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RESUMO: O presente artigo abordará o controle de convencionalidade da Lei de Anistia 

(Lei nº 6.683/79), tendo em vista as decisões conflitantes entre a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (caso Gomes Lund e outros – Guerrilha do Araguaia – e o caso Herzog e 

outros) e o Supremo Tribunal Federal (Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 153/ Distrito Federal), eis que, o controle de convencionalidade é utilizado em 

casos que existe incompatibilidade de uma norma com os tratados de direitos humanos. 

Denota-se por meio da ADPF 153/DF que ocorreu o reconhecimento da constitucionalidade 

da Lei de Anistia, porém, verifica-se por meio das sentenças proferidas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos que não ocorreu o controle de convencionalidade da 

referida lei, ocasionando assim, as duas condenações do Brasil em casos relacionados com a 

Lei 6.683/79 e a ditadura militar.  

 

Palavras-chave: Controle de Convencionalidade. Guerrilha do Araguaia. Caso Herzog. 

ADPF 153/DF.  

 

ABSTRACT: This article will address the conventionality control of the Amnesty Law (Law 

6,683/79), in view of the conflicting decisions between the Inter-American Court of Human 

Rights (case of Gomes Lund and others - Araguaia Guerrilla - and the case of Herzog and 
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others) and the Supreme Court (Claim of Non-compliance with a Fundamental Precept 

(ADPF, in the Portuguese acronym) 153/Federal District), behold, conventionality control is 

used in cases where there is incompatibility of a rule with human rights treaties.  It is noted 

through ADPF 153 /FD  that the constitutionality of the Amnesty Law was recognized, 

however, it is verified through the sentences handed down by the Inter-American Court of 

Human Rights that there was no conventionality control over that law, thus causing Brazil's 

two convictions in cases related to Law 6.683/79 and the military dictatorship. 

Keywords: Conventionality Control. Araguaia Guerrilla. Herzog case. ADPF 153/FD. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo, através do método hipotético-dedutivo, abordará o controle de 

convencionalidade da lei de anistia (lei nº 6.683/79), em razão da existência de contradição 

entre a decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 153 proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

A análise proposta é de suma importância, pois oportuniza o aprimoramento acerca do 

tema e das questões que o circundam e possibilita o estudo de dois casos brasileiros que foram 

a julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos e resultaram em decisões 

contrárias à proferida pelo Supremo Tribunal Federal.   

A partir disso, surge o problema da pesquisa: ocorreu o controle de convencionalidade 

da Lei de Anistia (Lei n. 6.683/79)? 

Ressalta-se que embora exista certa semelhança de denominação entre os controles de 

constitucionalidade e convencionalidade, são institutos distintos, uma vez que, o primeiro 

controle destina-se para as decisões conflitantes entre uma norma/lei com a Constituição 

Federal Brasileira (CF88) e o segundo é destinado aos casos em que há conflito entre uma 

norma doméstica com um tratado internacional. 

Ainda, cada controle será explanado com base nas realizações, requisitos, e 

características de cada um, haverá ainda, uma breve explicação sobre os controles difusos e 

concentrados sobre cada tipo de ação constitucional prevista no ordenamento jurídico, bem 

como, a aprovação de um tratado internacional de Direitos Humanos com status jurídico de 

emenda constitucional. 
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Será abordado ainda, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos que possui como 

principal instrumento a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida também 

como Pacto de San José da Costa Rica. 

Além disso, será analisado o procedimento interamericano bifásico, que é composto 

por uma etapa indispensável perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outra, 

caso necessário, perante a Corte Interamericana.  

Por fim, ocorrerá uma análise de dois casos brasileiros que foram a julgamento na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em decorrência da ditadura militar e Lei da 

Anistia (Lei 6.683/79) e também, análise da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 153 Distrito Federal, proferida pelo STF.  

  

1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

 

No presente tópico, abordar-se-á o controle de constitucionalidade das leis e 

posteriormente o controle de convencionalidade, tendo em vista a possibilidade de ocorrência 

de conflitos entre normas que podem ser de duas espécies, quais sejam entre as normas 

internas ou entre uma norma e um tratado internacional, havendo um controle específico para 

cada situação.  

Inicialmente, ressalta-se que a Constituição Federal (CF88) é dotada de supremacia e 

prevalece sobre as demais leis em geral isso porque, o Princípio da Supremacia da 

Constituição é um dos pilares do modelo constitucional contemporâneo, impondo a primazia 

da norma constitucional, assim, nenhuma lei ou ato normativo perdurará validamente se não 

for compatível com a Constituição. Desse modo, a Constituição condiciona a validade e o 

sentido de toda norma jurídica (BARROSO, 2018, p. 340). 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o §3º3 do artigo 5º da Constituição 

Federal (CF88), relativizando o Princípio da Supremacia da Constituição, pois referido artigo 

dispõe que os tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados observando a 

regra do referido parágrafo, gozam de hierarquia constitucional, passando desse modo, a 

serem normas constitucionais (MOTTA, 2018, p. 43). 

 
3 Art. 5 (...) § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. (BRASIL, 1988) 
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Segundo Barroso (2018, p. 340), para assegurar a compatibilização de normas com a 

Constituição, bem como sua superioridade, o ordenamento jurídico prevê um conjunto de 

mecanismos que possuem como finalidade a invalidação ou paralização da eficácia dos atos 

que sejam opostos a Constituição, sendo tais mecanismos realizados através do controle de 

constitucionalidade.  

O controle de constitucionalidade é inerente ao Direito Constitucional podendo ser 

conceituado como um juízo entre a norma infraconstitucional para com a norma 

constitucional, servindo como parâmetro para a lei inconstitucional (PEÑA DE MORAES, 

2018 p. 633). 

Em outras palavras, a constitucionalidade é a compatibilidade de uma lei com a 

Constituição, podendo sua existência ser verificada através da comparação dos requisitos 

formais e materiais (MORAES, 2017, p. 740). 

O requisito material, também chamado de requisitos substanciais, trata-se de uma 

verificação material da compatibilidade do objeto da lei com a Constituição Federal. De outro 

lado, os requisitos formais possibilitam ao Poder Judiciário o controle repressivo de 

constitucionalidade através do método difuso ou concentrado, em decorrência da 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo produzido sem a observância dos preceitos 

constitucionais (MORAES, 2017, p.741).  

O controle difuso de constitucionalidade, também chamado de controle repressivo ou 

posterior, é aquele que pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário, 

desde que observadas às regras de competência processual regida pelo direito civil (LENZA, 

2018, p. 293). 

Ainda, segundo Barroso (2017, p.69): 

 

Do ponto de vista subjetivo ou orgânico, o controle judicial de constitucionalidade 

poderá ser em primeiro lugar, difuso. Diz-se que o controle é difuso quando se 

permite a todo e qualquer juiz ou tribunal o reconhecimento da inconstitucionalidade 

de uma norma e, consequentemente, sua não aplicação ao caso concreto levado ao 

conhecimento da corte. 

 

De outro lado, existe o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo, sendo exercido por um único órgão ou por um número limitado de órgãos criados 

especificamente para essa finalidade (BARROSO, 2017, p. 70).  

Segundo Lenza (2018, p. 334), o controle concentrado de constitucionalidade pode ser 

exercido por meio de cinco ações: ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica), 
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ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade), ADPF (Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental), ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) e IF 

(Representação Interventiva – ADI Interventiva). 

A ADI terá como finalidade a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, estadual ou distrital editados após a promulgação da Constituição Federal 

ou os que ainda estejam em vigor (MORAES, 2017, p. 767). 

Já a ADC tem como propósito o afastamento da insegurança jurídica sobre a validade 

ou estado de incerteza da lei ou ato normativo federal (MORAES, 2017, p. 808). 

A ADPF poderá ser proposta em duas modalidades/formas: arguição autônoma ou 

arguição incidental. Na arguição autônoma tem por finalidade evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental resultante de ato do Poder Público. Já a arguição incidental é para 

quando foi considerável o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo, inclusive os anteriores à Constituição, devendo ser demonstrado à divergência 

jurisdicional relevante na aplicação do ato normativo que viola o preceito fundamental 

(LENZA, 2018, p. 430-431).  

A ADO busca superar a “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” de 

forma total ou parcial. Será total quando uma medida é editada para tornar efetiva a norma 

constitucional e, será parcial quando a normatização infraconstitucional for de forma 

insuficiente, ou seja, quando o ato normativo, mesmo editado, regula de forma “deficiente” o 

texto ou quando, por exemplo, o ato normativo existe e outorga determinado direito a certa 

categoria, mas deixa de conceder a outra (LENZA, 2018, p. 440).  

Por último, pode ser objeto da ADI Interventiva (IF) a lei ou ato normativo que viole 

princípios sensíveis; a omissão ou incapacidade das autoridades locais para assegurar o 

cumprimento e preservação dos princípios sensíveis como da pessoa humana; o ato 

governamental estadual, o ato administrativo e ato concreto que desrespeite/afrontem/viole os 

princípios sensíveis (LENZA, 2018, p. 453-454). 

Ressalta-se que se fala em controle de constitucionalidade nos casos de 

incompatibilidade vertical das leis com a Constituição Federal, ou seja, quando uma lei ou ato 

normativo afronta à Constituição, porém, em casos que ocorre incompatibilidade com os 

tratados de direitos humanos se tratará de controle de convencionalidade (MAZZUOLI, 2013, 

p. 79-80).  

Assim, o controle de constitucionalidade é utilizado em casos que há 

incompatibilidade de uma lei ou ato normativo com a Constituição Federal, no entanto, em 
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casos que há a necessidade de compatibilização de uma norma interna com os tratados de 

direitos humanos, ratificado e em vigor no país é necessário o controle de convencionalidade 

das leis.  

 

 

 

 

2 CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DAS LEIS 

 

O controle de convencionalidade é utilizado em casos que há a (in) compatibilidade de 

uma lei ou norma interna com algum tratado de direitos humanos que está em vigor no país.  

Dessa maneira, o controle de convencionalidade será utilizado quando se tem tratado 

de direitos humanos com status de norma constitucional ou que sejam análogas às emendas 

constitucionais, podendo ser realizada através da modalidade difusa ou concentrada 

(MAZZUOLI, 2013, p. 80).  

O controle de convencionalidade da lei pode ser feito mediante ação direta perante o 

Supremo Tribunal Federal quando o tratado internacional de direitos humanos for aprovado 

de acordo com o artigo 5º, § 3º da Constituição Federal, oportunidade em que será realizado 

controle em sua modalidade concentrada (MARINONI, 2013, p. 66). 

Desta forma, os tratados que foram aprovados pelo quórum previsto no artigo 5º, §3º 

da Constituição Federal serão paradigmas de controle concentrado de convencionalidade, 

sendo o Supremo Tribunal Federal competente para julgar as ações constitucionais. No 

entanto, não seria um controle de constitucionalidade propriamente dito e sim de 

convencionalidade, emprestando para tanto, uma ação do controle concentrado de 

constitucionalidade (ADI, ADECON ou ADPF) (MAZZUOLI, 2013, 165-168). 

No Brasil são dois os tratados e convenções sobre direitos humanos que foram 

aprovados observando as regras estabelecidas no §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou 

seja, foram aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos.  

O primeiro tratado foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, sendo o seu texto aprovado através do Decreto 

Legislativo nº 186, de 2008 e promulgado pelo Decreto nº 6.949 de 2009. 
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Já o segundo tratado foi o Tratado de Marraquechezx que tem por finalidade facilitar o 

acesso ás obras publicadas para as pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras 

dificuldades para acesso ao texto impresso, sendo aprovado através do Decreto Legislativo nº 

261 de 2015 e promulgado pelo Decreto Federal nº 9.522 de 2018. 

Posto isso, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados 

observando as regras do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal (CF88) serão equivalentes 

às emendas constitucionais logo, o controle de convencionalidade será realizado através do 

controle concentrado. Já os demais tratados internacionais de direitos humanos possuirão 

caráter supralegal, dessa maneira o controle de convencionalidade a ser realizado sobre eles 

será o difuso e, aqueles em que não tratam sobre a temática de direitos humanos possuirão 

valor legal (MARINONI, 2013, p. 64-66). 

Ainda, todos os tratados de direitos humanos, por força do artigo 5º §2º da 

Constituição Federal de 88, independentemente do quórum de aprovação são materialmente 

constitucionais. Já aqueles que foram aprovados observando o rito previsto no § 3º do artigo 

da Constituição Federal serão formalmente constitucionais, equiparando-se às emendas 

constitucionais (PIOVESAN, 2008, p. 350-351).  

Por fim, os juízes e tribunais estão obrigados a controlar ex officio4 a 

convencionalidade das leis, uma vez que, necessitam respeitar as decisões proferidas pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos que decidiu pela obrigatoriedade do judiciário de 

realizar o exercício de compatibilização das normas internas com os tratados de direitos 

humanos ratificados e em vigor no país, garantindo um estado constitucional e humanista 

(MAZZUOLI, 2013, p. 194).  

Assim, caberá aos juízes e tribunais realizarem tanto o controle de convencionalidade 

quanto o de constitucionalidade de lei com tratado internacional ou com a Constituição 

Federal. No entanto, há casos que foram apreciados e sentenciados pela Corte Interamericana 

de Direitos e geraram conflitos com as decisões internas do STF. 

 

3 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 

 
4 Segundo o Dicionário Jurídico (LUZ, 2014) a expressão ex officio significa: “de ofício. Por lei; oficialmente; 

em virtude do cargo ocupado; por iniciativa própria. Expressão usada no Direito e na administração pública para 

indicar que o ato de um administrador público ou de um juiz é executado em razão das prerrogativas do cargo 

ocupado, sem a intervenção ou iniciativa de terceiro. Manifestação de uma autoridade sem a provocação ou 

iniciativa do interessado”.  
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Inicialmente, é necessário compreender o contexto histórico para posteriormente 

analisar o Sistema Interamericano de Direito Humanos (SIDH) tendo em vista que todos os 

países latino-americanos vivenciaram períodos ditatoriais. No caso do Brasil, houve dois 

períodos marcantes em sua história, quais sejam o fim da ditadura militar na década de 1980 e 

o período de transição política para o regime democrático.  

Os países que viviam nos regimes autoritários, nos quais os mais básicos direitos e 

liberdades foram violados (através da abolição da liberdade de expressão, violências, torturas, 

desaparecimentos, prisões ilegais, perseguições políticas), passaram por um período de 

transição entre o regime anterior (autoritário) para o regime democrático com um grande 

desafio de romper definitivamente a ditadura e consolidar a democracia (PIOVESAN, 2018, 

147-149).  

O SIDH possui como instrumento fundamental a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos5 assinada em San José, Costa Rica, no ano de 1969, entrando em vigor em 1978. 

Ressalte-se que, somente os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) podem aderir a essa convenção. (PIOVESAN, 2018, p. 149-150).  

No caso do Brasil, a convenção foi ratificada no ano de 1992 sendo promulgada 

através do Decreto Federal nº 678, de 6 de novembro do mesmo ano (BRASIL, 1992). 

Segundo Mazzuoli (2018, p. 812-813) a Convenção possui um rol de direitos civis e 

políticos similares ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), como por 

exemplo, o direito à vida, integridade pessoal, não submissão à escravidão ou servidão, direito 

à liberdade pessoal, liberdade de pensamento e expressão, direito de reunião, direitos 

políticos, direito à igualdade perante a lei, entre outros.  

A proteção dos direitos humanos prevista na Convenção Americana é complementar 

aos Estados-partes, devendo atuar somente após dar oportunidade de agir ao Estado, assim, 

segundo Mazzuoli (2018, p. 812): 

 

 (...) não se retira dos Estados à competência primária para amparar e proteger os 

direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição, mas que nos casos de falta de amparo 

ou de proteção aquém da necessária, em desconformidade com os direitos e 

garantias previstos pela Convenção, pode o sistema interamericano atuar 

concorrendo (de modo coadjuvante, complementar) para o objetivo comum de 

proteger determinado direito que o Estado não garantiu ou preservou.  

 

 
5 A Convenção Americana de Direitos Humanos é conhecida também como Pacto de San José da Costa Rica. 
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Ainda, conforme Ramos (2016, p. 228), o procedimento interamericano é bifásico, 

havendo uma etapa indispensável perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

outra, caso necessário, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo ainda, 

previsto no artigo 336 da Convenção Interamericana.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), conforme definição 

encontrada na página da Organização dos Estados Americanos é “um órgão principal e 

autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA) encarregado da promoção e 

proteção dos direitos humanos no continente americano. É integrada por sete membros 

independentes que atuam de forma pessoal” (OEA, s.d). 

A promoção à proteção de direitos humanos na América é a principal função da 

CIDH, cabendo-lhe também, fazer recomendações aos governos dos Estados-partes, preparar 

estudos e relatórios necessários, solicitar informações relativas às medidas adotadas em 

relação à aplicação da Convenção Interamericana e submeter um relatório anual à Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) (PIOVESAN, 2018, p.153-155). 

O artigo 447 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos prevê a legitimidade 

para apresentação de petições à CIDH, nas quais estarão relatadas as denúncias ou queixas 

acerca das violações dos direitos contidos na Convenção. Desse modo, a CIDH possui a 

competência para receber as comunicações de indivíduos, grupos de indivíduos ou entidades 

não governamentais, em relação às denúncias sobre violações dos direitos humanos previstos 

na Convenção. Frisa-se que embora não exista acesso individual direto à Corte IDH, é 

possível nessa circunstância a apresentação de petição à CIDH a fim de dar início ao 

procedimento e processamento internacional do Estado (MAZZUOLI, 2018, p. 817). 

Para a petição apresentada à CIDH ser admitida, é necessário observar o contido no 

artigo 468 da Convenção Interamericana que traz vários requisitos para a admissão, um deles, 

 
6 Artigo 33 

São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos 

Estados Partes nesta Convenção: a. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a 

Comissão; e  b. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 
7 Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais 

Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de 

violação desta Convenção por um Estado Parte.  
8 Artigo 46  

1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela 

Comissão, será necessário: 

a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito 

internacional geralmente reconhecidos; 

b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus 

direitos tenha sido notificado da decisão definitiva;  
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por exemplo, é o esgotamento dos recursos da jurisdição interna, com exceção das situações 

em que ocorre a demora injustificada na decisão dos recursos. 

Desse modo, poderá a CIDH admitir ou não a petição. Em caso de admissibilidade, 

será solicitada informação ao governo do Estado denunciado e depois de recebidas as 

informações ou havendo decurso do prazo do governo, a CIDH verificará a existência da 

violação alegada na denúncia. Não existindo os motivos da petição, será determinado o 

arquivamento. Não ocorrendo o arquivamento, será realizado, com o conhecimento das partes, 

um exame do assunto e se necessário, uma investigação dos fatos (PIOVESAN, 2018, p. 157). 

Sendo a petição admitida, inicia-se a fase conciliatória em que a CIDH tentará buscar 

a solução amistosamente por meio de acordo, o qual deverá ser fiscalizado pela própria 

CIDH, analisando se o compromisso é satisfatório e adequado para resolver o caso e, ainda, se 

está respeitando os direitos humanos previstos na Convenção (RAMOS, 2016, 233-234).  

Segundo Ramos (2016, p.233): “Caso tenha sido obtida a solução amigável, a 

Comissão elabora seu relatório, contendo os fatos e o acordo alcançado, sendo o mesmo 

remetido ao peticionário, aos Estados e também ao Secretário-Geral da OEA.”. 

Caso contrário, ou seja, não ocorrendo à solução amistosa, a CIDH emitirá um 

relatório com as conclusões em relação ao litígio e, eventualmente, realizará recomendações 

ao Estado-parte, que possuirá prazo de três meses para dar cumprimento às recomendações 

feitas. Durante esse período, poderá ocorrer à solução do caso ou encaminhamento à Corte 

IDH, ou, não existindo nenhuma dessas duas opções, a CIDH, por maioria absoluta dos votos, 

poderá emitir sua própria opinião e conclusão, fazendo as recomendações pertinentes e 

fixando prazo para o Estado tomar as medidas pertinentes. Após o decurso desse prazo, a 

CIDH decidirá, por maioria absoluta dos votos de seus membros, se as medidas 

recomendadas foram adotadas pelo Estado e se publicará o informe elaborado no relatório 

anual de suas atividades (PIOVESAN, 2018 p. 158). 

Conforme exposto, durante o período dos três meses em que o Estado possui para dar 

cumprimento às recomendações poderá o caso ser encaminhado à Corte IDH que é o órgão 

 
c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e 

d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da 

pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 

2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: 

a. não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou 

direitos que se alegue tenham sido violados; 

b. não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou 

houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c. houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 
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jurisdicional do sistema interamericano, sendo o segundo órgão da Convenção Americana 

com a sua composição disposta no artigo 529 da Convenção Interamericana. 

A Corte Interamericana é composta por sete juízes, devendo ser nacionais dos Estados 

membros da Organização, sendo vedada a atuação de dois juízes da mesma nacionalidade.  

A Corte IDH possui ainda, duas competências: a consultiva e a contenciosa. A 

primeira é em relação à permissão que os Estados-membros possuem para consultar a Corte 

IDH sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados referentes aos direitos 

humanos, conforme artigo 6410 da Convenção Interamericana. 

Já a competência contenciosa, segundo Mazzuoli (2018, p. 822) possui caráter 

jurisdicional (para o julgamento de casos concretos em que há violação dos direitos humanos 

previstos na Convenção), limitada aos Estados-partes da Convenção que necessariamente 

precisam ter aceitado a competência contenciosa da Corte IDH. 

Ressalta-se que o Estado ao ratificar a Convenção Americana já aceita 

automaticamente a competência consultiva da Corte IDH, no entanto, em relação à 

contenciosa fica facultada ao Estado, podendo ser aceita posteriormente. 

Como já visto, o artigo 6111 da Convenção dispõe que apenas os Estados Partes e a 

Comissão podem submeter casos à decisão da Corte IDH, não estando assim, prevista a 

legitimação dos indivíduos.  

No entanto, em 2001 foi assegurada a representação das vítimas perante a Corte IDH, 

através do artigo 2312 do Regulamento da Corte Interamericana, que dispôs que as vítimas, 

 
9 Artigo 52 

1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre 

juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as 

condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual 

sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 

 
10 Artigo 64 

1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de 

outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.  Também poderão consultá-la, 

no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, 

reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre 

qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. 

 
11 Artigo 61 

1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, são necessário que sejam esgotados os processos previstos nos 

artigos 48 a 50. 

 
12 Artigo 23. Participação das supostas vítimas 
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seus familiares ou representantes poderão apresentar suas solicitações, argumentos e provas, 

de forma autônoma, durante todo processo. 

Ressalta-se que a Corte IDH possui legitimidade para examinar casos que envolvam 

denúncias em face de um Estado-membro quando há violação de direitos protegidos pela 

Convenção, assim, em caso de reconhecimento da existência da violação, será determinada a 

adoção de medidas necessárias para reparação do direito que foi violado, podendo inclusive, 

condenar o Estado ao pagamento de uma compensação (justa) à vítima, assim, por dispor de 

força jurídica vinculante e obrigatória, caberá ao respectivo Estado condenado seu imediato 

cumprimento e, ocorrendo à condenação para pagamento, a decisão servirá como título 

executivo (PIOVESAN, 2018, p. 167). 

Entre todos os casos brasileiros que foram a julgamento perante a Corte IDH há os que 

envolvem a ditadura militar e concorrentemente a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) como o 

Caso Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, julgado no ano de 2010 e 

ainda, mais recente, no ano de 2018 o julgamento do caso do jornalista Vladimir Herzog. 

Ambos os casos ensejaram uma condenação perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos o que será analisado posteriormente.  

 

4 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 153 

(ADPF 153) 

 

O presente tópico analisará a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF)153 Distrito Federal, julgada em 29 de abril de 2010, pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF).  

A ADPF 153/DF foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil que, em síntese, questionava a validade do §1º do artigo 1º13 da Lei nº 6.683/1979 (Lei 

de Anistia). 

 
1. Depois de admitida a demanda, as supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes devidamente 

acreditados poderão apresentar suas petições, argumentos e provas de forma autônoma durante todo o processo.  
2. Se existir pluralidade de supostas vítimas, familiares ou representantes devidamente acreditados, deverá ser 

designado um interveniente comum, que será o único autorizado para a apresentação de petições, argumentos e 

provas no curso do processo, incluídas as audiências públicas.  

3. No caso de eventual discordância, a Corte decidirá sobre o pertinente.  
13 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de 

agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 

políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder 

público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 

sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 
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Segundo Perrone-Moisés (2012, p. 109-110) as Leis de Anistias existentes tem como 

função promover a reconciliação nacional e garantir a segurança interna durante a transição 

para a democracia, no entanto, a lei em análise impede que ocorra o julgamento dos culpados 

pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, como por exemplo, crimes de tortura, 

desaparecimento forçado e sequestro, assim, a anistia é uma maneira, pela qual, impede que o 

Estado aplique sanções contra aqueles que infringiram a lei. 

No caso do Brasil, a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) foi promulgada em 28 de agosto 

de 1979, concedendo em seu artigo primeiro anistia a todos que cometeram crimes políticos 

ou conexos durante o período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 

1979, caracterizando em seu parágrafo primeiro como conexos todos os crimes relacionados 

aos crimes políticos e/ou praticados por motivação política. 

Referido parágrafo do artigo primeiro da Lei de Anistia, motivou a propositura da 

ADPF 153, na qual, alega a OAB ser notória a controvérsia constitucional no âmbito de 

aplicação da Lei de Anistia, uma vez que, há divergência de entendimentos entre o Ministério 

da Justiça e o Ministério da Defesa, cabendo assim, ao Poder Judiciário decidir sobre o 

assunto (BRASIL, 2010, p. 06).  

Ainda, sustenta a OAB não ser possível, observando a Constituição Federal, 

considerar válida a anistia em relação a vários agentes públicos responsáveis pela prática de 

crimes como homicídios, desaparecimentos forçados, abuso de autoridade, lesões corporais, 

estupro e atentado violento ao pudor, entre outras violências praticadas durante o regime 

ditatorial, sendo que, a interpretação no sentido de que ocorreria anistia para esses tipos de 

crimes violaria diversos preceitos fundamentais, aduzindo ainda que, eventual declaração 

implicaria em desrespeito ao dever do Poder Público de não ocultar a verdade, aos princípios 

democráticos e republicanos e ao princípio da dignidade da pessoa humana e que os atos de 

violação a dignidade humana não se legitimam com a reparação pecuniária pois, os 

responsáveis pela violência restariam imunes a toda e qualquer sanção e até mesmo 

protegidos pelo anonimato, requerendo dessa forma, que fosse declarado que a anistia 

concedida pela Lei Federal n. 6.683/79 não se estenda aos crimes comuns praticados pelos 

agentes da repressão contra os opositores políticos, durante o regime militar (BRASIL, 2010, 

p. 06-07).  

 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 

políticos ou praticados por motivação política. 
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A ADPF 153/DF teve o seu julgamento em 29 de abril de 2010, momento em que o 

STF (através de sete votos contra dois)14 julgou improcedente a ADPF e, consequentemente, 

validou a Lei Federal n. 6.683/79.  

O voto vencedor foi o do Ministro Eros Grau (relator do processo) que alegou que a 

inicial possuía duas linhas de argumentação: a primeira que a anistia concedida aos crimes 

conexos não se estendem aos crimes comuns e a outra sobre o não recebimento da Lei Federal 

n. 6.683/79 pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2010, p. 14-15).  

Inicialmente, o Ministro ponderou sobre os crimes conexos em que, sustenta a 

arguente, ser inválida a conexão criminal que aproveitaria a anistia aos agentes políticos 

praticantes de crimes comuns contra os opositores, uma vez que, afrontaria diversos preceitos 

fundamentais da Constituição Federal (CF/88).  

No entanto, o Ministro argumentou que em relação ao princípio da isonomia em 

matéria de segurança (artigo 5º, caput, da Constituição) não mereceu prosperar os argumentos 

da arguente posto que, há desigualdade entre a prática de crimes políticos e crimes conexos 

entre eles. Já em relação ao segundo preceito fundamental, que assegura a todos o direito de 

receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 

geral (artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal) fundamentou o Ministro que, a anistia é 

para ser concedida a pessoas indeterminadas e que, a lei federal n. 6.683/79 não impede o 

acesso às informações em relação à atuação dos agentes de repressão no período determinado 

pela lei federal (02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979). Quanto ao preceito número 

três, fez referência aos Princípios Democráticos e Republicano defendendo que, caso fosse 

dado crédito a alegação do arguente, o fenômeno de recebimento e recepção de direitos 

anteriores a Constituição Federal de 1988 seria afastado, como também, toda a legislação 

anterior a Constituição vigente seria inconstitucional. Em relação ao quarto preceito 

fundamental, um dos mais esperados, à dignidade da pessoa humana e do povo brasileiro, o 

Ministro Eros Grau sustentou que a argumentação é exclusivamente política e não jurídica, 

bem como, que a arguente desqualifica fatos históricos anteriores à aprovação da lei, qual 

seja, a batalha pela anistia, sustentando o Ministro a partir do parágrafo 21 que “(...) a 

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

 
14 Ressalta-se que os dois votos a favor da arguição foram presididos pelos Ministros Ricardo Lewandowski e 

Ayres Brito, já os outros sete votos contrários foram dos Ministros Eros Grau, Marco Aurélio Mello, Carmem 

Lúcia, Ellen Gracie, Celso de Mello, Cesar Peluso e Gilmar Mendes. 
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proclamação de que o instituto da anistia viola a dignidade humana (...)” (BRASIL, 2010, p. 

16-24).  

Ao final, o Ministro Eros Grau, passou à segunda linha de argumentação, que fez 

referência à interpretação do §1º do artigo 1º da Lei n. 6.683/79 no qual, alega-se ser 

incompatível com a Constituição posto que, a interpretação concede a anistia também em 

relação aos crimes comuns. No entanto, alegou o Ministro que não é esse o entendimento que 

prevalece, pois, está definido no §1º do artigo 1º da Lei de Anistia o que são crimes conexos 

para os fins da lei, bem como, que a anistia da lei não foi totalmente ampla devido ao disposto 

no §2º15 do artigo primeiro que excluiu a anistia para os que cometeram crimes de terrorismo, 

assalto, sequestro e atentado pessoal. Ainda, ao final do seu voto, sustentou o ministro que a 

Lei de Anistia foi reafirmada através da Emenda Constitucional 26/85, constitucionalizando 

assim, a anistia. Motivos pelos quais julgou improcedente a ação (BRASIL, 2010, p. 25-46). 

Além do Ministro Eros Grau, posicionaram-se em igual maneira as Ministras Ellen 

Gracie, Carmem Lúcia Antunes Rocha e os Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar 

Peluso e Celso Mello.  

Já os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto foram os únicos que votaram a 

favor da ADPF. Para eles, em síntese, os crimes discutidos são incompatíveis, em razão da 

sua natureza, com qualquer ideologia de criminalidade política ou por conexão.  

Ressalta-se que a ADPF possui eficácia erga omnes16 e efeito vinculante, não cabendo 

nenhum recurso contra. 

Em que pese a ADPF 153/DF tenha sido julgada improcedente, verifica-se que os 

fundamentos utilizados nos votos contrários da arguição não possuíam respaldo nos preceitos 

previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo que, o tema anistia brasileira 

e os crimes cometidos durante a ditadura militar foram a julgamento perante a Corte IDH. 

 

5 CASO GOMES LUND (GUERRILHA DO ARAGUAIA) E OUTROS VS. BRASIL  

 

O Brasil, após a decisão que julgou improcedente a ADPF 153 Distrito Federal 

(29/04/2010) e consequentemente declarou a constitucional a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), 

foi condenado pela Corte IDH (24/11/2010) em decorrência de crimes cometido durante o 

 
15 § 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, 

assalto, sequestro e atentado pessoal. 
16 Que tem efeito ou vale para todos. 
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período militar e interligado com a Lei de Anistia, sentença que foi denominada Caso Gomes 

Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil.  

Ressalta-se que a Corte IDH é competente para conhecer o caso, pois o Brasil é um 

Estado parte da Convenção Americana desde 25 de setembro de 1992 e em 10 de dezembro 

de 1998 reconheceu a competência contenciosa da Corte IDH (CORTE CIDH, 2010, p. 20). 

Diante disso, em 26 de março de 2009 a CIDH submeteu à Corte IDH uma demanda 

em face do Brasil, o qual, foi notificado em 21 de novembro de 2008 sobre o relatório, sendo 

concedido um prazo de dois meses para que informasse sobre a implementação das 

recomendações da CIDH, no entanto, após duas prorrogações de prazo houve o seu decurso 

sem implementação adequada, por isso, a CIDH decidiu submeter o caso à jurisdição da Corte 

IDH (CORTE IDH, 2010, p. 03). 

A demanda submetida em face do Brasil, diz respeito à responsabilidade do Estado em 

relação aos crimes de tortura e de desaparecimentos forçados devido às operações do Exército 

brasileiro entre os anos de 1972 e 1975 que tiveram como objetivo principal aniquilar a 

Guerrilha do Araguaia, ocasionando assim, o desaparecimento de 70 pessoas que eram 

membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região. Ainda, trata também sobre 

a Lei Federal n. 6.683/79, tendo em vista que não ocorreu uma investigação penal com a 

finalidade de punir os responsáveis pelos desaparecimentos das 70 pessoas e a execução 

extrajudicial de Maria Lúcia Petit da Silva, bem como, não disponibilizado aos familiares das 

vítimas o acesso às informações e consequentemente acarretou a falta de acesso à justiça, à 

verdade e à informação (CORTE IDH, 2010, p. 03-04). 

A sentença proferida pela Corte IDH faz uma abordagem sobre o contexto histórico da 

Guerrilha do Araguaia que foi um movimento de resistência ao regime militar, possuindo 

como integrantes membros do novo Partido Comunista do Brasil propondo-se a lutar contra o 

regime, sendo que, no início de 1972 a Guerrilha contava com cerca de 70 (setenta) pessoas, 

no entanto, entre abril de 1972 e janeiro de 1975, um contingente de cerca de três mil a 10 mil 

integrantes do Exército, Marinha, Força Aérea e das Polícias Federais e Militares 

empreenderam inúmeras repressões contra os guerrilheiros sendo que as primeiras não 

ocorreram desaparecimentos forçados e nem mortes. No entanto, em 1973, a Presidência da 

República, através do General Médici, ordenou pela eliminação dos capturados e em 1974 não 

havia mais guerrilheiros no Araguaia, havendo informações de que os corpos foram 

desenterrados e queimados ou atirados nos rios (CORTE IDH, 2010, p. 31-33).  
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Ainda, no decorrer da sentença constam informações sobre as buscas que foram 

realizadas pelos familiares ou a pedidos destes, demonstrando assim, que os corpos não foram 

só desenterrados e queimados ou atirados nos rios, mas sim, muitos deles exumados em locais 

clandestinos, como se verifica em relato da sentença, vejamos: 

 

Em abril de 1991, com o apoio da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 

São Paulo, os familiares realizaram escavações no cemitério de Xambioá, onde 

encontraram três restos mortais, dos quais foram exumados os de duas pessoas, 

“uma mulher, envolta em um paraquedas, e um homem de idade avançada”. Desses 

corpos encontrados em 1991, foram identificados os restos mortais de Maria Lúcia 

Petitda Silva e Bérgson Gurjão Farias, em 1996 e 2009, respectivamente. Por outro 

lado, um familiar do senhor Lourival Moura Paulino informou que seu corpo foi 

identificado no cemitério de Marabá, em 2008 (CIDH, 2010, p. 35). 

 

Diante disso, a Corte IDH concluiu que o Estado brasileiro foi responsável pelo 

desaparecimento forçado das pessoas envolvidas na Guerrilha do Araguaia e violou direitos 

ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida e a integridade e liberdade pessoal 

(CORTE IDH, 2010, p. 46).  

Em relação à Lei de Anistia (Lei n.6.683/79) a Corte IDH entende que referida lei fez 

com que o Estado não investigasse, processasse ou sancionasse penalmente os responsáveis 

pelas violações de direitos humanos cometidos durante o período militar, isso se deve porque, 

segundo a Corte IDH que a interpretação da Lei de Anistia absolve automaticamente todas as 

violações de direitos humanos que tenham sido cometidos pelos agentes da repressão política 

(CORTE IDH, 2010, p. 50).  

Após a análise da Lei de Anistia brasileira, a Corte IDH enfatizou e discorreu sobre a 

obrigação de investigar e, caso necessário, julgar e punir as violações dos direitos humanos, 

sendo que, o dever de investigar é uma obrigação de meio e não de resultado, devendo ser 

assumida pelo Estado como um dever jurídico próprio e não como uma simples formalidade, 

devendo ser realizada por todos os meios legais disponíveis e deve estar orientada à 

determinação da verdade. Já a obrigação de processar e caso determine a responsabilização 

penal, punir os responsáveis pelas violações dos direitos humanos, decorre da obrigação de 

garantia, implicando assim, no dever do Estado Parte de assegurar juridicamente o livre e 

pleno exercício dos direitos humanos, assim, os Estados devem prevenir, investigar e punir 

toda violação dos direitos humanos reconhecidas pela Convenção Americana (CORTE IDH, 

2010, p. 51-52). 
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Ao final, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 24 de novembro de 2010, 

declarou por unanimidade que a Lei de Anistia brasileira impede a investigação e a punição 

de graves violações de direitos humanos sendo incompatível com a Convenção Americana, 

bem como, que o Estado foi responsável pelo desaparecimento forçado e consequentemente 

pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, integridade 

pessoal e liberdade pessoal, descumprindo ainda, a obrigação de adequar seu direito interno à 

Convenção sendo ainda, responsável pela violação de direitos às garantias judiciais, proteção 

judicial, liberdade de pensamento e de expressão e integridade pessoal previstos na 

Convenção Americana de Direito Humanos (CORTE IDH, 2010, p. 113-114). 

Ainda, dispôs que o Estado deverá conduzir eficazmente a investigação penal dos 

fatos da Guerrilha do Araguaia, determinando as responsabilidades penais e aplicando as 

sanções e consequências previstas em lei, realizando todos os esforços para localizar o 

paradeiro das vítimas e se possível, identificar e entregar os restos mortais aos seus familiares. 

Bem como, oferecer apoio psicológico, médico e psiquiátrico as vítimas e pagar o montante 

estabelecido na sentença realizando também, um ato público de responsabilidade 

internacional a respeito do presente caso e, continuar com as ações desenvolvidas em matéria 

de capacitação e implementação de programas ou cursos sobre direitos humanos a todos os 

níveis das Forças Armadas. (CORTE IDH, 2010, p. 114-115) 

Foi determinado também que o Estado deve adotar todas as medidas que sejam 

necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado e todas aquelas ações que 

garantem o efetivo julgamento e possível a devida punição, bem como, continuar o 

desenvolvimento das iniciativas de buscas, sistematização e publicação de toda informação 

sobre a guerrilha, assim como, as informações sobre as violações dos direitos humanos 

ocorridas durante o regime militar e demais providencias a serem tomadas para comunicar os 

familiares das vítimas elencadas na presente decisão para assim, requerem sua devida 

indenização (CORTE IDH, 2010, p. 115-116).   

Em 17 de outubro de 2014 a Corte emitiu a supervisão de cumprimento de sentença 

declarando que o Estado brasileiro deu cumprimento total às obrigações de realizar as 

publicações e permitiu o prazo de seis meses solicitados para que os familiares das vítimas 

descritas se apresentassem requerendo as suas respectivas indenizações e, os representantes 

deram cumprimento total a seu dever de apresentar ao Tribunal documentação que comprove 

a data do falecimento das pessoas indicadas na sentença, constataram ainda que o Estado 
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acolheu e cumpriu com as recomendações sobre a Comissão Nacional da Verdade (CORTE 

IDH, 2014, p. 40). 

No entanto, foi constatado o cumprimento parcial em relação às obrigações de 

continuar desenvolvendo as iniciativas de buscas, sistematização e publicação de toda 

informação sobre a guerrilha e violação dos direitos humanos durante o regime militar, bem 

como, de realizar o pagamento das quantias determinadas e a convocatória dos familiares das 

vítimas permitindo assim, a devida identificação (CORTE IDH, 2014, p. 40-41). 

Declarando ainda, que a interpretação e aplicação da Lei de Anistia em determinadas 

decisões judiciais continua sendo um obstáculo para a investigação e punição dos 

responsáveis mantendo aberto os procedimentos de supervisão sobre a condução eficaz da 

investigação penal dos fatos, a identificação do paradeiro das vítimas desaparecidas e o 

tratamento médico, psicológico e psíquico para as vítimas, realização do ato público de 

reconhecimento da responsabilidade internacional, continuação das ações em matéria de 

capacitação e implementação de um programa ou curso sobre direitos humanos, tipificação do 

delito de desaparecimento forçado, continuação das iniciativas de buscas sobre todas as 

informações da guerrilha, pagar as indenizações e realizar as convocatórias determinadas 

(CORTE IDH, 2014, p. 41-42).  

Dessa forma, constata-se que o Brasil cumpriu algumas disposições da Corte IDH de 

maneira total e outras parciais, sendo concedida uma dilação do prazo o cumprimento das 

obrigações pendentes. 

No entanto, ressalta-se que mesmo após a condenação, a Justiça Brasileira não 

revogou a Lei de Anistia, mantendo a afirmação da ADPF 153/DF sobre a vigência e validade 

da lei. 

Ademais, verifica-se que no ano de 2018 sobreveio mais uma condenação em face do 

Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionados ao período da ditadura 

militar, sendo essa em relação ao caso Vladimir Herzog e outros Vs. Brasil.  

 

5.1 Caso Herzog e outros vs. Brasi 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 15 de março de 2018, proferiu nova 

sentença contra o Brasil em decorrência do caso Herzog e Outros, estando relacionado aos 

crimes do período militar brasileiro e consequentemente com a Lei de Anistia (Lei Federal nº 

6.683/79).  
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 O caso foi submetido à Corte em 22 de abril de 2016 através da CIDH, a qual alegou 

que o caso se referia à suposta responsabilidade do Estado pela detenção arbitrária, tortura e 

morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorridas em 25 de outubro de 1975 durante a ditadura 

militar, sendo a impunidade resultante da Lei n. 6.683/79 (CORTE IDH, 2018, p. 03).  

O Brasil foi notificado em 22 de dezembro de 2015, sendo concedido um prazo de 

dois meses para informar sobre o cumprimento das recomendações e ainda a CIDH observou 

que o Estado não prestou informação sobre a reabertura do caso de Vladimir Herzog (CORTE 

IDH, 2018, p. 03).  

Em 22 de abril de 2016 o caso foi submetido à Corte IDH devido aos fatos e violações 

de direitos humanos, bem como, a necessidade de obtenção de justiça e também pelo motivo 

que envolver questões de ordem pública interamericana e, ainda mais especificamente porque 

há ações e omissões estatais que ocorreram e ocorrem desde a aceitação da competência da 

Corte por parte do Estado (CORTE IDH, 2018, p. 03-04). 

A Corte após analisar as preliminares e antes de adentrar no mérito fez uma análise do 

contexto fático e histórico do presente caso, enfatizando que a maior violência contra os 

opositores do regime militar ocorreu em 1964 e entre 1968 a 1975, sendo esses os períodos 

com maior número de mortos e desaparecidos, visto que, nesse lapso temporal as forças de 

segurança decidiram neutralizar o Partido Comunista Brasileiro (PCB) com isso, os jornalistas 

da “Voz Operária” e membros do PCB passaram a ser sequestrados, detidos, torturados e 

mortos e, em 1975 houve uma intensificação nas ações de repressão contra os jornalistas, 

sendo que, entre março de 1972 e janeiro de 1976 foram detidos pela Operação Radar 679 

membros de PCB, entre eles Vladimir Herzog (CORTE IDH, 2018, p. 23-25). 

Ressalta-se que a Operação Radar foi como uma ofensiva dos órgãos de segurança 

para combater o PCB e seus membros, mas a operação não se limitava a deter os membros do 

PCB, mas também possuía como objetivo matar os dirigentes do partido. Assim, entre os anos 

de 1974 e 1976, os militantes do PCB foram detidos, torturados e/ou executados pela 

Operação Radar sendo que, segundo consta, na noite de 24 de outubro de 1975 dois agentes 

do DOI/CODI17 apresentou-se na TV Cultura intimando Vladimir Herzog para acompanhá-

los para prestar declaração testemunhal, no entanto, após intervenção da direção do canal, as 

forças de segurança aceitaram notificar Herzog para que prestasse o depoimento no dia 

seguinte (CORTE IDH, 2018, p. 23-26). 

 
17 O DOI é o Departamento de Operações Internas e o CODI é os Centros de Operações de Defesa Interna no 

qual, ambos fazem parte da estrutura do regime militar para as investigações e operações de repressão.  
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Na manhã do dia 25 de outubro, voluntariamente, Herzog se apresentou na sede do 

DOI/CODI, sendo privado de sua liberdade, interrogado e torturado, bem como, na tarde do 

mesmo dia, assassinado pelos membros do DOI/CODI (segundo a perícia da Comissão 

Nacional da Verdade determinou-se que foi estrangulamento) (CORTE IDH, 2018, p.26-27). 

No mesmo dia, o Comando do II do Exército mediante um comunicado divulgou 

publicamente no mesmo dia que Herzog se suicidou enforcado com uma tira de panos, 

causando assim, grande comoção na sociedade brasileira (CORTE IDH, 2018, p. 27). 

Ainda, consta que em 19 de abril de 1976, Clarice, Ivo e André Herzog apresentaram à 

Justiça Federal de São Paulo uma Ação Declaratória, requerendo a declaração de 

responsabilidade da União Federal pela detenção arbitrária, tortura e morte de Vladimir 

Herzog (CORTE IDH, 2018, p. 28). 

Em 1978 um Juiz Federal proferiu sentença declarando que Vladimir havia morrido de 

causas não naturais, referindo-se à ilegalidade da detenção e às provas da tortura que sofreu, 

não conseguindo assim, a União comprovar a tese de suicídio. Contra essa sentença, a União 

interpôs recurso, sendo que, o Tribunal Federal de Recursos declarou a existência de uma 

relação jurídica entre os autores e a União e salientou que os danos deveriam ser reclamados 

através de uma ação de indenização, mas, contra essa decisão novamente a União interpôs 

recurso e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região o negou, tornando-se assim, definitiva a 

decisão em 27 de setembro de 1995 (CORTE IDH, 2018, p. 28-29). 

Dessa forma, verifica-se que o Estado reconheceu sua responsabilidade pela detenção 

arbitrária, tortura e assassinato de Vladimir Herzog através da Lei n. 9.140/1995, a qual, criou 

a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e posteriormente esse 

Comissão publicou, em 2007, um livro denominado “Direito à Memória e à Verdade” no 

qual, concluiu que Herzog foi torturado e assassinado enquanto estava detido no DOI/CODI 

(CORTE IDH, 2018, p. 31-33).  

Tendo em vista o reconhecimento do Estado sobre sua responsabilidade pelos crimes 

de detenção arbitrária, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, a controvérsia 

existente é em relação ao indiciamento dos responsáveis e aplicação dos crimes contra a 

humanidade.  

Para tanto, ao final da decisão, a Corte IDH decidiu por declarar, por unanimidade, 

que o Estado foi o responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial previstos na Convenção Americana e na Convenção Interamericana para Prevenir e 

Punir a Tortura pela falta de investigação, julgamento e punição pela tortura e assassinato de 
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Vladimir Herzog, bem como, pela aplicação da Lei de Anistia e outras excludentes de 

responsabilidade proibidas pelo Direito Internacional em casos de crimes contra a 

humanidade, sendo ainda, declarado que o Estado foi o culpado pela violação do direito de 

conhecer a verdade dos familiares de Herzog em razão de não ter ocorrido o esclarecimento 

judicial dos fatos e não ter ocorrido a apuração dos responsáveis individuais, sendo ainda, 

responsável pela violação do direito à integridade pessoal previsto na Convenção (CORTE 

IDH, 2018, p. 101-102).  

Dispondo, ao final, por unanimidade que, a sentença constitui uma forma de reparação 

e que o Estado deve reiniciar a investigação e o processo penal cabível com a finalidade de 

investigar, processar e se for o caso, punir os responsáveis pela tortura e morte de Herzog, 

devendo ainda, adotar as medidas mais idôneas para reconhecimento da imprescritibilidade 

das ações emergentes de crimes contra a humanidade e internacionais, realizando também, um 

ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional sobre o presente caso, 

providenciando as devidas publicações previstas na sentença e pagar os montantes fixados a 

título de danos materiais e imateriais, como também, reembolsar ao Fundo de Assistência 

Judiciária às Vítimas da Corte a quantia despendida durante a tramitação do processo e, no 

prazo de um ano apresentar um relatório sobre as medidas adotadas sobre o cumprimento 

(CORTE IDH, 2018, p. 102).  

Por fim, verifica-se que a sentença do caso Vladimir Herzog possui ligação com a 

sentença anteriormente proferida pela Corte IDH, sendo que em ambas houve condenação 

reprovando a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) restando claro o parecer da Corte sobre tal lei, 

bem como, em relação ao processamento e punição dos responsáveis pelos crimes que fere os 

direitos humanos cometidos durante o período militar.  

Ressalta-se ainda, que não foi disponibilizada informações sobre a supervisão de 

cumprimento de sentença do caso Herzog no site da Corte IDH. 

No entanto, foi divulgado pela Revista El País em 17 de março de 2020 que o caso de 

Herzog foi reaberto em 2018 quando o Ministério Público Federal instaurou um inquérito 

obedecendo às determinações da sentença da Corte IDH, bem como, denunciou seis ex-

agentes do regime militar por participação na morte de Herzog (MARREIRO, 2020).  

Dessa forma, denota-se que em que pese não haver divulgado a supervisão de 

cumprimento de sentença oficial pela Corte IDH já há indícios que a sentença está sendo 

cumprida, no entanto, o Brasil ainda ignora as decisões internacionais e mantem a validade da 

Lei de Anistia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo teve como objetivo verificar se ocorreu um controle de 

convencionalidade da Lei de Anistia (Lei n. 6.683/79), tendo como parâmetro as decisões da 

Corte IDH e a decisão proferida pelo STF na ADPF 153/DF.   

Inicialmente, o Brasil possui como “Lei Maior” a Constituição Federal, que é um 

parâmetro para as demais normas existentes no país. Desse modo, normas domésticas que 

afrontam os direitos previstos na Constituição Federal são denominadas inconstitucionais, 

necessitando a realização do controle de constitucionalidade, que pode ser por meio do 

controle difuso ou concentrado.  

De outro modo, há tratados internacionais em que o Estado aderiu ou faz parte que 

pode ocasionar conflito de normas entre um tratado com a Constituição Federal ou legislação 

infraconstitucional. Nesses casos, será necessário o controle de convencionalidade de uma lei 

doméstica com o tratado internacional, podendo ocorrer também, pela forma difusa ou 

concentrada.  

No presente caso, verifica-se que o Brasil foi condenado perante a Corte IDH em 

decorrência de violações de normas previstas no Pacto de San José da Costa Rica ocasionando 

conflito com a decisão proferida pelo STF.  

Inicialmente, é necessária uma análise sobre o sistema interamericano que é dividido 

em dois órgãos: Comissão e Corte Interamericana.  

A Comissão é o primeiro órgão da convenção, sendo de suma importância, pois é 

responsável pela proteção e promoção dos direitos humanos no continente americano, sendo 

responsável ainda, por verificar os requisitos de admissibilidade de uma denúncia (petição) 

acerca da violação dos direitos previstos na Convenção, emitir pareceres, recomendações e 

enviar o caso a Corte IDH.  

A Corte IDH possui duas competências: a competência contenciosa e a consultiva.  

A competência consultiva pauta-se na emissão de pareceres, relatórios, conselhos e 

prestar ajuda aos Estados-membros. Já a competência contenciosa é atribuída ao órgão 

jurisdicional, no qual, a denúncia será analisada e, verificada efetiva violação aos direitos, 

poderá a Corte IDH condenar o Estado a adotar as medidas necessárias para reparação do 

direito que foi violado, bem como, a realizar o pagamento de uma compensação à vítima.  
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No presente artigo, verificou-se que o Brasil foi duplamente condenado na Corte IDH 

em decorrência de casos relacionados com a ditadura militar e consequentemente com a Lei 

de Anistia, sendo as pena fixada em adoções de medidas e/ou pagamento em compensações às 

vítimas.  

Essas condenações demonstram que não ocorreu um controle de convencionalidade da 

referida legislação infraconstitucional com o disposto na Convenção Americana de Direitos 

Humanos e na jurisprudência da Corte IDH. 

Ressalta-se ainda, as sentenças proferidas pela Corte IDH possuem natureza 

vinculante, obrigatória e inapelável, aplicando-se a imediata coisa julgada. Assim, cabe ao 

Estado condenado conformar-se com o decidido e instantaneamente iniciar o devido 

cumprimento de sentença. 
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