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RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo uma análise da situação jurídica que se encontra o 
Brasil, após condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes 
Lund e outros” – Guerrilha do Araguaia Vs Brasil e a controvérsia gerada pelas decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
que forneceram soluções opostas para um mesmo problema. A metodologia utilizada na 
elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através 
de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de natureza 
qualitativa. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que o Brasil como 
Estado-Parte da Convenção Americana de Direitos Humanos deve cumprir o que foi 
determinado em sentença pela Corte Interamericana Direitos Humanos, ainda que contrarie 
decisão do STF, pois foi, por expressa vontade, que reconheceu a sua competência e caso não 
cumpra a decisão internacional, o Brasil se tornará um fora da lei no plano internacional, 
incorrendo, assim, em uma nova violação da Convenção. 
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ABSTRACT 

This paper aims an examination of the legal situation that is Brazil, after convicted of 
the Inter-American Court of Human Rights case, Gomes Lund e outros “Guerrilha do 
Araguaia” Vs Brazil and the controversy generated by decisions by the Supreme Court and 
American Court of Human Rights to provide solutions for opposing the same problem. The 
methodology used in preparing the research is in a descriptive and analytical study, 
developed through bibliographic research project, purely on the use of results, and qualitative 
in nature. From research and doctrinal literature, concluded that Brazil as a state party to 
the American Convention on Human Rights must comply with what was determined in a 
ruling by the Inter-American Court of Human Rights, also contrary to Supreme Court 
decision, as was expressed by will, which recognized its jurisdiction and if the decision does 
not comply with international, Brazil will become an outlaw in the international 
level, incurring thus in violation again. 
 

 INTRODUÇÃO 

Controvérsias entre decisões proferidas por tribunais internacionais e cortes 

constitucionais não é algo novo no âmbito do Direito Internacional, porém esta é a primeira 

vez que ocorreu no Brasil com o julgamento do caso “Gomes Lund e outro -Guerrilha do 

Araguaia” pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



Tanto a Corte Internacional como o STF se pronunciaram acerca da Lei 6.683/1979, 

porém cada uma se posicionou de uma maneira diferente. A primeira entende que a lei da 

anistia é incompatível com a Convenção Americana, pois suas disposições impedem a 

investigação e a sanção dos crimes cometidos à época da ditadura, carecendo, dessa forma, de 

efeito jurídico. Já o STF, na decisão que julgou a Argüição de Preceito Fundamental 

interposta pela OAB sobre a Lei da anistia, declarou   a citada lei de anistia não perdeu sua 

validade jurídica, de forma que os crimes ocorridos na ditadura praticados por agentes do 

Estado com motivação política foram anistiados, não podendo assim haver processamento ou 

condenação criminal daqueles agentes. 

Se analisarmos apenas o julgamento da CIDH, até aí não teríamos uma controvérsia, 

pois o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, reconhecendo assim 

a competência da Corte para dirimir conflitos envolvendo os direitos humanos, devendo, desta 

forma, cumprir tal como foi determinado na sentença proferida pela Corte Internacional.  

Acontece que no Brasil, antes da decisão da CIDH, o Supremo Tribunal Federal já havia se 

pronunciado sobre o mesmo assunto, na ADPF proposta pela OAB sobre a Lei da Anistia, 

julgando em sentido totalmente contrário à decisão da CIDH.  

 Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, é necessário que façamos algumas 

considerações sobre a Lei da Anistia e Guerrilha do Araguaia. 

1. LEI DA ANISTIA E A GUERRILHA DO ARAGUAIA 

A controvérsia gerada entre o STF e a CIDH está em torno da Lei nº 6.683/1979 (Lei 

da Anistia), sancionada em 28 de agosto de 1979, pelo general João Baptista Figueiredo, o 

último presidente da ditadura militar (1964-1985), vejamos o art. 1 º da citada Lei: 

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

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

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática 
de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 



 § 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por 
Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para 
poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º. 

Vejamos , ainda, no Dicionário Michaelis o significado dado para ANISTIA: 

anistia 
a.nis.ti.a 
sf (gr amnestía) 1 Ato do poder legislativo pelo qual se extinguem as conseqüências 
de um fato punível e, em resultado, qualquer processo sobre ele; é medida 
ordinariamente adotada para pacificação dos espíritos após motins ou revoluções. 
Não se confunde com o ato de indulto, por crime comuns, decretado por chefes de 
Estado. 2 Em sentido amplo, esquecimento, perdão. 

 Segundo as palavras do Ministro Carlos Ayres Britto do STF, em seu voto na ADPF 

153/2088, a anistia é um perdão coletivo, ou seja, é a coletividade perdoando quem incidiu em 

certas práticas criminosas. (BRITTO, 2010, p.135) Esse perdão coletivo adveio numa época 

em que o Brasil passava pela transição de um Regime Militar para um Regime Democrático.  

A promulgação dessa lei anistiou todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos a 

estes no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, ou seja, 

crimes cometidos na época da ditadura militar. 

É em razão dessa Lei que muitos militares que comandaram e praticaram crimes 

comuns naquela época, como homicídio, tortura e desaparecimento forçado (crimes contra a 

humanidade), não foram processados e punidos.  Um exemplo disso foi o que aconteceu com 

a Guerrilha do Araguaia. 

 

O então presidente do Brasil, João Baptista Figueiredo, buscando uma liberalização 

gradual do regime militar sancionou a referida lei, beneficiando mais de 4 mil pessoas que 

foram apenadas durante a ditadura. 

A maior restrição ficou por conta dos condenados pelos chamados “crimes de 
sangue” cometidos pelos guerrilheiros opositores ao regime. Por outro lado, a lei 
incluía o perdão incondicional aos integrantes dos órgãos de repressão envolvidos 
em torturas e assassinatos de presos políticos.” (Dolhnikoff, 2001, p. 300). 

 Devido ao perdão incondicional dado aos militares com a Anistia, que os crimes que 

ocorreram durante operações do exército contra o movimento da Guerrilha do Araguaia, não 

foram devidamente investigados e punidos. 

A Guerrilha do Araguaia foi um dos movimentos de resistência ao regime militar 

organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), tendo sido travada em localidades 

próxima ao Rio Araguaia, na divisa dos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins (na época, 

pertencente ao Estado de Goiás). A Guerrilha do Araguaia foi considerada como o maior 



movimento armado contra a ditadura militar (1964-1985). Estima-se que o grupo possuía 98 

guerrilheiros, sendo 78 jovens advindos de metrópoles e 20 camponeses da região do 

Araguaia. As operações do exército brasileiro, com a intenção de extirpar a Guerrilha, foram 

empreendidas entre 1972 e 1975. (SALTIEL, on-line).  

É diante deste contexto histórico que surge a divergência entre a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal.  

2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL x CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

Em sentença publicada em 14/12/2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

decidiu no caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs Brasil que os crimes 

contra a humanidade como, homicídios, torturas e desaparecimentos ocorridos durante a 

ditadura militar (1964-1985), praticados por agentes do Estado, deverão ser investigado, 

processados e punidos pelo Brasil . 

Na decisão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que as 

disposições da Lei 6.683/1979 (Lei da Anistia) impedem que sejam realizadas as devidas 

investigações e processamento daqueles que cometeram graves violações de direitos humanos 

e, desta forma, foram consideradas incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos 

Humanos. Entendeu ainda a Corte que as disposições encontradas na Lei da Anistia carecem 

de efeitos jurídicos, não podendo, assim, ser um empecilho para que sejam devidamente 

investigados os fatos ocorridos durante a ditadura, especificamente, na época da “Guerrilha do 

Araguaia”.  Vejamos alguns trechos da decisão no que toca à Lei da Anistia: 

 

172. A Corte Interamericana considera que a forma na qual foi interpretada e 
aplicada a Lei de Anistia aprovada pelo Brasil (supra pars. 87, 135 e 136) afetou o 
dever internacional do Estado de investigar e punir as graves violações de direitos 
humanos, ao impedir que os familiares das vítimas no presente caso fossem ouvidos 
por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, e violou o 
direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 do mesmo instrumento, 
precisamente pela falta de investigação, persecução, captura, julgamento e punição 
dos responsáveis pelos fatos, descumprindo também o artigo 1.1 da Convenção. 
Adicionalmente, ao aplicar a Lei de Anistia impedindo a investigação dos fatos e a 
identificação, julgamento e eventual sanção dos possíveis responsáveis por violações 
continuadas e permanentes, como os desaparecimentos forçados, o Estado 
descumpriu sua obrigação de adequar seu direito interno, consagrada no artigo 2 da 
Convenção Americana.  
 
173. A Corte considera necessário enfatizar que, à luz das obrigações gerais 
consagradas nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, os Estados Parte têm o 
dever de adotar as providências de toda índole, para que ninguém seja privado da 
proteção judicial e do exercício do direito a um recurso simples e eficaz, nos termos 



dos artigos 8 e 25 da Convenção. Em um caso como o presente, uma vez ratificada a 
Convenção Americana, corresponde ao Estado, em conformidade com o artigo 2 
desse instrumento, adotar todas as medidas para deixar sem efeito as disposições 
legais que poderiam contrariá-lo, como são as que impedem a investigação de 
graves violações de direitos humanos, uma vez que conduzem à falta de proteção 
das vítimas e à perpetuação da impunidade, além de impedir que as vítimas e seus 
familiares conheçam a verdade dos fatos.  
 
174. Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as 
disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de 
graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Em 
consequência, não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação 
dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, 
nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de 
direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil. 
(CIDH, Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil – Sentença 
de 24 de novembro de 2010) 

 
 

Do outro lado, em abril de 2010, ou seja, antes da decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 153/2008 

proposta pela OAB, que a Lei da Anistia (Lei 6.683/1979) é válida, não podendo haver, 

portanto, o processamento e a condenação criminal dos militares. 

A questão aqui a ser enfrentada é: Decisões antagônicas para um mesmo problema. 

Controvérsia entre órgãos jurisdicionais distintos. Qual decisão deverá prevalecer? A do 

Supremo Tribunal Federal ou da Corte Internacional?  

Antes de tentarmos responder a este questionamento, precisamos analisar, 

primeiramente, a competência da CIDH na resolução de conflitos como o do caso em estudo. 

A definição da CIDH encontra-se elencada no art. 1 do seu estatuto: “A Corte é uma 

instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos e exerce suas funções em conformidade com as 

disposições da citada Convenção e deste estatuto”.   

A Corte é o segundo órgão da Convenção Americana (o primeiro é a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos), sendo o órgão jurisdicional do sistema interamericano 

“que resolve sobre os casos de violação de direitos humanos perpetradas pelos Estados-partes 

da OEA e que tenham ratificado a Convenção Americana” (MAZZUOLI, 2010, p.832). O 

objetivo precípuo desta corte é aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (chamada também de Pacto de San José da Costa Rica). 



A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi assinada na Conferência 

Especializada Interamericana sobre os Direitos Humanos, em São José na Costa Rica, em 22 

de novembro de 1969. A sede da Corte encontra-se estabelecida em San José na Costa Rica, 

local este onde são realizadas as sessões de julgamentos.  

Duas são as funções da Corte: A contenciosa e a consultiva. 

Conforme preceitua o art. 62 da referida Convenção: 

“(...) 3.  A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso 
relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja 
submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou 
reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os 
incisos anteriores, seja por convenção especial.” 

Uma das funções essenciais desta Corte é a contenciosa, pela qual a Corte decide 

sobre casos em que possam existir violações de direito ou liberdade protegidos pela 

Convenção Americana sobre Direito Humanos. Caso a Corte decida que houve violação do 

que foi pactuado:  

“(...) determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou 
liberdade violados.  Determinará também, se isso for procedente, que sejam 
reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação 
desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.”, 
conforme art. 63 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 Analisando apenas a competência da Corte Interamericana de Direito Humanos, 

concluímos que sua decisão sobre o caso da Guerrilha do Araguaia deve ter plena eficácia no 

âmbito jurídico brasileiro, ou seja , o que foi decidido deverá ser cumprido. 

Em 20/10/2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

propôs no STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF 153/2008. O 

dispositivo legal questionado foi o § 1º do Art. 1º da Lei  nº 6.683/1979 (Lei da Anistia) 

vejamos: 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 

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

eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 

Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 

fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

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

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 



Em síntese a OAB requereu pela procedência do seu pedido, para que o STF desse à 

Lei 6.683/1979)  uma interpretação conforme à Constituição, declarando que a anistia 

concedida pela lei aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns 

praticados pelos agentes do Estado contra opositores políticos durante a ditadura militar.  

O julgamento da ADPF aconteceu em abril de 2010 e o Supremo Tribunal Federal, 

por maioria, julgou improcedente o pedido da OAB, momento em que foi declarada que a Lei 

da Anistia não teria perdido sua validade.  

“O julgamento teve como base a idéia de que a Lei de Anistia teria sido fruto de um 
intenso debate social e representou, em seu momento, uma etapa necessária ao 
processo de reconciliação e redemocratização do país. Sem ela, o fim do regime 
militar seria muito mais traumático e, provavelmente, outros crimes seriam 
praticados de ambos os lados, pois se perpetuaria o clima de desconfiança e 
rivalidade entre os diversos grupos políticos.” ( LIMA, 2011, on-line) 

Dois foram os votos lúcidos, porém vencidos, no julgamento da ADPF 153/2008: o 

voto do Ministro Ricardo Lewandowski e do Ministro Ayres Brito.  

 

O Ministro Ricardo Lewandowisk lembrou que, nos dois tratados os quais o Brasil é 

Estado Parte - Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana 

Sobre Direitos Humanos- foi convencionado que o Estado tem o dever de investigar, ajuizar e 

punir responsáveis por graves violações de direitos por eles protegidos. O Ministro em seu 

voto julgou que deveria ser dado interpretação conforme ao § 1º do Art. 1º da Lei  nº 

6.683/1979 (Lei da Anistia), de modo a que:  

 
“se entenda que os agentes do Estado não estão automaticamente abrangidos pela 
anistia contemplada no referido dispositivo legal, devendo o juiz ou o tribunal, antes 
de admitir o desencadeamento da persecução penal contra estes, realizar uma 
abordagem caso a caso (case by case approach), mediante a adoção de critérios da 
preponderância e da atrocidade dos meios, nos moldes da jurisprudência desta 
Suprema Corte, para o fim de caracterizar o eventual cometimento de crimes 
comuns com a conseqüente exclusão da prática de delitos políticos ou ilícitos 
considerados conexos.” 

 

O Ministro Ayres Britto, voto vencido no julgamento da ADPF, também julgou que 

deveria ser dado interpretação conforme à Constituição, excluindo da Lei 6.683/1979 

“qualquer interpretação que signifique estender à anistia aos crimes previstos no inciso XLIII 

do art. 5 da Constituição. Logo, os crimes hediondos e os que lhe sejam equiparados: 

homicídio, tortura e estupro, especialmente.” (BRITTO, 2010) 



Porém o ponto culminante para a controvérsia foi em 24/11/2010 quando a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos proferiu sentença em sentido contrário à decisão do 

Supremo Tribunal Federal, determinando que o Brasil 

 “deverá conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a 

investigação penal dos fatos do presente caso a fim de esclarecê-los, determinar as 

correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e 

conseqüências que a lei preveja”. (LIMA, 2011, on-line) 

Muitas são as opiniões sobre como o Brasil deve proceder diante de uma condenação 

internacional. 

Para alguns juristas, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em matéria de direitos 

humanos, já não significam a última palavra, pois dizem que acima do sistema judiciário 

brasileiro está o sistema interamericano de direitos humanos composto por Comissão e Corte 

Interamericanas de Direitos Humanos. Ou seja, quando um direito previsto na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, o qual foi ratificado pelo Brasil, não for amparado pela 

justiça brasileira haverá a possibilidade de recorrer à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. (MAZUOLLI, 2010) 

Outros já entendem que esses dois órgãos jurisdicionais não possuem qualquer tipo 

de hierarquia entre si.  

Vejamos: Supremo Tribunal Federal – intérprete último da Constituição Brasileira e 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos – intérprete última da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Como conciliá-los? 

Marcelo Neves, em sua obra sobre o Transconstitucionalismo cita vários exemplos 

de conflitos como esse, onde cortes distintas, sem hierarquia entre si, produzem decisões 

sobre um mesmo caso, no caso em estudo, seria o denominado Transconstitucionalismo entre 

direito internacional público entre direito estatal. 

O autor propõe que as diversas ordens jurídicas tentem manter o diálogo umas com os 

outras, ao invés de tentarem impor unilateralmente suas idéias, não devendo haver uma 

relação de hierarquia ou subordinação vertical entre esses órgãos jurisdicionais e, sim, um 

intercâmbio de idéias em que todos possam contribuir com sua perspectiva sobre determinado 

assunto e, assim, possam proferir decisões que atinjam um objetivo comum. Na prática, seria 

como os juízes brasileiros aproveitassem o material desenvolvido por cortes internacionais, 



com o objetivo de proteger com mais consistência o conteúdo dos direitos fundamentais. 

(LIMA, 2010).  

Marcelo Neves usa de uma metáfora em seu trabalho para melhor exemplificar o 

Transconstitucionalismo: a metáfora do “ponto cego”.  

Todos nós possuímos um ponto cego, ou seja, é um ponto que não conseguimos 

enxergar em nós mesmos. Com isso ele tenta nos explicar que no momento em que não 

vemos o nosso ponto cego, mas nos dispomos de ouvir a outra pessoa que consegue ver em 

nós o que não podemos ver, nosso campo de visão se amplia com novas idéias, novas 

perspectivas. O autor quer dizer que “não há nenhuma pessoa ou grupo social que seja capaz 

de ter uma visão tão privilegiada e tão abrangente de um determinado problema que possa se 

arrogar no direito de impor sua própria solução às outras pessoas sem levar em conta o que 

elas têm a dizer.” (LIMA, 2010, on-line). Podemos adequar essa idéia à questão das 

controvérsias entre tribunais internacionais e cortes internacionais.  

O caso não é saber quem dará a última palavra no caso, mas estimular a harmonia 

entre os vários órgãos jurisdicionais, com o intuito de que os casos comuns sejam trabalhados 

conjuntamente. 

3. EFICÁCIA JURÍDICA DAS DECISÕES DA CIDH 

Sobre a eficácia jurídica das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

vale lembrar que a implementação de suas sentenças só é obrigatória para os Estados que 

reconheceram a competência da Corte para interpretar e aplicar as disposições constantes na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  

Por expressa vontade, o Brasil aceitou a se submeter à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, mas com a condição de que a CIDH só poderia julgar o 

Brasil em relação a fatos praticados posteriores a 10 de Dezembro de 1998, conforme prevê o 

art. 1º do Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2008: 

 “Art. 1o É reconhecida como obrigatória, de pleno direito e por prazo 
indeterminado, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 
todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com 
art. 62 da citada Convenção, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 
10 de dezembro de 1998.” 



A Corte Internacional no caso da Guerrilha do Araguaia reconheceu essa condição 

imposta pelo Brasil e desenvolveu sua tese para justificar a sua competência.  

Entendeu a corte que a violação dos direitos humanos cometida no caso aqui 

estudado foi o da não apuração do crime de desaparecimento forçado de pessoas durante o 

período da Guerrilha, cujos corpos até hoje não foram encontrados e, assim, como o crime de 

desaparecimento forçado tem caráter permanente, ainda continua a ser praticado, pois ainda 

não foram encontrados os corpos.  

Mesmo havendo uma decisão do STF, sobre a mesma questão, não haverá outra 

saída para o Estado Brasileiro a não ser o de cumprir o que foi determinado pela Corte 

Interamericana, já que as sentenças da CIDH são definitivas e inapeláveis, e caso o Brasil 

descumpra a sentença este se tornará um fora da lei no plano internacional. 

Duas são as hipóteses de executar as sentenças proferidas pela Corte Internacional, a 

primeira é a execução espontânea pelo Estado, a segunda é a execução forçada através do 

Poder Judiciário. 

A primeira forma de execução só poderá ser implementada a partir do Poder 

Executivo e Legislativo, pois apenas estes possuem os meios necessários para executar 

espontaneamente as sentenças da Corte Internacional. 

Caso haja inércia injustificada do Estado para executar espontaneamente a sentença, 

poderá ocorrer a implementação forçada dessa sentença, podendo o Judiciário ser acionado 

pela vítima, juntamente com seu representante legal e pelo Ministério Público. Neste sentido 

explana Mazzuoli: 

Caso o Estado não cumpra sponte sua a sentença da Corte cabe à vítima ou ao 

Ministério Público Federal (com fundamento no art. 109, inc. III, da Constituição, 

segundo o qual “aos juízes federais compete processar e julgar as causas fundadas 

em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 

internacional”) deflagrar ação judicial a fim de garantir o efetivo cumprimento da 

sentença, uma vez que as mesmas também valem como título executivo no Brasil, 

tendo aplicação imediata, devendo tão somente obedecer aos procedimentos internos 

relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado. (MAZZUOLI, 2010, p. 

841) 



Um outro problema que existe em relação ao cumprimento integral da obrigações 

impostas pela Corte Interamericana é a dificuldade de se cumprir os deveres de investigar e 

punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos, senão vejamos: 

O grande problema que existe relativamente ao cumprimento integrar das obrigações 

impostas ao Estado pela Corte Interamericana não está na parte indenizatória da sentença 

(...), mas na dificuldade de se executar internamente os deveres de investigar e punir os 

responsáveis pelas violações de direitos humanos. Apesar de não se ler na Convenção, 

expressamente, que os Estados tem tais deveres (de investigação e punição dos culpados) a 

sua interpretação mais correta é no sentido de nela se encontrarem implícitos esses deveres. 

Assim, poderia se abstrair três obrigações dos Estados condenados pela Corte, quando 

assim declaradas na sentença: a) o dever de indenizar a vítima ou a sua família; b) o dever 

de investigar todo o ocorrido para que novos fatos semelhantes não mais ocorram; e c) o 

dever de punir os responsáveis pela violação de direitos humanos ocorrida. (MAZZUOLI, 

2010, p. 840) 

 

Como o Brasil já foi comunicado formalmente pela Corte Internacional da sentença, 

deve o Brasil adotar todas as medidas necessárias para o seu fiel cumprimento, sob pena de 

ser responsabilizado pela comunidade internacional, pois este se tornou um dever do Estado 

brasileiro após a ratificação da citada Convenção. 

Atualmente encontra-se pendente o julgamento dos Embargos de Declaração da 

OAB em face da decisão que julgou improcedente a ADPF 153/2008.  

Como ocorreu o um fato novo, a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, após a interposição dos embargos de declaração, a OAB protocolou 

petição requerendo  que os Ministros do Supremo Tribunal Federal ao julgarem os embargos 

pronunciem-se sobre a executoriedade, no Brasil, da sentença prolatada pela  Corte 

Internacional de Direitos Humanos.   

CONCLUSÃO 

O Brasil ratificou a Convenção Americana de Direito Humanos, tendo, dessa 

forma, o dever de cumprir o que foi determinado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, não podendo se valer da decisão do STF para se esquivar do cumprimento da 

sentença no caso Gomes Lund e outro (“Guerrilha do Araguaia”), pois o Judiciário brasileiro 

está obrigado internacionalmente a exercer o “controle de convencionalidade” ex officio, ou 



seja, deve adequar as normas internas e a Convenção Americana, já que é Estado Parte da 

referida convenção e tantos os seus órgãos como os seus juízes também estão submetidos a 

ela. (CIDH, Caso Gomes Lund- Sentença, ON-LINE) 

Dispõe o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 que 

“uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 

inadimplemento de um tratado”,  

Consta na própria sentença da CIDH que esse controle de convencionalidade não foi 

exercido pelas autoridades jurisdicionais do Estado Brasileiro, tanto não exerceu que o 

Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da Lei 6683/1979 (Lei da Anistia), não 

levando em consideração, assim, as obrigações internacionais do Brasil. 

A Corte Internacional em sua decisão apenas reafirmou sua jurisprudência, no 

sentido de que é incompatível as anistias com a Convenção Americana de Direitos Humanos 

nos casos em que há grave violação de direitos humanos. Vejamos algumas das disposições 

da sentença da CIDH, no caso Gomes Lund e outro Vs Brasil, acerca da lei da anistia: 

 
170. Como se desprende do conteúdo dos parágrafos precedentes, 
todos os órgãos internacionais de proteção de direitos humanos, e 
diversas altas cortes nacionais da região, que tiveram a 
oportunidade de pronunciar-se a respeito do alcance das leis de 
anistia sobre graves violações de direitos humanos e sua 
incompatibilidade com as obrigações internacionais dos Estados 
que as emitem, concluíram que essas leis violam o dever 
internacional do Estado de investigar e sancionar tais violações.  
 
171. Este Tribunal já se pronunciou anteriormente sobre o tema e 
não encontra fundamentos jurídicos para afastar-se de sua 
jurisprudência constante, a qual, ademais, concorda com o 
estabelecido unanimemente pelo Direito Internacional e pelos 
precedentes dos órgãos dos sistemas universais e regionais de 
proteção dos direitos humanos. De tal maneira, para efeitos do 
presente caso, o Tribunal reitera que “são inadmissíveis as 
disposições de anistia, as disposições de prescrição e o 
estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que 
pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por 
graves violações dos direitos humanos, como a tortura, as 
execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os 
desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos 
inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos”. (CIDH, Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. 
Brasil – Sentença de 24 de novembro de 2010) 

 



A partir do que foi explanado, conclui-se deste estudo que o Brasil como Estado-

Parte da Convenção Americana de Direitos Humanos está obrigado a cumprir as 

determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos constante na sentença referente 

ao Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil – Sentença de 24 de 

novembro de 2010, ainda que isto contrarie a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a 

Lei da Anistia, pois aceitou se submeter à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, e, caso não cumpra a sentença estará incorrendo em nova violação da Convenção 

Americana, “fazendo operar no sistema interamericano a possibilidade de novo procedimento 

contencioso” (MAZZUOLI, 2010, p. 841) 
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