

direito (Accioly;Silva, 2002, p.65). Para eles, as normas de direito internacional seriam aptas 

a regular relações jurídicas no âmbito interno do Estado, independente de qualquer processo 

de “transformação”. 

Desse modo, compreendendo as normas jurídicas como pertencentes a um único 

sistema, surge um questionamento: qual norma deverá prevalecer em caso de choque. Na 

tentativa de responder essa indagação, os defensores do monismo enveredaram basicamente 

por três caminhos: há quem propugne pela prevalência do direito internacional sobre o 

interno, denominado de monismo internacionalista; há outros que defendem o interno sobre o 

internacional, conhecido por monismo nacionalista (Mello, 2004, p.123); e, por último, o 

monismo moderado, em que é defendido a inexistência de hierarquia entre elas, adotando-se o 

critério temporal para dirimir eventual confronto, ou seja, vai prevalecer a norma mais recente 

(Marinho,2008, p.13). A essa tradicional divisão, Mazzuoli(2011, p.83) acrescenta uma quarta 

posição, chamada de monismo internacionalista dialógico, que propõe a prevalência da norma 

mais benéfica de direitos humanos. 

2.2.1.Monismo Nacionalista 

 

Por essa escola, influenciado pela idéias hegelianas da soberania absoluta do Estado, a 

norma interna deveria prevalecer quando em confronto com a norma internacional. Essa 
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primazia ocorreria em decorrência do Estado retirar do ordenamento jurídico interno o 

fundamento para atuar na esfera internacional.  

Do exposto acima, pode-se afirmar que o direito internacional extrai da ordem interna 

seu elemento de validade e justificação, estando, pois, a ela subordinada. Explicitando esse 

raciocínio, Mazzuoli (2011, p.84) conclui que “sob esse ponto de vista, o Direito Internacional 

só é internamente obrigatório porque o Direito interno− no exercício de sua competência 

soberana− o reconhece como vinculante em relação a si”. 

 

2.2.2.Monismo Internacionalista 

 

  Visão mais adotada contemporaneamente, tendo como um dos seus adeptos Hans 

Kelsen, ela prega a aplicação do direito internacional ao invés do direito interno em situações 

de embate entre eles. 

  Para os seus adeptos, a posição adotada reflete a unidade do sistema jurídico sob a 

primazia do direito externo, no qual os ordenamentos jurídicos nacionais retirariam seu 

fundamento. 

  Accioly e Silva (2002, p.65-66) advertem que a Corte Internacional de Justiça, desde 

1930, adota essa posição, ao propugnar pela prevalência do direito internacional, citando 

ainda que a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados positivou essa concepção no seu 

Art. 27 ao afirmar que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado”. 

 

2.2.3.Monismo Internacionalista Dialógico 

 

Essa corrente, defendida por Mazuolli (2010, p.90) surgiu do abrandamento da 

aplicação do monismo internacionalista clássico, pois esse determina, nas situações de 

antinomia, a aplicação da norma internacional em qualquer caso, enquanto aquela defende a 

adoção da norma mais favorável quando se tratar de direitos humanos. 

Dessa forma, essa corrente afasta a prevalência absoluta da norma internacional sobre 

a interna, quando o assunto for direitos humanos, para defender o diálogo e a coexistência 

delas, a se complementarem e obterem um maior alcance na proteção do objeto em tela. 

Flávia Piovesan (2007, p.88-101), sem utilizar-se dessa expressão, esboça esse mesmo 

entendimento. Ela alega que o Art. 5º, § 1º da Constituição Federal permite a adoção 

automática dos tratados de direitos humanos, sem a necessidade de edição de um ato 
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normativo nacional, característica de modelo monista. E ao afirmar também que, em eventual 

confronto entre o direito internacional de direitos humanos e o direito interno, deve-se adotar 

a norma mais protetora dos direitos da pessoa humana. 

 

2.3.Posição adotada no Brasil 

 

Percorrendo o texto da Carta constitucional de 1988, não se encontra dispositivo 

regulando a adoção da norma internacional no ordenamento jurídico pátrio, salvo a previsão 

do Art. 5º, § 2º sobre a incorporação de tratados de proteção dos direitos humanos (Mazzuoli, 

2011, p.99). 

Diante desse contexto, o papel da jurisprudência é determinante, pois, através de 

análise das decisões sobre essa matéria, será possível vislumbrar qual o sistema aqui adotado. 

Para Accyoli e Silva (2002, p.67), é indiscutível que o Brasil, nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal mais recentes, tem adotado a concepção do dualismo moderado, ao 

exigir a internalização do direito internacional no sistema interno para efetivamente poder 

incidir em dada situação fática. 

Estas decisões paradigmáticas foram proferidas em julgamento do Agravo regimental 

na Carta Rogatória nº 8279 e da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1480, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello. 

Nos dois julgamentos supracitados, o órgão julgador foi o Tribunal Pleno, o qual 

decidiu pela necessidade de incorporação da norma internacional no ordenamento jurídico 

interno, conforme as passagens abaixo destacadas das ementas: 

 
E M E N T A: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA A 

DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA - ARGÜIÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE INCORPORARAM 

ESSA CONVENÇÃO INTERNACIONAL AO DIREITO POSITIVO INTERNO 

DO BRASIL (DECRETO LEGISLATIVO Nº 68/92 E DECRETO Nº 1.855/96)[...] 

 É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza 

monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da 

incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. 

O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos 

tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, 

no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo[...]. (STF, 1997, 

grifo nosso) 

 

E M E N T A: MERCOSUL - CARTA ROGATÓRIA PASSIVA - DENEGAÇÃO 

DE EXEQUATUR - PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES (OURO 

PRET0/MG) - INAPLICABILIDADE, POR RAZÕES DE ORDEM 

CIRCUNSTANCIAL - ATO INTERNACIONAL CUJO CICLO DE 

INCORPORAÇÃO, AO DIREITO INTERNO DO BRASIL, AINDA NÃO SE 

ACHAVA CONCLUÍDO À DATA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO 
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EXEQUATUR, PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL - RELAÇÕES ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL, O 

DIREITO COMUNITÁRIO E O DIREITO NACIONAL DO BRASIL - 

PRINCÍPIOS DO EFEITO DIRETO E DA APLICABILIDADE IMEDIATA - 

AUSÊNCIA DE SUA PREVISÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GERAL DE RECEPÇÃO 

PLENA E AUTOMÁTICA DE ATOS INTERNACIONAIS, MESMO 

DAQUELES FUNDADOS EM TRATADOS DE INTEGRAÇÃO [...] 

O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O 

PRINCÍPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA 

APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS. - A Constituição brasileira não consagrou, em tema de 

convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o princípio do efeito 

direto, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure 

constituto, que, enquanto não se concluir o ciclo de sua transposição, para o 

direito interno, os tratados internacionais e os acordos de integração, além de 

não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere aos 

direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito direto), também não 

poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito doméstico do Estado 

brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata). - O princípio do efeito direto 

(aptidão de a norma internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e 

obrigações, na esfera jurídica dos particulares) e o postulado da aplicabilidade 

imediata (que diz respeito à vigência automática da norma internacional na ordem 

jurídica interna) traduzem diretrizes que não se acham consagradas e nem 

positivadas no texto da Constituição da República, motivo pelo qual tais princípios 

não podem ser invocados para legitimar a incidência, no plano do ordenamento 

doméstico brasileiro, de qualquer convenção internacional, ainda que se cuide de 

tratado de integração, enquanto não se concluírem os diversos ciclos que compõem 

o seu processo de incorporação ao sistema de direito interno do Brasil [...]. 

(STF, 1998, grifo nosso) 

 

Tal entendimento é compatível com a doutrina dualista, pois nela os sistemas jurídicos 

interno e internacional são considerados distintos, sendo indispensável, portanto, a 

transformação da norma internacional em interna para sua aplicação no âmbito privado do 

Estado. De acordo com Mello (2004, p.131): 

A tendência mais recente no Brasil é a de um verdadeiro retrocesso nessa matéria 

[...] Sustentar que a nossa Constituição é omissa nesta matéria significa apenas que a 

jurisprudência passa a ter um papel mais relevante, mas não que a jurisprudência 

possa ignorar a tendência atual do direito nesta matéria adotando uma concepção de 

soberania que desapareceu em 1919, pelo menos entre os juristas. 

  

Além disso, o STF tem entendido ainda que, após a incorporação, o tratado 

internacional possui grau de hierarquia equiparado aos das leis internas, portanto, sendo 

possível, que lei nacional posterior revogue acordo internacional. Segundo Flávia Piovesan 

(2007, p.62), essa postura demonstra “indiferença, diante das conseqüências do 

descumprimento do tratado no plano internacional, na medida que autoriza o Estado-parte a 

violar dispositivos da ordem internacional− os quais se comprometeu a cumprir de boa-fé”.  

Flávia Piovesan(2007, p.64), no entanto, observa ainda que, no tocante as normas 

internacionais de direitos humanos, deve-se adotá-las com status de norma constitucional, em 

observância ao  Art. 5º,§2º da CF/1988, conclusão esta resultante de uma interpretação 
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sistemática e teleológica do arcabouço principiológico que rege a ordem constitucional de 

1988; e independentemente da necessidade de aprovação por quorum qualificado e em dois 

turnos de votação do tratado de direitos humanos, como prevê o §3º do mesmo artigo 

incorporado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 . Para Fábio Comparato (2007, p.62): 

Sem entrar na tradicional querela doutrinária entre monistas e dualistas, a esse 

respeito, convém deixar aqui assentado que a tendência predominante, hoje, é no 

sentido de se considerar que as normas internacionais de direitos humanos, pelo fato 

de exprimirem de certa forma a consciência ética universal, estão acima do 

ordenamento jurídico de cada Estado [...] seja como for, vai se firmando hoje na 

doutrina a tese de que, na hipótese de conflito entre normas internacionais e internas, 

em matéria de direitos humanos, há de prevalecer sempre a mais favorável ao sujeito 

de direito, pois a proteção da dignidade da pessoa humana é a finalidade última e a 

razão de ser de todo o sistema jurídico. 

 

Resta apenas aguardar a posição que o STF assumirá diante dos novos casos 

apresentados em matérias de confronte entre as duas ordens e, principalmente, de quando o 

assunto versar sobre direitos humanos. Espera-se que, com a renovação dos membros do 

Tribunal, novas posições sejam defendidas diante dos antigos, desatualizados e retrógrados 

posicionamentos acerca desse assunto naquela Corte. 
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3 PROTEÇÃO INTERNACIONAL AOS DIREITOS HUMANOS: EVOLUÇÃO 

 

Para entender apropriadamente como a proteção aos direitos humanos ganhou a atual 

conformação, faz-se necessário uma breve  retrospectiva dos fatos históricos que 

impulsionaram seu desenvolvimento e até hoje balisam a atuação em defesa desses direitos. 

 

3.1.Considerações preliminares: Direitos do Homem, Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais 

  

Para melhor discorrer sobre o assunto e tendo em vista que, entre os autores, há 

divergência dos significados dessas expressões, opta-se, nesse trabalho, pela classificação 

tripartite, lembrando que todas tem por finalidade resguardar os direitos da pessoa humana. E 

será nos significados abaixo apresentados que serão utilizados nesse trabalho acadêmico. 

 A designação ‘direitos do homem’ confere uma noção jusnaturalista, que, na 

concepção de Locke, seria “uma categoria de direitos que se refere a todos [...] não pressupõe 

a existência de um Estado, consenso social ou qualquer poder político vigente” 

(Oliveira;Gomes, 2007, p.222). São caracterizados pela sua universalidade e atemporalidade, 

não estando positivados. 

 Já os ‘direitos humanos’ seriam os direitos que já estão expressos em tratados ou 

costumes internacionais. Desse modo, estão inseridos na ordem normativa internacional, 

podendo os Estados signatários desses acordos serem responsabilizados em casos de não 

cumprimento.  

 Por último, os direitos fundamentais são os encontrados em certa ordem 

constitucional. Preceitua Mazzuoli (2011, p.804): 

É a expressão mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos [...] são 

direitos garantidos e limitados no tempo e espaço, objetivamente vigentes numa 

ordem jurídica concreta. Tais direitos devem constar de todos os textos 

constitucionais, sob pena de o instrumento chamado Constituição perder totalmente 

o sentido de sua existência[...] 

 

 No mesmo sentido, são os ensinamentos de Carl Schmitt citado por Paulo Bonavides 

(2007, p.561), ao afirmar que os direitos fundamentais possuem duas características 

precípuas: as de estarem nomeadas e especificadas na carta constitucional e de possuírem 

maior grau de segurança e garantia, uma vez que, normalmente, se encontra restringido à 

reforma de tais preceitos. Observa ainda que o conteúdo e extensão dos direitos fundamentais 

são específicos para cada Estado, em decorrência de variações culturais. 
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3.2.Definição da expressão direitos humanos 

 

 Apesar de reconhecer a limitação que uma definição causa ao seu objeto de estudo, 

faz-se pertinente aludir alguns conceitos para melhor entendermos o contorno da matéria. 

Desse modo, Selma Aragão, citada por Florisbal Del’omo (2006, p. 244), conceitua direitos 

humanos como “os direitos em função da natureza humana, reconhecidos universalmente, 

pelos quais indivíduos e a humanidade, em geral, possam sobreviver e alcançar suas próprias 

realizações”. 

 Sob um enfoque jurídico-político, Fernando Almeida (1996, p. 24) afirma: 

Direitos Humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou as imposições a 

este, expressas em declarações, dispositivos legais e mecanismos privados e 

públicos, destinados a fazer respeitar e concretizar as condições de vida que 

possibilitem a todo ser humano manter e desenvolver suas qualidades peculiares de 

inteligência, dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas necessidades 

materiais e espirituais. 

 

Das definições citadas, percebe-se um núcleo comum, o qual visa assegurar, aos seres 

humanos, o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. Nesse contexto, a norma 

diretiva de direitos humanos dirige-se principalmente aos Estados.  

 

3.3.Desenvolvimento dos direitos humanos na ordem internacional 

 

Hoje, no campo do direito internacional público, é vasto o material normativo com o 

intuito de salvaguardar o ser humano. Inúmeros tratados são firmados cujo objeto é a proteção 

dos direitos humanos. 

Para Rafael de Asís Roig, jurista espanhol citado por Fernando Almeida( 1996, p.46),  

os direitos humanos passaram por três estágios evolutivos: o da positivação, da generalização 

e o da internacionalização. 

O primeiro momento marca o início da positivação dessas normas, sem a qual os 

direitos humanos permaneceriam somente como ideais morais. O segundo representa a 

expansão da titularidade desses direitos e, por último, o processo de internacionalização visa à 

tutela dos direitos humanos pela ordem internacional, tendo em vista que a proteção no 

âmbito estatal mostra-se, muitas vezes, insuficiente, pois o Estado é um dos agentes a mais 

desrespeitar esse conjunto de valores. É nesse último estágio em que se encontra o mundo. 

Mazuolli (2011, p.811) remete ao tratado de paz de Westfália de 1648 como um 

referencial nesse processo de internacionalização da proteção dos direitos do indivíduo. Já 

para Fábio Comparato (2007, p. 55), esse processo inicial de internacionalização dos direitos 
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humanos iniciou-se na metade do século XIX e perdurou até a II Guerra Mundial, sob o 

enfoque basicamente de três matérias: o direito humanitário, a abolição da escravidão e a 

regulação dos direitos do trabalhador assalariado.  

Diante da crescente hostilidade entre os países notadamente europeus, a preocupação 

com prisioneiros de guerra, com feridos e com os civis em momentos de conflitos bélicos fez 

surgir a Convenção de Genebra de 1864 e, em 1880, criou-se a Comissão Internacional da 

Cruz Vermelha. 

Outra manifestação deu-se na luta contra a escravidão, manifestada pela confecção do 

Ato Geral da Conferência de Bruxelas, em 1890, que trouxe normas para coibir o tráfico de 

escravos africanos. Também relevante o papel da Organização Internacional do Trabalho, 

criada em 1919, para a proteção do trabalhador assalariado, com a feitura de diversas 

convenções internacionais. 

Seguindo essa tendência, no período pós-I Guerra mundial, no qual as fronteiras 

européias foram redesenhadas, vários acordos sobre minorias foram estabelecidos, por 

exemplo, Tratado de Praga (1920), Convenção de Varsóvia (1922),(Mello, 2004, p.944-954). 

Esses fatos propiciaram a revisão de um dogma: a soberania estatal absoluta. Nesse 

contexto, passou-se a admitir que a proteção do direitos humanos transcendiam as fronteiras 

nacionais, ganhando contornos internacionais. Entendido o direito internacional a princípio 

como um direito para e pelos Estados, com esse novo delineamento, desponta a idéia de um 

novo sujeito de direito internacional, o indivíduo, entendimento esse que se confirmará mais a 

frente (Mazuolli, 2011, p. 813). 

Assim a noção de um pacote mínimo de direitos agregados e indissociáveis ao ser 

humano foi paulatinamente sendo construído, tendo como catalisador desse processo as 

atrocidades cometidas pelos nazistas na II Guerra Mundial, notoriamente o Holocausto. A 

morte de milhões de judeus de forma vil, perpetradas em câmaras de gás, por trabalho forçado 

ou até mesmo por inanição nos campos de concentração, provocou grande impacto na 

sociedade da época. Um sentimento era comum a todos: esse capítulo da história não deveria 

mais se repetir. 

Como bem sintetiza essa questão, Fábio Comparato (2007, p. 56) assevera que “a 

humanidade compreendeu, mais do que qualquer outra época da História, o valor supremo da 

dignidade humana. O sofrimento matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a 

lição luminosa da sabedoria grega, veio aprofundar a afirmação histórica dos direitos 

humanos”. 
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Conforme assevera Flávia Piovesan (2007, p.118), “nesse contexto, desenha-se o 

esforço da reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial a orientar a 

ordem internacional contemporânea”. Após um período de desconsideração do indivíduo em 

si mesmo, vivido durante os regimes totalitários, era necessário restabelecer a noção de 

direitos inatos e invioláveis a pessoa humana, e não mais restritos ao âmbito de determinado 

Estado. 

 Nesse cenário, em 1945, foi criado o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 

para o julgamento dos mentores das ações desumanas perpetradas pelo exército nazista, e 

também foi constituída a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja defesa aos direitos 

humanos constitui um dos seus objetivos. Como Fernando Almeida (1996, p.106) cita, o item 

3 do Art. 1º da Carta da ONU traz como propósito do órgão “conseguir uma cooperação 

internacional (...) para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. 

Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, marco no 

reconhecimento dessa condição basal a ser garantida a todos os seres humanos. Nesse sentido, 

o seu preâmbulo é elucidativo, observe: 

 
[...] Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram 

em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de 

um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 

liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais 

alta aspiração do homem comum,     

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 

Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião 

contra tirania e a opressão, [...] 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 

progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla,[...] 

(Assembléia Geral da ONU, 1948) 

 

Da análise do referido documento, percebe-se que os direitos humanos fundamentam-

se na qualidade inerente de cada ser humano, isto é, “no valor-fonte do direito que se atribui a 

cada pessoa humana pelo simples fato da sua existência”(Mazzuoli, 2011, p.806).  

Pode-se afirmar ainda que três são os pressupostos das normas de direito humanos 

contemporâneos. São elas: inviolabilidade, autonomia e dignidade da pessoa, que conjugadas 

formam as diversas normas positivadas sobre a matéria. 

 

3.4.Tribunal Militar Internacional de Nuremberg: marco no reconhecimento dos 

direitos humanos 
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Apesar de parecer repetitivo, a associação do desenvolvimento dos direitos humanos 

no pós-guerra com a II Guerra Mundial é inevitável. As atrocidades cometidas pelos nazistas 

contra os judeus, contra os prisioneiros de guerra nos campos de concentração e contra muitos 

outros indivíduos exigiram uma resposta enérgica e eficiente da comunidade internacional, 

para evitar, em futuros conflitos, a reprodução de tais barbaridades. 

 Antes dessa guerra, o que existia na sociedade internacional era o reconhecimento de 

um conjunto de obrigações a serem observadas pelos países em conflitos armados, 

denominado Direito Internacional Humanitário ou, como chama a ONU, Direito dos Conflitos 

Armados. O objeto de estudo dessa área é justamente tornar menos, se é que é possível, 

repulsiva a guerra, ao estabelecer alguns parâmetros, como a proteção a feridos e civis, a 

proibição do uso de certas armas.  

  
A humanidade exige que se poupem, tanto quanto possível, os não combatentes (os 

que não combatem ou que já não combatem) já que estes são desprovidos de 

qualquer interesse militar. A humanidade exige ainda que se fira da forma menos 

grave e menos dolorosa. Por fim, a humanidade requer que a captura de guerra seja o 

mais suportável possível, já que esta não equivale a um castigo, mas simplesmente a 

um meio de impossibilitar o adversário de ferir. Concretamente isto significa que, no 

caso de ser possível colocar um combatente fora de combate fazendo-o prisioneiro, 

não se deve feri-lo. Se o podemos colocar fora de combate ferindo-o, não devemos 

matá-lo. E se um ferimento ligeiro é suficiente para o colocar fora de combate, não 

lhe devem ser infligidos ferimentos graves.(Deyra, p.27) 

 

 O direito humanitário surgiu desde o começo dos primeiros conflitos, tendo, apenas a 

partir do século XIX, esboçado um movimento de positivação das regras costumeiras. Assim, 

embora houvesse o aparato jurídico do direito internacional humanitário, tanto positivado 

como o verificado nos costumes, não foi suficiente para intimidar e reprimir as violações 

perpetradas pelos nazistas. 

 Nesse contexto, de reconhecimento e desenvolvimento dos direitos humanos e do 

aperfeiçoamento do direito humanitário internacional, a solução encontrada a fim de não 

promover a impunidade dos atos praticados pelos agentes alemães foi a criação do Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg.  

 A princípio, os países aliados, Estados Unidos da América, Inglaterra e a União 

soviética, antes mesmo do término do conflito, mas já conhecedores do que estava sendo 

realizado pelas tropas nazistas, davam declarações de que os atos praticados não sairiam 

impunes, conforme se infere do pronunciamento dado na Conferência em Saint James em 

1942 (Devens, 2004, p.25): 
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3º-Consideram entre os principais objetivos da guerra a punição, por meio da justiça 

organizada, dos culpados ou responsáveis por estes crimes, os quais tenham eles 

ordenados, perpetrado ou participado; 

4º- Decidem velar, sob a égide da solidariedade internacional para que: 

 a) os culpados ou responsáveis, sejam identificados, postos à disposição da justiça e 

julgados;  

b)que as sentenças promulgadas sejam executadas.  

 

 Porém, o marco inicial para a formação do Tribunal de Nuremberg foi a Declaração de 

Moscou, assinada em 1 de novembro de 1943. Nela, os aliados dividiram em dois grupos os 

criminosos de guerra. Um dos grupos albergaria os oficiais e soldados alemães juntamente 

com os membros do partido nacional-socialista, responsáveis pelos assassinatos e execuções 

em massa, incluindo aí também os indivíduos que participaram voluntariamente das 

ocorrências, e deveriam ser levados aos locais do cometimento das infrações e por lá serem 

julgados. O outro, por sua vez, formado pelos orquestradores dos atos, seriam castigados 

segundo resolução comum por eles expedido, este sim um prelúdio à formação do Tribunal de 

Nuremberg (Devéns, 2004, p. 28). 

 Plantado a semente, após a capitulação do governo alemão em 7 de maio de 1945 e 

antes do fim propriamente dito da II Guerra Mundial, ocorrida em 2 de setembro daquele 

mesmo ano com a rendição do Estado japonês, os aliados, em maio de 1945, iniciaram as 

discussões para a criação do Tribunal Militar Internacional com o propósito de punir os 

criminosos de guerra. Em 8 de agosto do referido ano, foi assinada a Declaração de Londres 

(Ramos, 2009, p.27) na qual o Tribunal foi constituído com suas respectivas funções.  

 

Artigo 1 - Deve ser estabelecido, após consulta ao Conselho de Controle da 

Alemanha, um Tribunal Militar Internacional para o julgamento dos criminosos de 

guerra cujos delitos não tenham localização geográfica específica, sejam eles 

acusados individualmente, na sua qualidade de membros de organizações ou grupos, 

ou em ambas as possibilidades. 

 

Em que pese o entendimento de alguns pesquisadores de ter sido apenas uma corte de 

vingança promovida pelos vencedores, essa não é a melhor interpretação. O Tribunal de 

Nuremberg foi sim uma corte de exceção, que julgou os atos praticados pelos nazistas sem a 

anterior existência de lei tipificadora positivada, o que para muitos retiraria a sua 

legitimidade.  

 

Princípios penais não podem ser ‘amenizados’ contra os seres humanos...é 

desrespeitá-lo com sutileza...o ‘direito’ veio a posterior e, para que o cálculo 

produzido por ele fosse querido ao ultrapassar o princípio da legalidade, era 

necessário renunciar à morte, pois ao aplicá-la como pena o ‘direito’ foi 

vingança(Pereira, p.17) 
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Em contraponto, permitir que os autores e partícipes dos massacres cometidos durante 

o governo nazista não fossem responsabilizados era impossível. Por sua vez, o Tribunal de 

Nuremberg adotou os costumes e princípios gerais do direito como elementos norteadores 

para embasar sua tese: 

 

O Direito da guerra deve ser encontrado não apenas nos Tratados, mas nos costumes 

e nas práticas dos Estados, que gradualmente obtêm reconhecimento universal e 

ainda nos princípios gerais de justiça aplicados por juristas e pelas Cortes Militares. 

Este Direito não é estático, mas está em contínua adaptação, respondendo às 

necessidadesde um mundo em mudança[...] a agressão da guerra é não apenas ilegal, 

mas criminal. A proibição da agressividade da guerra é demanda da consciência do 

mundo e encontra sua expressão em uma série de Pactos e Tratados a que o Tribunal 

já fez referência.(Piovesan, 2007, p. 123). 

 

O Tribunal de Nuremberg representa um marco na proteção aos direitos humanos e 

salvaguarda da dignidade da pessoa humana, pois sob um enfoque legalista e positivista, seria 

difícil enquadrar muitas das condutas em questão no direito penal escrito existente à época. 

Portanto, não é objeto desse estudo tecer comentários sobre a conveniência, os métodos ou 

penas usados pelo Tribunal nos julgamentos, mas sim perceber a Corte como a resposta dada 

pela sociedade internacional aos atos monstruosos praticados. 

Não julgar e punir os responsáveis seria ignorar a história de milhões de vítimas, seria 

opor-se ao sentimento de justiça, seria apegar-se ao preciosismo jurídico. Desse modo, o 

fundamento da criação do Tribunal de Nuremberg pelos Aliados está intrinsecamente ligado à 

ideia do método atualmente conhecido por sopesamento de princípios, no qual o intérprete 

considera as “variáveis presentes no caso concreto para atribuir pesos a cada direito e avaliar 

qual deverá prevalecer” (Gorzoni, p.274) .  Assim, por um lado, tinha-se, como empecilho à 

punição dos criminosos de guerra, a máxima nullum crimen sine lege, consubstanciada no 

princípio da legalidade, enquanto, do outro, apontava-se a noção de um cerne mínimo 

inderrogável de direitos ínsito da condição de ser humano, hoje denominado de princípio da 

dignidade da pessoa humana. “Mais importante do que responder a pergunta ‘que leis eles 

quebraram?’ era afirmar com certeza que ‘eles sabiam que estavam errados’” (Ramos, 2009, 

p.51). 

Pela magnitude e crueldade das práticas nazistas, a solução do embate entre esses 

princípios foi a prevalência da dignidade da pessoa humana, conferindo legitimidade aos 

julgamentos realizados pelo Tribunal. 

Essa atitude da comunidade internacional revela um comprometimento dos Estados 

em garantir e assegurar a observância dos direitos humanos, mesmo em situações adversas, 

que foi incrementado, posteriormente, com a feitura de diversos tratados internacionais. 

http://direito.folha.uol.com.br/1/post/2010/03/nullum-crimen-sine-lege.html
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Representa ainda um aviso a todos que não será admitido a impunidade, quando da violação 

desses direitos, além de configurar um precedente, no sentido de não se aceitar o uso da 

legalidade puramente para livrar de punição tais transgressões. Para Gonçalves citado por 

Devens(2004, p.30): 

 

Ali se previa a punição para os delitos até então inconcebíveis e, portanto, não 

tipificados no sistema jurídico anterior a II Guerra Mundial. O texto produzido para 

o julgamento dos homens de Estado do Eixo, julgamento este que iria de encontro a 

preceitos basilares do Direito, trazia, não obstante, um novo código ao sistema 

jurídico internacional pós-1945. O Estatuto do Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg poderia ser sempre evocado quando em conflitos futuros, atrocidades 

semelhantes àquelas ali tipificadas viessem a ser cometidas. A influência destas 

novas normas seriam  percebidas pelas cinco décadas seguintes, culminando na 

legislação penal internacional do século XXI: o Estatuto do Tribunal Militar 

Internacional, instituído pela comunidade das Nações em 1998. 

 

Claro é, no entanto, que a punição às violações dos direitos humanos cometidas 

durante a II Guerra Mundial ficou restrita aos países pertencentes ao Eixo. Os países aliados, 

vencedores do conflito, também praticaram atos infames, é só lembrar, por exemplo, a 

utilização de armas nucleares pelos Estados Unidos da América (EUA) para atacar os 

japoneses, mas não sofreram nenhuma penalização. Apesar dessa constatação, que evidencia a 

necessidade do amadurecimento da matéria, não se pode duvidar da importância do 

julgamento realizado pelo Tribunal de Nuremberg à causa dos direitos humanos. 

Vale ressaltar ainda que o Tribunal de Nuremberg, com suas decisões, juntamente com 

a queda dos regimes fascistas representaram o declínio do modelo positivista, em que a norma 

era vista totalmente despida de qualquer valoração ética e só apresentava valor jurídico o que 

estava codificado. Nesse sentido: 

 

(...) a decadência do positivismo é emblematicamente associada à derrota do 

fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. (...) Os principais acusados de 

Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e a obediência a ordens emanadas da 

autoridade competente. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a idéia de um 

ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei como um estrutura 

meramente formal, urna embalagem para qualquer produto, já não tinha mais 

aceitação no pensamento esclarecido.(Barroso apud Felipe Ramos, 2009,p.74) 

 

Enfim, como bem acentua Flávia Piovesan (2007,p.124), o Tribunal de Nuremberg 

inovou em vários aspectos: ao permitir que indivíduos, e não os Estados abstratamente, 

fossem responsabilizados pelos crimes de guerra e genocídio, conferindo maior efetividade 

aos preceitos protegidos; ao consolidar a noção de soberania nacional limitada; bem como 

elegendo o individuo como objeto de direito do cenário internacional. 

Assim, após 1945, inaugurou-se uma nova fase do direito, conhecida por pós-

positivismo ou neo-constitucionalismo, em que se reconheceu a relevância dos princípios na 
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construção do ordenamento jurídico, bem como a existência de direito suprapositivos, 

imanentes da consciência jurídica coletiva. E não é exagero afirmar que o início dessas 

modificações se deu no Tribunal de Nuremberg(Ramos, 2009, p.76). 

 

3.5.Declaração Universal dos Direitos do Homem: uma nova interpretação 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surgiu no contexto do pós-II 

Guerra Mundial e para suprir uma lacuna deixada pela Carta da ONU assinada em 1945. 

Nesse documento, apesar da menção a “direitos humanos e liberdades fundamentais”, não 

houve a preocupação em delimitar seus contornos, tornando sua noção imprecisa. Ressalta-se, 

todavia, que “contribuiu ela, com os seus preceitos, pioneiramente, para a ‘universalização’ 

dos direitos da pessoa humana, na medida que reconheceu que o assunto é de legítimo 

interesse internacional, não mais estando adstrito tão somente à jurisdição doméstica dos 

Estados.”(Mazuolli, 2011, p. 856). 

Marco do processo de sistematização dos direitos humanos contemporâneo, assinada 

em Paris, presidida pelo representante dos Estados Unidos da América e aprovada por 

unanimidade (os países socialistas, a Arábia Saudita e a África do Sul se abstiveram de votar), 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem veio por muito tempo sendo interpretada 

como uma carta de intenções, declarações genéricas, sem que os Estados signatários tivessem 

vinculados e obrigados a se regerem sob a sua égide. Segundo Accioly e Silva (2002, p.354), 

“não obstante a ênfase dada ao reconhecimento dos direitos humanos, a Senhora Roosevelt 

reiterou a posição de seu país, no sentido de que a Declaração não era tratado ou acordo que 

criava obrigações legais”. 

Tecnicamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos não é tratado, ela foi 

criada como uma resolução da Assembléia Geral da Nações Unidas, semelhante a um código 

de ética universal a tratar da conduta dos Estados frente aos direitos humanos. O seu 

surgimento veio consagrar a posição do indivíduo como sujeito de direito internacional e 

trazer mecanismos para assegurar esse direito, contraponde a antiga concepção de que os 

Estados detinham soberania absoluta e eram a única finalidade do direito internacional.  

Mesmo diante de uma resolução e da designação de declaração, esses quesitos 

isolados não são suficientes para aferir sua força cogente. A questão da obrigatoriedade ou 

não do referido texto ainda é motivo de discussões. Em 1968 na Conferência Mundial de 

Direitos Humanos em Teerã foi aprovado uma proclamação, estabelecendo a obrigatoriedade 

do texto, porém essa posição não foi confirmada em 1993 pela Conferência de Viena. 
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Rezek (2007, p.219) em seus ensinamentos discorre que essa Declaração contém 

somente normas substanciais, sem prever qualquer órgão jurisdicional a preservar-lhe suas 

disposições, nem mecanismos a permitir que os indivíduos, objeto da proteção, se manifestem 

contra agressões aos seus direitos. Embora sejam pertinentes suas observações, ela não 

soluciona o problema.  

Por outro lado, para parte significante da doutrina, é bastante plausível a tese de que 

muitos dos preceitos postos na Declaração tratam-se, na verdade, de direito costumeiro ou de 

princípios gerais de direito, encontrado nessas qualificações o substrato para que possam ser 

exigidas no cenário internacional. Seguindo esse caminho, a Corte Internacional de Justiça, no 

caso dos reféns norte-americanos em Teerã em 1980, já fez uso do conteúdo da Declaração, 

portanto, mais um indício a favor da obrigatoriedade do referido texto (Albuquerque, 2004, p. 

870). Alguns doutrinadores vão mais além e a classifica como norma de jus cogens 

internacional (Mazuolli, 2011, p. 861; Comparato,2007, p.227). 

Aponta Fábio Comparato (2007, p.228) que a proclamação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos é o ponto culminante de um processo que vem se desenrolando desde a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração do Direito do Homem e do 

Cidadão, proferido na Revolução Francesa.  

Para Flávia Piovesan (2007, p.147), ela estabelece um código de ética a conduzir as 

ações dos Estados, ao imprimir, no cenário internacional, a observância dos direitos humanos. 

Aponta, ademais, outras conseqüências da Declaração, como: a eventual absorção dos seus 

preceitos pelas ordens nacionais e a feitura de outros documentos internacionais sobre o tema. 

 De modo salutar, Paulo Banavides(2007, p. 574) exprime a importância dessa 

Declaração para o mundo e o fortalecimento da proteção à pessoa humana: 

Erra todo aquele que vislumbra no valor das Declarações dos Direitos Humanos uma 

noção abstrata, metafísica, puramente ideal, produto da ilusão ou do otimismo 

ideológico. A verdade é que sem esse valor não se explicaria a essência das 

Constituições e dos tratados, que objetivamente compõem as duas facetas do direito 

público− a interna e a externa. 
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4 JUSTIÇA TRANSICIONAL: BUSCA PELO DIREITO À VERDADE, À MEMÓRIA 

E TAMBÉM À JUSTIÇA 

 

Após essa breve abordagem sobre as interações entre o ordenamento jurídico interno 

de um determinado Estado com a respectiva ordem internacional, os confrontos entre as 

correntes dualista e monista e suas derivações, juntamente com as observações pertinentes do 

desenvolvimento dos direitos humanos, seu contexto e a relevância do tema, tem-se os 

subsídios para o início da discussão sobre a validade ou não da lei nº 6.683/1979, também 

conhecida por Lei da Anistia. 

 Todavia, para melhor compreensão do assunto ora abordado, ainda se faz premente a 

noção da expressão ‘justiça de transição’. Esse termo, segundo a Encyclopedia of Genocide 

and Crimes against Humanity, refere-se “a área de atividade e pesquisa voltada para a 

maneira como as sociedades lidam com o legado de violações de direitos humanos, 

atrocidades em massa[...] com vistas à construção de um futuro mais democrático e 

pacífico”(Mezarobba, 2009, p.37).  

De acordo com Méndez citado por Glenda Mezarobba (2009, p.42), os governos 

devem adotar quatro princípios conjuntamente para assegurar uma justiça de transição plena, 

são elas: “investigar, processar e punir os violadores de direitos humanos; revelar a verdade 

para as vítimas, seus familiares e toda a sociedade; oferecer reparação adequada; e afastar os 

criminosos de órgãos relacionados ao exercício da lei e de outras posições de autoridade”. 

Como assevera Pinto (2010, p.2): 

 

Da junção de demandas por justiça e por transição democrática, o termo justiça 

transicional foi cunhado para expressar métodos e formas de responder a 

sistemáticas e amplas violações aos direitos humanos. Assim, justiça transicional 

não expressa nenhuma forma especial de justiça, mas diversas iniciativas que tem 

por intuito reconhecer o direito das vítimas, promover a paz, facilitar a reconciliação 

e garantir o fortalecimento da democracia. 

 

Dessa forma, a justiça transicional não é uma justiça de exceção e, sim, vários 

mecanismos a efetivar o direito à verdade, à memória e à justiça. Apesar dos próprios nomes 

já serem indicativos do significado dessas expressões, ainda é salutar recorrer aos conceitos 

dessa tríade. Assim, o direito à verdade e à memória são, nas palavras de Gallo (2010, p.5): 

 

A primeira diz respeito ao direito presumido que cada cidadão possui de conhecer a 

verdade dos fatos que compõem a sua história; a segunda, por sua vez, de que há de 

ser preservada a memória daquelas pessoas e/ou grupos sociais, que no decorrer da 

história foram perseguidos e reprimidos (em alguns casos tão brutalmente que, como 

conseqüência, chegaram a ser mortos pelos agentes repressores do aparelho estatal), 

a fim de que, a partir da preservação de tais lembranças, situações semelhantes não 

mais ocorram (Gallo, 2010, p.5). 

 



29 

 

Já o direito à justiça, em um sentido estrito, corresponde há duas possibilidades: a 

responsabilização estatal e a responsabilização de agentes do governo que cometeram crimes, 

sendo esse último o objeto de estudo dessa pesquisa. 

Percebe-se ainda que a aplicação do conceito de justiça de transição não tem sido 

automático, mas sim uma conquista dos movimentos da sociedade civil. Normalmente, os 

países que passaram pela mudança de regimes autoritários para democráticos editaram 

autoanistias, na tentativa de sepultar o passado de violação de direitos humanos e, 

consequentemente, de impedir qualquer responsabilização por esses atos.  

Porém, é cada vez mais unânime, na ordem internacional, o entendimento de que essas 

anistias internas são desprovidas de eficácia perante a ordem internacional. Para o Sistema 

Interamericano de Direito Humanos, há “incompatibilidade das leis de anistia com as 

obrigações convencionais dos Estados, quando se trata de graves violações dos direitos 

humanos”(Terra, 2012, p.86). 

E é justamente sobre a ocorrência de graves violações de direitos humanos durante 

esse regimes que soa tão retrógrado a proibição de imputação penal aos responsáveis. Sob o 

imperativo da segurança nacional, os governos nacionais militares implantaram verdadeiros 

estados de exceção, sujeito ativo na prática generalizada de tortura e de desaparecimento 

forçado, sendo este último, conforme leciona Lúcia Bastos (2009, p.170): 

 

Para a vítima e para a sociedade, o desaparecimento nas mãos da polícia ou das 

forças armadas resulta na abnegação mais completa dos direitos humanos: prisão 

arbitrária, detenção sem julgamento, tratamento degradante e tortura, seguido por 

assassinato e disposição secreta do corpo.  
 

No cenário interno, a sociedade, diante da tentativa da promoção do esquecimento por 

meio das leis de anistia, tem se manifestado contrária a essa política, provocando a adoção 

gradativa, pelos governos, dos mecanismos de justiça transicional, a depender, o alcance 

desse movimento, da intensidade e da participação dos cidadãos. 

Na América Latina, esse processo é bastante visível, destacando-se especialmente o 

Brasil e a Argentina, por se encontrarem em posições diametralmente opostos na efetivação 

da justiça de transição como veremos. 

 

4.1.O exemplo argentino 

 

É quase impossível referir-se a promoção da responsabilização de agentes de regimes 

opressores e não citar o desenrolar do processo ocorrido no país platino. A Argentina, como 

os outros países do Cone Sul, ao término do governo autoritário e início do período de 
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redemocratização, passou a conviver com dois textos legais que asseguravam a impunidade: 

Lei de Ponto Final (lei nº23. 492/86) e a Lei de Obediência Devida (lei nº23.521/87). 

A primeira determinava a paralisação de processos judiciais sobre desaparecimentos 

forçados compreendidos durante o Governo Militar (1976-1983), enquanto a segunda isentava 

de responsabilização os militares por legitimar sua atuação no cumprimento de ordens 

superiores, em atendimento a hierarquia existente nas  

instituições militares (Peixoto, 2011, p.7). 

 Além da atuação incessante e determinada de parte da sociedade, como o conhecido 

grupo formado pelas mães da praça de Maio, para obterem respostas acerca do citado período, 

bem como a punição aos agentes que cometeram crimes, conjuntamente com um Judiciário 

ativo e sensível à demanda social, na Argentina em 2005, foi declarada a 

inconstitucionalidade das referidas leis, permitindo a persecução penal desses agentes 

(Cambaúva, 2009, on-line). 

 Não é exagero afirmar que, na Argentina, a justiça transicional desenvolveu-se de 

forma bem ampla, prestigiando as três vertentes: o direito à memória, à verdade e à justiça. 

 Para explicar o desfecho obtido no país portenho, alguns fatores são levantados, dentre 

eles, o de ter sido um dos regimes mais opressivos e violentos, com cerca de 18 mil mortos, 

segundos dados oficiais (Peixoto, 2011, p. 10), como também a maior receptividade e 

utilização, pelo sistema judiciário daquele país, das sentenças internacionais; e a reforma 

constitucional realizada em 1994, que elevou ao status constitucional os tratados de direitos 

humanos (Peixoto, 2011, p.7). 

 

4.2.Justiça de Transição no Estado brasileiro 

 

 No Brasil, com a desagregação do Governo Militar e a efervescência da 

redemocratização, por volta do final da conturbada década de 70, a Lei de Anistia foi 

aprovada. Por um certo período, a sociedade brasileira permaneceu sem o adequado 

esclarecimento dos fatos ocorridos durante a Ditadura Militar. 

 Entretanto, devido à pressão social e às decisões proferidas em organismos 

internacionais, a abertura dos arquivos da ditadura e o resgate da memória dos perseguidos 

políticos foram paulatinamente sendo conquistados. Nesse passo, são marcos a previsão de 

indenizações aos torturados e aos familiares dos mortos pelo regime, previstos, por exemplo, 

na lei nº 10.559/2002, e a constituição da Comissão Nacional da Verdade, pela Lei 

nº12.528/2011. 
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Embora haja o avanço verificado no âmbito do direito à verdade e à memória, o 

desrespeito ao direito à justiça ainda é patente, em decorrência do proibitivo legal imposto 

pela Lei de Anistia. Assim, permanece ainda muito distante a possibilidade de ocorrer a 

persecução penal contra os agentes do Estado que cometeram crimes como tortura e 

homicídio. Como será adiante detalhado, o julgamento da ADPF nº 153, que deu continuidade 

ao entendimento da proibição à jurisdição penal, demonstrou o descompasso do STF com os 

julgados da Corte Interamericana, abrindo um precedente desfavorável e ultrapassado sobre a 

autonomia da ordem interna frente à internacional face um mundo, cada vez mais, interligado 

e interdependente. 

Enquanto persiste o impasse, a sociedade permanece na luta para acabar com a 

impunidade como o grupo Levante Popular da Juventude que promove, em âmbito nacional e 

de forma pacífica, “esculachos” contra torturadores da ditadura militar. 
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5 A LEI DE ANISTIA E OS DIREITOS HUMANOS: UMA REFLEXÃO 

 

Para Marcus Correia (2009, p.144),  a extensão da anistia para os detentores do Poder, 

membros do Estado que cometeram atos de barbárie, é contra a lógica jurídica. Permitir que o 

responsável pela manutenção e obediência da ordem existente possa ignorar os preceitos por 

eles preservados é incoerente e imoral. E conclui que a única violência permitida ao Estado é 

a respaldada pelo ordenamento jurídico vigente. Portanto, propugna pela incompatibilidade da 

Lei de Anistia pátria, no sentido habitual que lhe é conferido, com o sistema jurídico 

democrático vigente. 

Outrossim, a Lei de Anistia se enquadraria na denominada política de esquecimento de 

Johann Michel (Peixoto, 2011, p.11), que apresentaria duas vertentes: o esquecimento-

manipulação e o esquecimento-negação. No primeiro, compreende uma atuação do governo 

para promover o esquecimento a fatos passados com o fim de apaziguar a sociedade, enquanto 

o outro representa a deliberada manipulação da história com o intuito de demover a 

instabilidade social. De todo modo, também, nessa acepção, deve-se recusar a legitimidade da 

Lei de Anistia, em confronto direto e inafastável com o direito à verdade e à memória. 

 Portanto, sob o manto dessa lei, torturadores e assassinos, agentes do Estado no 

período militar, permanecem até hoje sem serem responsabilizados por seus atos, ocasionando 

um grande desconforto. Como alude Marcos Zilli (2009, p. 115): 

 

A impunidade é, sem dúvidas, um mal insuportável, mormente ao envolver a prática 

de atos lesivos aos bens mais caros à humanidade. Protegê-los pressupõe punir os 

responsáveis pelos desrespeitos. As obrigações de qualquer Estado comprometido 

com a comunidade internacional supõem o repúdio a todo e qualquer ato impeditivo 

do exame, da discussão, da investigação e do julgamento dos responsáveis pelos 

abusos cometidos sob os auspícios de um regime de exceção. Daí a imprestabilidade 

das Leis de Anistia e de tantas outras com a mesma finalidade. 

 

Essa é a interpretação comumente empregada pelas cortes nacionais, validando a 

legalidade dessas normas. Por outro lado, nos órgãos jurisdicionais internacionais, o 

posicionamento tem se revelado diametralmente oposto. Neles, são desconsideradas as 

anistias nacionais concedidas, já que violariam os princípios do direito internacional dos 

direitos humanos (Bastos, 2009, p.179). 

Após a compreensão do alcance da justiça de transição e notadamente sua acepção de 

direito à justiça, bem como da imoralidade das autoanistias, segue-se uma análise do 

julgamento proferido pela Corte Interamericana, bem como da insuficiente solução dada pelo 

STF na ADPF nº 153. 
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5.1.O paradigma da ADPF nº 153 

 

A ADPF nº 153 foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil com o intuito de haver declarado pelo Supremo Tribunal Federal a não recepção do 

disposto no § 1º do Art. 1º da lei nº 6.683/1979, lei da anistia, responsável por estender a 

anistia a todos que cometeram crimes comuns conexos com crimes políticos ou praticados 

com motivação política. Em outras palavras, com essa previsão legal os agentes do regime 

estariam eximidos de qualquer responsabilidade por atos cometidos nesse período. 

O instrumento processual foi acertadamente manejado, uma vez que a ADPF é o meio 

hábil a questionar a vigência de textos normativos anteriores a Constituição de 1988. No caso 

em tela, a ação foi julgada improcedente com fulcro no voto do relator que era o ministro Eros 

Grau, conforme abaixo detalhado. 

Inicialmente, o relator desenvolveu, no seu julgado, a argumentação sobre a 

legitimação da lei nº 6.683/1979 como resultado da luta social decorrente do abrandamento do 

regime militar, a fim de apaziguar a sociedade brasileira, bem como também expôs seu temor 

de ver o princípio da dignidade da pessoa humana ser usado indevidamente. 

Prosseguiu, distinguindo entre o texto da lei e a norma jurídica, no sentido de que esse 

último surge do processo interpretativo, que abarca o contexto histórico no qual foi produzido, 

enquanto o outro é a linguagem textual utilizada na lei. Concluindo, assim, que a produção da 

norma jurídica é um processo constitutivo, que leva em consideração o texto legal e a 

realidade fática do momento, sendo válido esses apontamentos para as leis de caráter abstrato 

e geral, pois as leis concretas possuem outra sistemática. 

Continuou diferenciando as leis de conteúdo abstrato e geral para as leis-medida, 

também conhecidas como leis concretas. Nessas não há abstração nem generalidade, regendo 

uma dada situação fática concreta e, uma vez alcançados seus objetivos, estariam exauridas. 

Conjugando esses fatores, seria inviável para o ministro uma nova interpretação à lei 

de anistia de 1979, observe o trecho da ementa abaixo destacado: 

  

No caso de leis-medida interpreta-se, em conjunto com o seu texto, a realidade no e 

do momento histórico no qual ela foi editada, não a realidade atual. É a realidade 

histórico-social da migração da ditadura para a democracia política, da transição 

conciliada de 1979, que há de ser ponderada para que possamos discernir o 

significado da expressão crimes conexos na lei nº 6.683. É da anistia de então que 

estamos a cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão qual 

foi na época conquistada(STF, 2010, p.3). 

 

Destacou também que o referido instrumento normativo precede tanto a Convenção 

das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
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Degradantes, em aplicação no território nacional desde 26 de junho de 1986; a lei interna nº 

9.455, de 7 de abril de 1997 que define o crime de tortura; como o dispositivo constitucional 

que veda a concessão de anistia e graça para crimes de tortura, portanto não haveria a 

possibilidade de auferir a compatibilidade entre eles. 

 Observou ainda que não caberia ao Poder Judiciário trazer qualquer inovação quanto à 

matéria, uma vez que esse papel seria do Poder Legislativo. Em um Estado de Direito, os 

Poderes devem atuar conjuntamente e harmonicamente para melhor desempenharem suas 

funções, evitando imiscuir na competência do outro. 

 E por último abordou sobre a Emenda Constitucional nº26/1985, que instituiu a 

Assembléia Constituinte responsável pela feitura da Constituição de 1988, e trouxe no seu 

bojo dispositivo reafirmando a anistia concedida pela lei nº6.683/1979. Sustentou, por fim, 

que com essa última prova, não há como se rediscutir o tema, que, com esse instrumento, a 

nova ordem, instaurada com a publicação e promulgação da Carta de 1988, teria integrado a 

anistia concedida em 1979. 

Portanto, com essa sustentação, o STF contribui para a manutenção da interpretação da 

Lei de Anistia “que tende a reforçar uma memória coletiva oficial marcada pelo 

esquecimento-manipulação e pelo esquecimento-negação” (Peixoto, 2011, p. 14). 

 

5.1.1.Votos dissidentes 

  

Dois dos ministros da egrégia Corte, Ricardo Lewandowski e Ayres Brito, 

apresentaram parecer diferente sobre o assunto, cada um julgando pelo parcial provimento em 

conformidade com seu voto. 

Para o ministro Ricardo Lewandowski, por meio de uma análise mais objetiva, sem se 

ater ao contexto histórico da produção da referida lei, o enquadramento do crime como 

conexo ao crime político ou de motivação política deveria ser feita no juízo, caso a caso. 

Após apreciar o que seria crimes conexos e a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal sobre a interpretação dada a crimes políticos, notadamente nos processos de 

extradição, o referido ministro concluiu que a anistia aos agentes do governo não se deu 

automaticamente pela lei da anistia, uma vez que a pratica de crimes comuns não estaria 

albergado pelo manto protetor do referido documento legal. E sustentou ainda que, pela 

previsão do Art. 5º, inciso XXXV da atual Constituição, cujo acesso universal à jurisdição é 

garantido, não poderia deixar de conhecer semelhante demanda, até mesmo, como ressaltou, 

em observância aos acordos firmados internacionalmente e em conformidade com a 
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recomendação de órgãos internacionais, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, sendo esse 

último o autor do seguinte trecho: 

 

(...) nos casos em que algum funcionário público ou agente estatal tenha cometido 

violações dos direitos reconhecidos pelo Pacto aos quais faz referência este 

parágrafo [tortura e outros tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes, privações 

sumárias e arbitrárias de vida, desaparecimentos forçados], os Estados Partes dos 

quais se trate não poderão eximir os autores de sua responsabilidade jurídica 

pessoal, como aconteceu com certas anistias (ver Observação Geral nº 20 [44] e em 

imunidades anteriores. Além disso, nenhum cargo oficial justifica que sejam 

eximidas de responsabilidade jurídica as pessoas às quais é atribuída a autoria dessas 

violações. Também devem ser eliminados outros impedimentos ao estabelecimento 

da responsabilidade penal, entre eles a defesa baseada na obediência a ordens 

superiores ou os prazos de prescrição  excessivamente curtos, nos caos em que 

forem aplicadas tais prescrições (STF, 2010 , p. 128-129) . 

 

Já o ministro Ayres Brito negou no seu voto o uso da interpretação histórica para se 

tentar compreender o alcance da norma. Para ele, deve-se buscar critérios mais objetivos, 

concluindo, depois da análise dos dispositivos, que não vê o caráter geral e amplo 

normalmente associado a lei de anistia. Também advogou que a lei, caso fosse sua intenção, 

deveria ter expressamente anistiado esses torturadores. 

Dessa forma, julgou pela interpretação conforme a Constituição, no sentido de que os 

crimes hediondos e a eles equiparados não fossem anistiados pela lei nº 6.683. 

 

5.1.2.Algumas considerações sobre o voto do relator 

 

Expostos os motivos pelos quais os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram 

improcedente a ADPF nº153, algumas considerações são necessárias sobre os argumentos 

levantados.  

 

5.1.2.1.Emenda Constitucional nº 26/1985 

 

 Em que pese a defesa do ex-ministro Eros Grau para que a EC nº 26/85 tenha 

recepcionado a anistia concedida em 79 na nova ordem constitucional inaugurada com a 

promulgação da Carta de 1988, essa não é a melhor solução. 

 Para o douto relator, a referida emenda teria condicionado o trabalho da Constituinte e, 

desse modo, ela comporia esse novo período inaugurado com a Constituição de 1988. No 

entanto, a esmagadora doutrina destaca três caracteres atribuídos ao poder constituinte 

originário, são eles: inicial, ilimitado e incondicionado. Significa dizer que o poder 

constituinte originário inicia uma nova ordem jurídica, que, por sua vez, não encontra 
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limitação alguma na velha ordem e, destarte, não se subjuga o a essas normas (Mendes, 

Gilmar;Coelho Inocêncio; Branco, Paulo, 2010, p.274). 

 Assim, apesar de esse instrumento normativo ter sido responsável pela convocação da 

Assembléia Constituinte, sua natureza ainda é de pré- constitucional, isto é, pertencente a 

velha ordem e, portanto, não remanesceu com a promulgação da Constituição de 1988. Para 

melhor compreensão do assunto: 

Decaída aquela ordem e inaugurada nova fase constitucional com a promulgação da 

Constituição de 1988, é certo que aquela Emenda Constitucional e tudo o que por 

ela foi introduzido no sistema então vigente não mais prevalece, pelo que o que se 

põe como ainda prevalecente juridicamente, quanto a anistia política concedida em 

1979, é tão somente a lei nº 6683/79.(STF, 2010 ,p.85)  

 

 Se a anistia, concedida nos moldes na emenda, tivesse sido expressamente delineada 

no novo texto constitucional, a anistia deveria ser respeitada como desígnio do constituinte 

originário, mas, pelo contrário, além de não dispor sobre ela, a nova constituição, sensível às 

questões da dignidade da pessoa humana, recrimina a prática de tortura, de terrorismo e de 

crimes hediondos, tornando-os insuscetíveis de graça ou de anistia, art. 5º, inciso XLIII da 

CF/88. 

 

5.1.2.2. Hermenêutica jurídica: interpretação histórica 

 

 Ao analisar a lei nº 6.683/1979, percebe-se que o legislador não delineou claramente 

os contornos da expressão ‘crimes conexos’, no qual até hoje paira discussões sobre seu 

campo de incidência. Para ajudar na busca da melhor interpretação, faz-se necessário o uso da 

hermenêutica jurídica, ciência esta responsável por tentar captar o “direito que a lei exprime 

[...] num esforço de alcançar aquilo que, por vezes, não logra o legislador manifestar com a 

necessária clareza e segurança”(França, 1997, p. 4).   

Em sintonia com o voto do relator, Ministro Eros Grau, que fez uso do método 

hermenêutico da interpretação histórica para apresentar mais uma justificativa para a defesa 

incondicional dos efeitos até então consolidados da Lei da Anistia, a interpretação que tem 

prevalecido nos órgãos judicantes brasileiros é bastante extensiva, albergando todo tipo de 

ignomínia cometidas pelos agentes do Estado opressor. 

Mas a utilização, por si só, da interpretação histórica parece inadequado. Apelar 

exclusivamente para o sentimento de apaziguamento experimentado pela sociedade civil nos 

últimos anos do período Militar mostra-se insipiente e uma ofensa aos que, da sua forma, 

foram contrários ao regime. 
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 Também se revela uma afronta aos objetivos da hermenêutica jurídica. A busca pela 

interpretação mais adequada pelo jurista não é plenamente livre, ela está associada a várias 

noções imanentes da condição humana, como: a persecução da justiça e da prevalência da 

dignidade da pessoa humana. Nesse mesmo tom, discorre Raimundo Bezerra Falcão (2000, 

p.94): 

 

A Hermenêutica, em que pese à liberdade do sentido, não deve postar-se 

insensivelmente perante as bases éticas da linguagem. Já que o sentido é livre, é 

também inesgotável. Por conta dessa liberdade e dessa inesgotabilidade, o intérprete 

deve estar atento, a fim de que possa, ele mesmo, dar um sentido teleológico à sua 

interpretação, de forma que o resultado não seja indiferente ao fim social que se 

deseja atingir, isso dependendo do objeto que esteja sendo interpretado [...] se ele 

está interpretando uma norma jurídica, seu espírito, embora continuando livre na 

geração do sentido, há de ser inspirado por determinados ideais, como o de justiça, 

de bem-estar coletivo, de solidariedade social, de respeito à dignidade humana[...]. 

  

5.1.2.3.A dignidade da pessoa humana na ordem internacional 

 

 Dúvida não há quanto à essencialidade do vetor principio lógico da dignidade da 

pessoa humana no atual ordenamento jurídico pátrio. Fundamento da República Federativa do 

Brasil, Art. 1º, inciso III da CF/88, “qualquer norma ou mesmo interpretação deve 

obrigatoriamente estar vinculada, dependente e submetida ao atendimento do preceito da 

Dignidade da Pessoa Humana” (Silva, 2010, p.235). 

 Sem sombra de dúvidas, ao se comentar sobre a dignidade da pessoa humana, o 

primeiro documento de índole supranacional a defender e embasar todos os outros acordos 

sobre a matéria é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

 Como já dito anteriormente, a Declaração Universal tem a forma de uma resolução da 

ONU e, por isso, muitos a consideram sem caráter obrigatório. Por outro lado, outros a 

consideram vinculativa, pois muitos dos seus enunciados representam direito internacional 

costumeiro, plenamente aceito como fonte na ordem internacional. 

 Estando mais em conformidade com a proteção da dignidade da pessoa humana, a 

posição de que a Declaração de 1948 deve sim ter status de norma jurídica cogente parece 

mais acertada. Ao invés de mera recomendação, pela sua obrigatoriedade, é possível 

responsabilizar o Estado pela sua infração. 

 Alguns podem questionar pelo teor abstrato e genérico do conteúdo do citado 

documento, o que inviabilizaria, a princípio, a obediência aos seus dispositivos. Todavia, essa 

não é a melhor postura. Como visto antes, a importância que os Direitos Humanos e o vetor 

principio lógico da dignidade da pessoa humana ganharam evidentemente no período pós-II 
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Grande Guerra, impende assegurar sempre a interpretação mais benéfica a segurança desse 

pilar da ordem internacional. 

 Discussão semelhante já surgiu na ordem interna quanto a análise das normas 

programáticas constitucionais. Semelhante a Declaração, muitos estudiosos negavam o caráter 

vinculativo delas por não possuírem eficácia imediata e imperatividade, “dizendo respeito a 

planos e diretrizes futuras a serem implementadas pelos governantes”(Santos, Marcos André 

Couto, 2004, p.5). 

 Todavia, a teoria constitucional avançou no sentido de rejeitar a interpretação de mero 

programa indicativo, destituído de eficácia. Pelo contrário, hoje se entende que essas normas 

possuem efeitos específicos, tal como um comando negativo direcionado ao legislador e aos 

governantes para se absterem de atos contrários aos ditames por elas impostos (Santos, 2004, 

p.8).  

O raciocínio aqui desenvolvido é plenamente aplicável ao trato do texto da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Além da semelhança estrutural das normas programáticas 

com os dispositivos desse texto internacional, esses últimos também sofreram evolução na sua 

interpretação, passando a doutrina pátria a considerá-lo vinculativo, como já exposto.  

Portanto, os enunciados da Declaração Universal dos Direitos Humanos devem 

funcionar como diretrizes ao atuar dos Estados e obstar as posturas incompatíveis com tais 

normas. Vale destacar que tomando essa premissa como verdadeira, não há como sustentar a 

lei nº 8663/1979, pois ela é totalmente contrária ao espírito da Declaração, enunciada na 

resolução 217 A (III) da Assembléia Geral da Nações em 1948. 

 

5.1.2.4.A ultrapassada justificativa do ponto final 

 

 Como assevera Fernando Almeida (1996, p.115), a razão de ser da ordem jurídica é 

justamente a possibilidade de sua violação, sem ela, tornar-se-ia despiciendo a existência de 

condutas prescritas. Por isso, diante do continuo desrespeito aos direitos humanos, os órgãos 

de proteção a dignidade da pessoa humana têm desenvolvido sistematicamente novas 

interpretações e mecanismos de prevenção e combate, aperfeiçoando a luta para a erradicação 

desse mal. Esclarece também que o grande agente, perpetrador dessas condutas violadoras, é 

o titular do poder, o próprio Estado, o que dificulta sobremaneira a punição. 

 Diante do término desses períodos de exceção, os agentes do Estado opressor 

normalmente se utilizam de certas justificativas, como a tese da obediência devida e do ponto 

final, para escaparem da persecução penal (Almeida, 1996, p.123-124).  
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Por sua vez, a tese da obediência devida tornou-se célebre durante o Tribunal de 

Nuremberg. Ela consiste, basicamente, de isentar de qualquer responsabilidade os atos 

praticados por agentes de postos intermediários, uma vez que seriam cometidas em obediência 

a normas advindas de superiores hierárquicos. Hoje, contudo, ela não prevalece mais, porque 

a maioria dos ordenamentos jurídicos existentes determinam que ninguém é obrigado a 

obedecer ordem manifestamente ilegal. 

Já a teoria do ponto final foi amplamente difundida ao final dos regimes militares na 

América Latina, inclusive no Brasil e um dos argumentos levantados pelo eminente relator. 

Sua base argumentativa gira em torno da existência de apaziguamento entre os diversos 

setores da sociedade, opressores e oprimidos, para a edificação sadia da democracia. Na 

mesma linha: 

 

Em regra geral, a democratização trouxe leis de anistia ampla e recíproca, 

“perdoando” as condenações e atos injustos e ao mesmo tempo os que o 

perpetraram. O argumento era de que a redemocratização devia trazer uma paz entre 

repressores e reprimidos, que passariam a conviver no mesmo novo ambiente 

político [...] (Almeida, 1996, p.125). 

 

 No seu voto, Eros Grau argumenta “a inicial ignora o momento talvez mais importante 

da luta pela democratização do país, o da batalha da anistia [...] toda a gente que conhece 

nossa História sabe que esse acordo político existiu, resultando no texto da Lei n. 6.683/79”. 

Todavia, é inaceitável transigir quando se tratar de violação de direitos humanos. O que se 

tem defendido, em todo momento, é justamente seu caráter inviolável. A tese do ponto final, 

funciona só para um dos lados, os dos repressores, pois, ao contrário, os oprimidos até hoje 

vivem com esse fantasma. 

 

5.2.Caso Lung e outros versus Brasil 

   

Antes da análise da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no caso Lung e outros versus Brasil, é interessante entender primeiramente o papel do referido 

órgão no cenário internacional de proteção aos direitos humanos, bem como os deveres que 

surgem para o Estado, quando da assinatura e adoção de tratados internacionais.  

 

5.2.1. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 
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Mazzuoli (2011,p.803) destaca  que estudar os direitos humanos na atualidade implica 

observar a existência de dois sistemas protetivos que se integram: um de âmbito interno 

(assegurado normalmente por uma Carta Constitucional) e outra de caráter internacional. 

Após a II Guerra Mundial, observou-se, no âmbito econômico, a intensificação do 

processo de globalização e, ao mesmo tempo, um movimento de regionalização, a organizar 

as economias em blocos. Apesar da aparente contrariedade, os dois processos se 

complementam: a universalização representada pela globalização não anula interações 

regionais. Essa mesma lógica pode ser aplicada ao desenvolvimento dos Direitos Humanos. 

 Com a criação da Organização das Nações Unidas em 1945 e suas ações posteriores, 

foi implantada uma série de acordos internacionais, visando a proteção aos direitos humanos 

por todo o globo. Essa legislação, portanto, pode apresentar dependendo da matéria versada 

tanto um caráter geral, por abranger indivíduos indiscriminadamente (por exemplo, Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos) como um específico, tratar de determinadas 

pessoas (por exemplo, Convenções internacionais de combate à discriminação contra a 

mulher), conforme explanações de Mazzuoli (2011).  

Paralelamente a esse evento, os países também se reuniram em escalas regionais e 

construíram arcabouços jurídicos com o mesmo objetivo, de resguardar a dignidade da pessoa 

humana. Para Mazzuoli (2011), esses sistemas são mais eficientes, pois seus membros são 

mais homogêneos, facilitando a consecução das normas impostas. Assim discorre também 

Flávia Piovesan citada por Mazzuoli (2011,np): 

 

Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas complementares. Inspirados 

pelos valores e princípios da Declaração Universal, compõem o universo 

instrumental de proteção dos direitos humanos no plano internacional. Em face 

desse complexo universo de instrumentos internacionais, cabe ao indivíduo que 

sofreu violação de direito a escolha do aparato mais favorável, tendo em vista que, 

eventualmente, direitos idênticos são tutelados por dois ou mais instrumentos de 

alcance global ou regional, ou ainda, de alcance geral ou especial. Nesta ótica, os 

diversos sistemas de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos 

indivíduos protegidos”. 

  

 Nesse sentido, existem o sistema europeu, representado pela Corte Européia de 

Direitos Humanos, africano, formado pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos e americano. 

Assim, além do Brasil aderir aos principais tratados sobre os direitos humanos 

pertencentes ao sistema global, por exemplo, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, ele também participa do sistema interamericano de direitos humanos, do qual 

faz parte a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Gomes; Mazzuoli, p.2). 
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Verifica-se, todavia, que a adesão do Brasil aos principais instrumentos de proteção 

aos direitos humanos deu-se primordialmente na década de 1990, marcada pelo início do 

Estado democrático de direito, com a instauração de uma nova ordem constitucional, 

conjugado com um esforço a promover, no cenário internacional, uma imagem mais positiva 

do Estado brasileiro (Piovesan, 2007, p. 279). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, como instituição judicial autônoma da 

Organização dos Estados Americanos, foi criada em 1979, compondo, juntamente com a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o denominado Sistema Interamericano de 

Proteção dos Direitos Humanos, cuja base legal é dada pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos e pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 

Em ambos os acordos, há dispositivo que versa sobre a proibição de aplicação de 

tratamento desumano, bem como a expressa menção na Convenção de que ‘o direito a 

tratamento humano é inderrogável e impede que os governos recorram à sua supressão sob 

qualquer circunstância’. Nesse sentido, a Corte Interamericana já se pronunciou de que a 

vedação a tratamento desumano, cruel ou degradante e a tortura é norma jus cogens (Martin; 

Pizon, p.20). Segue abaixo as normas citadas: 

 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos 

(...)  

Artigo 5 

Direito à Integridade Pessoal 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 

ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito 

devido à dignidade inerente ao ser humano. 

(...) 

Artigo 27  

Suspensão de garantias 

(...) 

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos 

seguintes artigos: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito 

à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 

(princípio da legalidade e da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 

17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à 

nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a 

proteção de tais direitos.(CIDH, 1969) 

 

Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

(...) 

Artigo 25 

Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e 

segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes. Ninguém pode ser preso por 

deixar de cumprir obrigações de natureza claramente civil. Todo indivíduo, que 

tenha sido privado da sua liberdade, tem o direito de que o juiz verifique sem 

demora a legalidade da medida, e de que o julgue sem protelação injustificada, ou, 

no caso contrário, de ser posto em liberdade. Tem também direito a um tratamento 

humano durante o tempo em que o privarem da sua liberdade. 

Artigo 26 
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Parte-se do princípio de que todo acusado é inocente, até que se prove sua 

culpabilidade. Toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser ouvida em uma 

forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo 

com leis preexistentes, e de que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou 

inusitadas. 

  

Dessa forma, a função precípua da Corte é a aplicação e interpretação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e outros tratados que versem sobre essa temática no plano 

consultivo ou no contencioso. Nesse último, o objetivo de levar esses casos suspeitos de 

violação dos direitos humanos ao conhecimento da Corte é para averiguar a responsabilidade 

internacional do Estado diante do fato apresentado, que será pormenorizado em tópico 

posterior. 

Tal situação só é possível caso o Estado tenha declarado expressamente, em 

documento escrito a ser depositado na sede da Organizações dos Estados Americanos, sua 

intenção de se submeter a jurisdição da Corte. Somente após essa formalidade, as sentenças 

definitivas e inapeláveis emitidas pela Corte adquirem caráter obrigatório, não podendo os 

Estados escusar seu cumprimento (Junior, p.76).  

 Vale ressaltar que a atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é 

essencial no pleno exercício da Corte, uma vez que ela, junto com os Estados signatários, é 

competente para propor demandas à Corte. Acresce-se ainda que cabe à Comissão receber as 

denúncias oriundas de indivíduos, relatando desobediência aos direitos humanos, bem como a 

elaboração de relatórios sobre a situação deles nos países membros (Junior ,p.66). 

Dessa forma, em um processo gradual, acentuado pela democratização ocorrida no 

país a partir de 1985 e seguindo os preceitos impostos pela Constituição de 1988, que elevou 

o princípio da dignidade da pessoa humana a elemento fundante do Estado brasileiro 

democrático de Direito, na década de 90, o país tornou-se signatário tanto da Convenção 

como ainda reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tornando 

possível o julgamento do Estado brasileiro por desrespeitos às normas internacionais de 

proteção ao indíviduo pactuadas no âmbito do continente americano. 

 

5.2.2.Responsabilidade Internacional do Estado: dever de respeitar e garantir 

 

A observância dos regramentos impostos pelos tratados assinados sobre direitos 

humanos impõe uma obrigação genérica para os países signatários de guiar suas ações no 

cumprimento dos direitos estabelecidos. Sob um outro enfoque, significa também que existe 

um dever de abstenção focado na não violação dos direitos reconhecidos nesses instrumentos 

internacionais pelos Estados membros.  



43 

 

Tais posicionamentos são complementares, uma vez que a responsabilização 

internacional do Estado pode ser vista como um dever de respeitar e de garantir a fruição dos 

direitos assegurados. Nesse sentido, entende-se que o dever de garantir corresponde a uma 

atuação positiva dos entes govenarmentais, por meio de, por exemplo, adoção de medidas 

apropriadas e aparelhamento da máquina estatal. Como resultado dessa postura garantidora, o 

Estado é responsável por prevenir, investigar e punir as condutas violadoras aos direitos 

humanos. Já o dever de respeitar está associado a uma obrigação de resultado (Martin; Pizon, 

p.137).  

Como visto acima, o dever de garantia desdobra-se em subdeveres, que são: o de 

prevenir, o de investigar e o de punir os atos atentatórios a ordem jurídica vigente quanto à 

proteção dos direitos humanos vigentes. 

A Corte, no julgamento do caso Velásquez-Rodríguez versus Honduras em 1989, se 

pronunciou sobre os contornos do subdever de prevenir: 

 

O dever de prevenir inclui todos aqueles meios de natureza jurídica, política, 

administrativa e cultural que promovem a proteção dos direitos humanos e 

asseguram que toda a violação seja considerada e tratada como um ato ilícito, que, 

como tal, pode levar à punição dos responsáveis e à obrigação de indenizar as 

vítimas pelos danos. Não é possível elaborar uma lista detalhada de todas estas 

medidas, uma vez que elas variam conforme a legislação e as condições de cada 

Estado Parte. É evidente que, na medida em que o Estado está obrigado a prevenir 

abusos de direitos humanos, a existência de uma violação específica, não demonstra, 

em si, a omissão na adoção de medidas preventivas.(Martin; Pizon, p.138) 

 

Percebe-se assim que o descumprimento desse dever está correlacionada com uma 

atuação aquém do esperado por parte do Estado, não se mostrando diligente, sendo essa 

postura passível de responsabilização. 

Já os subdeveres de investigar e punir impõem ao Estado a obrigação de proceder a 

investigação para descobrir os autores das infrações e levar a julgamento essas pessoas, 

procedendo também a reparação da vítima (Martin; Pizon, p.140). 

Vale ressaltar que a Corte tem jurisdição sobre os Estados e não sobre os indivíduos. 

Conclui-se, assim, que o órgão não é competente para imputar culpabilidade individual nos 

casos de desrespeito ao direitos humanos. 

Dessa forma, para melhor compreender os aspectos de responsabilização internacional 

do Estado no âmbito da CIDH, recorre-se novamente a sentença proferida no caso Velásquez-

Rodríguez versus Honduras: 

 

O artigo 1(1) é fundamental para determinar se uma violação dos direitos humanos 

reconhecidos pela Convenção pode ser imputada a um Estado Parte. O artigo, de fato, cobra 

do Estado Parte o dever fundamental de respeitar e garantir os direitos reconhecidos naquele 

instrumento. Qualquer abalo a estes direitos que possa ser atribuído, segundo as normas do 
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direito internacional, à ação ou omissão de qualquer autoridade pública, constitui um ato 

imputável ao Estado, o qual assume responsabilidade nos termos previstos pela 

Convenção.(Martin; Pizon, p.150) 
 

Com a adesão de mais países e, consequentemente, com a submissão de mais 

demandas para a Corte apreciar, além dos pareceres consultivos dados por ela, tornou-se 

possível a construção de entendimentos e interpretações a darem maior efetividade as normas 

em apreço. Por exemplo, tem-se defendido pela Corte que o Estado ofende à Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos ao adotar medidas que vão de encontro a ela, mesmo 

considerando “o fato de que as medidas tenham sido adotadas em conformidade com a 

legislação interna do país, não é relevante para a determinação da responsabilidade 

internacional” (Martin; Pizon, p.153).  

Nesse passo, tal posicionamento é bastante importante para imprimir efetividade e 

cumprimento aos acordos e tratados internacionais pactuados no cenário americano, 

principalmente quanto à proteção de direitos inerentes à condição humana. Como já dito 

anteriormente, o Estado, sob a alegativa de cumprimento de norma do ordenamento interno, 

não pode deixar de aplicar as regras e normas impostas pela ordem internacional e assentidas 

por ele. Se admitida essa discussão, do caráter dicotômico ou não, da primazia ou não, do 

direito internacional face o direito interno, estar-se-ia regredindo no pensamento jurídico. 

Em conformidade com o exposto, é necessário lembrar que pela Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados ficou determinado a obrigatoriedade dos Estados de 

reconhecerem a primazia do direito internacional, como prevê o Art. 27 do referido estatuto 

(Gomes; Mazzuoli, p.4-5 ), embasando o entendimento acima defendido. 

 

5.2.3.Análise da sentença proferida no Caso Gomes Lung e outros versus Brasil 

 

Das situações já julgados pela Corte envolvendo o Brasil e de interesse para o trabalho 

ora desenvolvido, destaca-se o caso Gomes Lung e outros (“guerrilha do Araguaia”) versus 

Brasil, sendo a demanda proposta pela Comissão de Direitos Humanos após ter recebido 

petição em 7 de agosto de 1995 do Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL) e 

Human Rights Watch/Américas em nome das pessoas desaparecidas no contexto da guerrilha 

do Araguaia e de seus familiares.Antes de adentrar apropriadamente no tópico suscitado, é 

interessante esclarecer o cenário da ocorrência investigada.  

A guerrilha do Araguaia foi um movimento organizado por dissidentes do regime 

militar brasileiro, compostos por integrantes do PC do B e de lideranças estudantis, que se 

localizava próximo ao rio Araguaia e pretendia fomentar uma guerrilha rural. O Governo, ao 
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tomar conhecimento do foco guerrilheiro, empreendeu diversas operações na região para 

desmantelar a oposição. A repressão estatal foi implacável e resultou em cerca de 64 

desaparecidos. Desde então, seus familiares buscam informações das vítimas, sendo que essa 

luta foi reconhecida internacionalmente, quando em agosto de 1996, foi apresentada à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, uma petição 

referente ao caso dos desaparecidos no Araguaia, caso este, posteriormente, encaminhado 

para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para apreciação (SEDH,2007, p.195-203). 

Retornando ao julgamento, a parte autora solicitava que o Brasil fosse 

responsabilizado pela falta de persecução penal dos autores dos desaparecimentos, torturas e 

assassinatos cometidos durante a citada guerrilha no período da Ditadura Militar, estando esse 

pedido de condenação em consonância com vários dispositivos elencados em tratados 

internacionais consignados pelo país, tais como: a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos e a Convenção Interamericana para prevenir e sancionar a Tortura. 

 O Brasil, em sua defesa, alegou, preliminarmente, a falta de competência temporal da 

Corte, pois a jurisdição do referido Tribunal só foi reconhecida em 10 de dezembro de 1998, o 

que impediria a análise de situações anteriores a essa data, ademais a falta do esgotamento dos 

recursos cabíveis internamente, preceito formal exigido para a interposição de demandas no 

órgão citado, também a inviabilizaria.  

Todavia, a Corte considerou parcialmente procedente as alegações preliminares 

levantadas pelo Estado brasileiro. Entendeu, por sua vez, que a suposta falta de competência 

temporal alegada, de fato, impedia o conhecimento da execução extrajudicial da Senhora 

Maria Lúcia Petit da Silva, cujos restos mortais foram identificados em 1996, uma vez que o 

Brasil reconheceu a competência da Corte a partir da declaração, como dito antes, realizada 

em 10 de dezembro de 1998, e, pelo atendimento ao princípio da irretroatividade, não poderia 

julgar situações anteriores. Porém a corte propugnou que os desaparecimentos forçados de 

pessoas possuem caráter permanente/contínuo, no qual o ato de desaparecimento e sua 

respectiva execução iniciam-se com a privação de liberdade da pessoa e se prolongam com a 

falta de informação sobre ela, estendendo-se até o conhecimento do seu paradeiro, 

posicionamento este adotado, de modo geral, pelo Direito Internacional de Direitos Humanos.  

Por essa linha de raciocínio, a Corte se considerou competente, pois, pelo conceito 

apresentado de desaparecimentos forçados, a situação violadora exposta à julgamento 

persistiu após a data do expresso reconhecimento de sua jurisdição pelo Brasil, autorizando 

assim sua atuação no caso. Já quanto à falta de esgotamento de recurso internos, a Corte 
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alegou que não se tratava de matéria a ser veiculado de forma preliminar, devendo o Brasil 

alegá-lo em momento oportuno. 

Em várias partes da sentença, a Corte reitera que o desaparecimento forçado de 

indivíduos constitui ato pluriofensivo à ordem jurídica instituída pela Convenção 

Interamericana de Diretos Humanos e, como tal, o dever dos Estados signatários de prevenir e 

de garantir os direitos humanos em seus respectivos territórios consagra o compromisso de 

adoção de medidas no âmbito jurídico, político, administrativo e cultural para resguardar tais 

direitos. 

Prosseguindo na análise, a Corte se depara com um ponto crucial para o deslinde do 

caso: se a Lei de Anistia, sancionada em 1979, é compatível com a Convenção e se a mesma 

ainda produz efeitos jurídicos. Esse questionamento torna-se imprescindível, uma vez que, 

como aponta a Corte (2010,p.50, tradução nossa), ‘em virtude da dita lei, até agora o estado 

não investigou, processou ou puniu penalmente os responsáveis pelas violações de direitos 

humanos cometidas durante o regime militar, incluídas as do presente caso”. 

Embora o tema pareça delicado, os órgãos de proteção dos direitos humanos como os 

do sistema americano e das Organizações das Nações Unidas já possuem entendimento 

consolidado sobre o assunto. Eles tem se manifestado pela incompatibilidade das leis de 

anistias, quando albergam graves violações aos direitos humanos, consequentemente 

inconciliável com a ordem internacional. Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras do 

Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos: 

 

as anistias que exoneram de sanção penal os responsáveis de crimes atrozes na 

esperança de garantir a paz, muitas vezes, não conseguem atingir seu objetivo e, em 

vez disso, tem incentivado os beneficiários a cometer novos crimes. Em 

contraposição, se tem chegado a acordos de paz sem dispositivo relativo à anistia, 

situações essas em que se acreditava necessário para o processo pacificador a 

concessão dela... (CIDH, 2010,p.56, tradução nossa) 

 

Como se vem delineando, as anistias são consideradas instrumentos não de 

apaziguamento e união social, pelo contrário, ela estabelece uma sensação de impunidade e de 

falta de justiça, impedindo a superação do período delicado vivido pelo país. Não se configura 

aceitável o perdão de crimes contra a humanidade, mesmo em uma situação excepcional. 

Seguindo a esteira dos órgãos internacionais, vários tribunais nacionais já modificaram 

seu posicionamento sobre a validade das leis de anistia quando do julgamento de casos 

concretos, em salutar exemplo de comprometimento com o sistema jurídico internacional. 

Afinal, o direito é um sistema coeso. 
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Dessa forma, a Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, a Corte Suprema de 

Justiça do Chile, o Tribunal Constitucional do Peru, a Suprema Corte de Justiça do Uruguai e 

a Corte Constitucional da Colômbia, quando da apreciação de uma determinada situação, já 

afastaram a incidência da lei de anistia, pela incompatibilidade com as normas internacionais 

assumidas, as quais impõem ao Estado o dever de proceder às investigações e às punições, 

quando cabíveis. 

No Brasil, conforme visto anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

recente da ADPF 153, manteve o entendimento de anistia geral, ampla e irrestrita, em 

evidente oposição à tendência mundial. Portanto, verificando a forma e a interpretação dadas 

à lei de anistia pelo Brasil, a Corte concluiu que restou prejudicado o dever de investigar e 

sancionar as graves violações aos direitos humanos pelo Estado, ao impedir que os 

interessados fossem ouvidos por um juiz competente, bem como de não ter adaptado sua 

ordem interna face o mandamento internacional.  

Diante do raciocínio desenvolvido, outra solução não era esperada, considerou-se, 

pois, sem eficácia as disposições que vedam a investigação e sanção das ofensas aos direitos 

humanos presentes na referida lei. De modo enfático, a Corte declarou: 

 

As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de 

graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção 

Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um 

obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e 

punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a 

respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na 

Convenção Americana ocorridos no Brasil. (CIDH, 2010,p.114) 

 

Assim, a sentença, proferida na Corte e cujos contornos foram, resumidamente, acima 

trabalhados, demonstra o interesse de assegurar um núcleo mínimo de proteção ao indivíduo, 

que não pode ser derrogado nem por lei interna de anistia. A responsabilização brasileira 

ocorreu não somente no plano indenizatório, mas também com a imputação de diversas 

recomendações a fim de garantir a otimização das normas de direitos humanos. 

Compromissado com o respeito aos direitos humanos, uma velha questão ainda 

persiste em atrapalhar a Corte Interamericana de Direitos Humanos na sua missão 

institucional: o problema da efetividade de suas decisões. Como registra Flávia Piovesan 

(2007, p.262), “ a efetividade da proteção internacional dos direitos humanos está 

absolutamente condicionada ao aperfeiçoamento das medidas nacionais de implementação”. 

Mesmo após esse julgamento favorável, a Lei de Anistia nº 6.683/1979, no Brasil, ainda 

permanece incólume. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante da pesquisa realizada, percebe-se uma mudança na sociedade, e não só da 

brasileira. A comunidade internacional, de um modo geral, encontra-se mais sensível às 

questões que envolvam a dignidade da pessoa humana. Cada vez mais frequente é a instalação 

de Tribunais Internacionais Penais para punir indivíduos responsáveis por crimes contra a 

humanidade, levando, por exemplo, vários ditadores africanos e o ex-presidente iuguslavo 

Slobodan Milosevic ao banco dos réus. No Brasil, essa tendência verifica-se com o 

ressurgimento de várias questões sobre a Ditadura Militar, período este nos quais muitos dos 

fatos ainda permanecem obscuros. 

 Os avanços na matéria são nítidos e demonstram um interesse cada vez maior da 

população pelo assunto, movimento esse promovido, por muito tempo, pela persistência de 

familiares, a manterem vivo a memória de seus parentes falecidos à época pelo Estado de 

exceção.  

 Vale salutar as observações feitas habilmente por Raimundo Bezerra Falcão (2000, p. 

264) ao aludir o brocardo ‘restrinja-se o odioso, amplie-se o favorável’, o que parece bastante 

pertinente a tudo que se tem falado neste trabalho. Ele observa que deve-se evitar, no processo 

de interpretação, a posição do agravamento da odiosidade e, quando se tratar de algo 

favorável, indagar-se a quem, pois se resultar em benefício para o lado mais forte, somente 

poderá prevalecer, ser considerada justa, desde que não cause nenhum prejuízo.  

Tal comentário encaixa-se perfeitamente na situação ora apresentada. Os torturadores, 

normalmente agentes do Estado, parte detentora do Poder, pela interpretação tradicional dada 

à Lei nº 6.683/1979, são perdoados em detrimento dos cidadãos, pessoas comuns, familiares, 

que até hoje são atormentados com os atos hediondos cometidos e que permanecem impunes. 

Daí o sentimento de repulsa, insatisfação e injustiça da população. 

 Diante desse quadro, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua missão institucional, 

de lutar pelos interesses da sociedade e de promover o fiel cumprimento da Carta Magna, 

interpôs a ADPF nº153, para questionar a validade da Lei de Anistia, a qual foi julgada 

improcedente por diversos fatores, tais como: a promoção da segurança jurídica e a 

prevalência da interpretação histórica na análise da referida lei. Ressalta-se, contudo, que dois 

ministros foram contrário a esse entendimento. O que antes era absoluto e inquestionável, 

hoje mostra sinais de falibilidade, algo a ser superado. 

 Seguindo esse movimento, e a precipitar, talvez, o desfecho, a Corte Intermaericana de 

Direitos Humanos julgou o Brasil culpado pela impunidade aos agentes do Estado 
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responsáveis por torturas e assassinatos no regime militar. Considerou que a Lei de Anistia, 

após os inúmeros acordos internacionais sobre direitos humanos firmados pelo país, não tinha 

mais como subsistir no cenário jurídico nacional, solicitando assim que medidas fossem 

tomadas para corrigir a atual situação. 

 Até agora a proibição da persecução penal prevista na Lei de Anistia ainda vigora com 

respaldo dado pela decisão proferida pelo STF na ADPF nº 153, mesmo o Brasil tendo sido 

condenado no âmbito internacional. Como a OAB interpôs recurso da decisão denegatória e a 

existência ainda da condenação internacional contra o Brasil a embasar esse novo apelo, seria 

coerente a mudança de posicionamento pelo STF. 
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