
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  1 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 62, OCT-DIC 2020 

 

A incompatibilidade entre a lei de anistia de 1979 e decisão da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (*) 

The incompatibility between the 1979 amnesty law and the 
decision of the Inter-American Court of Human Rights 

La incompatibilidad entre la ley de amnistía de 1979 y la decisión 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Julia Stange Azevedo Moulin1 

Marcelo Fernando Quiroga Obregón2 

 

 
 

Sumário: Introdução. 1. Aspectos gerais sobre a Corte e Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 2. Período de ditadura militar no 
Brasil (1964-1985). 3. Análise do julgamento do Supremo Tribunal 
Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153. 
4. Análise do Caso Herzog VS. Brasil.  – Considerações finais. – Referências.  

 

Resumo:  O presente artigo objetiva abordar a incompatibilidade entre os 
entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos sobre a validade ou não da Lei de 
Anistia sancionada no Brasil em 1979, utilizando como base teórica os 
autores Carla Noura Teixeira, Fabiano Távora e Diego Araújo Campos. 
Primeiro, expõe os aspectos gerais sobre a Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A 
seguir, explica o contexto político durante o período de 1964 a 1985 de 
ditadura militar no Brasil. Por meio de análise do julgamento pelo STF da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153, 
proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a fim de alterar a 
interpretação dada à Lei da Anista, demonstra o posicionamento do STF 
pela validade da referida lei. Por fim, analisa o caso Vladimir Herzog, em 
que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. 

Palavras-chave: Ditadura Militar no Brasil, Lei de Anistia, ADPF 153, 
Supremo Tribunal Federal, Caso Vladimir Herzog, Corte Interamericana 
de Direitos Humanos.  

 

Abstract: This article approaches the incompatibility between the 
understandings of the Federal Supreme Court of Brazil (STF) and the 
Inter-American Court of Human Rights regarding the validity or not of the 
Amnesty Law sanctioned in Brazil in 1979, using the authors Carla Noura 
Teixeira, Fabiano Távora and Diego Araújo Campos as theoretical basis. 
First, it exposes the general aspects about the Inter-American Court of 
Human Rights and the Inter-American Commission on Human Rights. 
Next, it explains the political context during the period from 1964 to 1985 
of military dictatorship in Brazil. By means of an analysis of the trial by 
the STF of the Argument of Non-compliance with Fundamental Precept n. 
153, proposed by the Brazilian Bar Association in order to change the 
interpretation given to the Amnesty Law, it demonstrates the STF's 
position on the validity of the aforementioned law. Finally, it analyses the 
case of Vladimir Herzog, in which Brazil was condemned by the Inter-
American Court of Human Rights. 

Key words: Military dictatorship in Brazil, Amnesty Law, ADPF 153, 
Supreme Federal Court of Brazil, Vladimir Herzog case, Inter-American 
Court of Human Rights.  

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo abordar la incompatibilidad 
entre los entendimientos del Tribunal Supremo Federal (STF) y el 
Tribunal Interamericano de Derechos Humanos sobre la validez o no de la 
Ley de Amnistía sancionada en Brasil en 1979, utilizando como base 
teórica a los autores Carla Noura Teixeira, Fabiano Távora y Diego Araújo 
Campos. En primer lugar, expone los aspectos generales sobre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. A continuación, explica el contexto político durante el 
período de 1964 a 1985 de la dictadura militar en Brasil. Mediante el 
análisis del juicio del STF sobre el Argumento de Incumplimiento del 
Precepto Fundamental (ADPF) nº 153, propuesto por la Orden de 
Abogados de Brasil (OAB) para alterar la interpretación dada a la Ley de 
Amnistía, se demuestra la posición del STF sobre la validez de dicha ley. 
Por último, analiza el caso de Vladimir Herzog, en el que Brasil fue 
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Palabras clave: Dictadura militar en Brasil, Ley de Amnistía, ADPF 153, 
Tribunal Supremo Federal, Caso Vladimir Herzog, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
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Introdução 

No Brasil, os fenômenos de negacionismo, revisionismo histórico e 
relativização de crimes cometidos pelo Estado vêm crescendo. Na atual conjuntura 
política nacional, homenagens a torturadores temidos durante a ditadura, apologia 
à tortura, celebração da data de início do golpe militar, estímulo à letalidade policial 
seletiva, dentre outras condutas, têm se tornado comuns.  

O interesse no objeto da pesquisa surgiu a partir de uma discussão na 
disciplina de “International and European Criminal Law”, cursada em 2019/01 na 
Universidade de Bologna, na Itália. Na aula de “Anistias e Justiças de Transição”, o 
tema central era a importância da criação de uma memória histórica na população, 
a fim de evitar os fenômenos de negacionismo e revisionismo histórico. Durante o 
debate acadêmico, comentamos como a simples existência da ditadura militar no 
Brasil é motivo de polêmica e debates opostos.  E então foi possível perceber o 
abismo que separa o pensamento brasileiro sobre a temática, dos outros estudantes, 
os quais ficaram completamente perplexos com a informação de que parte de nossos 
jovens sequer acredita que houve um regime ditatorial, ou o justifica como um “mal 
necessário”. 

Sobre o tema, existem decisões antagônicas relativas à Lei de Anistia. De um 
lado, o Supremo Tribunal Federal entende pela validade da Lei da Anistia; por outro, 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos sustenta a necessidade de processar e 
punir os agentes da repressão, afastando a Lei da Anistia. Então, questiona-se: qual 
decisão deve prevalecer? A jurisprudência interna do Brasil deveria se adequar à 
jurisprudência internacional da CIDH? Este é, precisamente, o objetivo deste artigo. 

A dificuldade teórica de avançar uma hipótese construtiva na análise da 
validade e alcance de um “passaporte da impunidade”, denominado Lei da Anistia, 
demanda a observância de três passos subsequentes, que serão articulados neste 
artigo: 1) apresentar alguns dados sobre a Corte e a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos; 2) reconstruir, de forma resumida, aspectos históricos do 
período da ditadura militar no Brasil e, 3) analisar pontos que envolvem o 
julgamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 153 e o Caso “Vladimir Herzog”, julgado pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Justifica-se a escolha do caso pela imensa mobilização e repercussão social em 
torno do caso, tendo em vista que Vladimir Herzog foi um inteligente jornalista, 
figura pública e com boas relações sociais, sem opiniões políticas extremistas.3  

A importância do enfrentamento da temática acerca das consequências e 
alcance da Lei de Anistia não tem apenas repercussões teóricas. Aqueles que 
proferem discursos autoritários, têm sido vistos comumente como pessoas 
autênticas, verdadeiras, aqueles que tem coragem de dizer o indizível, legitimando 

 

3 INSTITUTO VLADIMIR HERZOG. Biografia. Disponível em: https://vladimirherzog.org/biografia/. 
Acesso em: 17 abr. 2020.  
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comportamentos que afrontam toda a história de construção dos direitos humanos. 
Assim, falar sobre a condenação do Brasil no caso de Vladimir Herzog é fundamental 
para que histórias como essas não se repitam. 

 

1. Aspectos gerais sobre a Corte e Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos 

Antes de adentrar na temática sobre a incompatibilidade da lei de anistia 
aprovada no Brasil durante o período de ditadura militar e a jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, convém abrir uma pequena exposição do que 
é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, apresentando alguns aspectos 
gerais.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), assim como a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), faz parte do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). 

De acordo com um dos documentos da coleção lançada em 2014 pelo 
Ministério da Justiça, intitulado “Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos – Direito à vida, Anistias e Direito à verdade”, 

o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) surgiu no contexto da evolução 
pós-guerra do direito internacional e em complementaridade lógica, temporal e jurídica 
à construção do Sistema Universal de proteção que começou a ser erguido com a 
Declaração da ONU de 1948. Tanto em escala mundial quanto continental, esse novo 
sistema representou uma reação normativa, jurídica, política, ética e moral aos conflitos 
e extermínios produzidos na Segunda Guerra.4  

Em 1969, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi aprovada e 
entrou em vigor no ano seguinte. O documento define quais os direitos humanos que 
o s Estados ratificantes se comprometem internacionalmente a respeitar e a dar 
garantias de cumprimento. No mesmo texto, foi criada a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica e é um dos três Tribunais 
Regionais de Proteção dos Direitos Humanos, ao lado da Corte Europeia de Direitos 
Humanos e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. A Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos define as atribuições e procedimentos tanto 
para a Corte quanto para a Comissão (CIDH).5 

A CorteIDH possui competência contenciosa e consultiva, como rege seu 
Estatuto, que entrou em vigor em 1979, e Regulamento, que entrou em vigor em 
2010, ambos expelidos pela própria Corte. 

 

4 JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Secretaria Nacional de 
Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-
atuacao/corte-idh/1-direito-a-vida-anistias-e-direito-a-verdade.pdf >. Acesso em: 13 fev. 2020. 

5 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Organização dos Estados Americanos. 
Disponível em: < https://cidh.oas.org/que.port.htm >. Acesso em: 13 fev. 2020. 
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Extrai-se do Estatuto da CorteIDH que “a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a 
interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.”6 

Em relação ao seu funcionamento, a CorteIDH é composta por sete juízes de 
diferentes países. Trata-se de um tribunal típico, que julga casos contenciosos 
envolvendo vítimas de violações de direitos humanos e ainda emite opiniões 
consultivas, além de supervisionar a aplicação de suas sentenças e ditar medidas 
cautelares. 7  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem sede em Washington, 
Estados Unidos, e é o órgão principal da OEA. Tem por objetivos promover a 
observância e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da OEA 
nesta matéria. Desde 1965 a CIDH foi autorizada expressamente a receber e 
processar denúncias ou petições sobre casos individuais nos quais se alegavam 
violações dos direitos humanos.8  

A forma de acionar a Comissão Interamericana e a CorteIDH é diferente. 
Enquanto a Comissão permite o acesso de pessoa ou grupo de pessoas e ainda 
associações não governamentais reconhecidas por pelo menos um Estado-membro 
da OEA, a CorteIDH apreciará casos apresentados somente pelos Estados-partes ou 
pela própria Comissão, sendo que para alcançar a atividade jurisdicional da Corte é 
necessário que antes se tenham esgotados os processos previstos na Convenção 
Americana.  

Segundo Carla Noura Teixeira, o primeiro passo é percorrer todo o 
procedimento descrito na Convenção Americana como de competência da Comissão. 
Para ela, “é visível que a Comissão exerce um papel duplo: de solucionar o litígio 
apresentado, por exemplo, pela vítima e, não o fazendo a contento, encaminhar para 
a Corte Interamericana”.9 

Dessa forma, para que um indivíduo tenha acesso à Corte, precisa ser por meio 
da Comissão. Isso ocorre, pois os indivíduos não têm capacidade para recorrer 
diretamente à Corte, por falta de amparo legal na Convenção.  

O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 25 de 
setembro de 1992 e reconhece a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos desde 10 de dezembro de 1998.   

 

6 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Disponível em: < 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm >. Acesso em: 13 fev. 2020.    

7 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: < 
https://www.cnj.jus.br/corte-interamericana-de-direitos-humanos-corte-idh/ >. Acesso em: 13 fev. 
2020.    

8 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O que é a CIDH? Disponível em: < 
https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp >. Acesso em: 04 mar. 2020.    

9 TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional: público e dos direitos humanos. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013 – (Coleção Direito vivo) / coordenação José Fabio Rodrigues Maciel.   
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Para Fabiano Távora, “a Corte Interamericana de Direitos Humanos profere 
sentença que a Convenção Americana aponta como definitivas e inapeláveis.”10 

Até então, há nove casos julgados contra o Brasil, com oito condenações. Mais 
adiante um caso em que o Brasil foi condenado será analisado.  

 

2. Período de ditadura militar no Brasil (1964-1985)  

O Brasil, assim como diversos países da américa latina, sofreu um golpe militar 
na década de 60. No dia 31 de março de 1964, o então Presidente do Brasil João 
Goulart (PTB), democraticamente eleito, foi deposto do poder em razão de um golpe 
de Estado, sob a justificativa de conter a “ameaça comunista”, tendo em vista que 
João Goulart desenvolvia um governo voltado para a promoção da justiça social e da 
soberania nacional. 

O golpe mililtar também é conhecido como golpe civil-militar, pois foi apoiado 
por setores conservadores da elite brasileira, pelo Exército e pelo imperialismo 
norte-americano.  

A ditadura militar durou 21 anos (1964 a 1985) e foi dividida em várias fases. 
Em todas, ficou configurada a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias, 
torturas, cometimento de execuções, estupros, desaparecimentos forçados, censura 
e forte repressão aos opositores do regime militar.  

Por meio do decreto de Atos Institucionais, que estabeleciam os aparatos da 
repressão e do autoritarismo, o Brasil foi governado por 5 generais: Castelo Branco 
(1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1974), Geisel (1974-1979) e 
João Figueiredo (1979-1985).11 

Com o crescimento das oposições políticas e organização dos movimentos 
estudantis e sociais e em decorrência de inúmeras manifestações exigindo as 
eleições diretas (conhecidas como “Diretas Já!”), a partir do governo de Geisel teve 
início o processo de liberalização política, de forma lenta e gradual, com o objetivo 
de restaurar a democracia representativa. Porém, apesar do clamor popular, as 
eleições diretas só foram realizadas em 1984.12 

Em 1979, o governo de João Figueiredo sancionou a Lei da Anistia (Lei nº 
6.683/1979), permitindo o retorno ao país dos exilados políticos. Contudo, a anistia 
foi concedida de forma parcial e restrita, abrangendo os exilados políticos que não 
praticaram atos de terrorismo e os agentes da repressão que cometeram graves 
violações aos direitos humanos. Vejamos alguns trechos da referida 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 

 

10 TÁVORA, Fabiano. Direito Internacional: público, privado e comercial / Fabiano Távora e Diego 
Araújo Campos. – 5 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (Coleção Sinopses Jurídicas; vol. 33).    

11 PORTAL MEMÓRIAS DA DITADURA. Linha do Tempo. Disponível em: < 
https://memoriasdaditadura.org.br/linha-do-
tempo/?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB6a18vWLbbYNrZ6FOLF_pq1ZztEz4jipd0cOISmY5gN
DjK7IMDLxEhoCh2EQAvD_BwE >. Acesso em: 13 fev. 2020.  

12 Idem.  
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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.13 

Assim, a Lei de Anistia foi sancionada por um Chefe de Estado que era General 
do Exército, tendo chegado a esta posição por meio de um golpe militar, não pelo 
voto do povo, tendo a anistia sido concedida aos exilados políticos que não 
praticaram atos de terrorismo e aos agentes da repressão, que praticaram crimes 
contra o povo. Nesse sentido, a anistia concedida consiste em uma auto anistia, pois 
o Estado não agiu a serviço do povo, mas sim em seu próprio interesse e benefício.  

Dessa forma, apesar de haver comprovação dos crimes cometidos por agentes 
estatais e das graves violações de direitos humanos, até hoje nenhum agente da 
repressão foi processado e punido.    

 

3. Análise do julgamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153  

Em 2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB -
apresentou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 perante 
o Supremo Tribunal Federal (STF), questionando o seguinte dispositivo legal: art. 
1º, §1º da Lei nº 6.683/1979, conhecida como Lei de Anistia. Preceitua o referido 
dispositivo que “consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política”.14   

De acordo com o Conselho Federal da OAB, a interpretação, segundo a qual a 
norma questionada concedeu anistia a vários agentes públicos responsáveis por 
graves violações aos direitos humanos, viola frontalmente diversos preceitos 
fundamentais da Constituição Federal de 1988. 

Aduz que o dispositivo legal foi redigido intencionalmente de forma obscura, 
a fim de incluir no âmbito da anistia criminal os agentes públicos que comandaram 
e executaram crimes comuns contra opositores políticos ao regime militar. Ainda, 
sustenta que os agentes públicos que mataram, espancaram, sequestraram e 
estupraram os opositores políticos não praticaram nenhum dos crimes definidos 
como políticos, pois não atentaram contra a ordem política ou segurança nacional, 

 

13 BRASIL, Lei nº 6.683, de 28 ago. 1979. Concede anistia e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm >. Acesso em: 13 fev. 2020.  

14 CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 153. Disponível em: < 
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/586_ADPF%20153%20-%20peticao%20inicial.pdf >. 
Acesso em: 13 fev. 2020.  
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mas sim praticaram crimes comuns contra aqueles que, supostamente, punham em 
perigo a ordem política e a segurança do Estado. 

Na verdade, para a OAB, a expressão “crimes comuns” deveria ser 
interpretada, exclusivamente, como crimes ordinários cometidos pelos mesmos 
autores dos crimes políticos, não abrangendo, portanto, os agentes públicos, 
somente as pessoas que praticaram crimes políticos e comuns relacionados a estes. 

Ao final, a OAB pleiteou a interpretação conforme a Constituição, de modo a 
declarar, à luz dos preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei 
aos crimes políticos ou conexos não se estenda aos crimes comuns praticados pelos 
agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar. 

Em 24/10/2010, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n. 153 e decidiu, 
por sete votos a dois, não alterar a interpretação dada à Lei de Anistia, rejeitando a 
arguição apresentada pela OAB. Em suma, foi declarado que não é possível que o 
judiciário altere um acordo político firmado em um momento tão importante de luta 
pela redemocratização do país, o da batalha da anistia. Alegou que a revisão da lei 
da anistia deveria ser feita por meio do Poder Legislativo, não do Judiciário, pois este 
não tem a incumbência de legislar.15  

Todos os argumentos trazidos pela OAB foram refutados e, no que tange à 
redação dada no dispositivo legal questionado, o STF não quis se estender no debate 
acadêmico sobre conceitos e definições de “crimes políticos” e “crimes comuns”, 
afirmando que a interpretação deve ser que a anistia abrange crimes comuns, desde 
que relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política.  

Ainda, foi alegado que a expressão “crimes conexos a crimes políticos” deve 
ser interpretada de acordo com o momento histórico de sanção da lei, em um 
período de transição para a democracia. 

 

4. Análise do caso Herzog e outros vs. Brasil  

Em 22 de abril de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
submeteu à Corte o caso Vladimir Herzog e outros contra a República Federativa do 
Brasil. 

O caso Herzog e outros vs. Brasil, submetido à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, se refere à responsabilidade internacional do Estado pela 
situação de impunidade perante a prática de detenção arbitrária, tortura e a morte 
do jornalista Vladimir Herzog, durante a ditadura militar. Essa impunidade seria 
causada pela Lei nº. 6.683/79, conhecida como Lei de Anistia, promulgada durante 
a ditadura militar brasileira.  

 

15  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 
153/DF. Brasília, 29 abril 2010. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960 >. Acesso em: 14 
fev. 2020.  



A incompatibilidade entre a lei de anistia de 1979 e decisão da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  9 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

De acordo com dados extraídos da sentença de 15 de março de 2018 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no caso Herzog16, na data de 25/10/1975, o 
jornalista Vladimir Herzog foi torturado e assassinado pelo regime militar brasileiro 
nas instalações do DOI-CODI (órgão de inteligência e repressão subordinado ao 
exército brasileiro), em São Paulo, após ter se apresentado voluntariamente para 
“prestar esclarecimentos” sobre seu envolvimento com o Partido Comunista 
Brasileiro. 

Ante o aparente crescimento do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a 
constatação de que se trataria de uma ameaça ao governo do Presidente Geisel, as 
forças de segurança decidiram “neutralizar” o PCB. Nesse sentido, jornalistas da 
“Voz Operária” e membros do PCB passaram a ser sequestrados ou detidos, 
torturados e, inclusive, mortos por agentes estatais entre os anos de 1974 e 1976. 

No total, entre março de 1974 e janeiro de 1976, foram detidos pela Operação 
Radar 679 membros do PCB, entre eles Vladimir Herzog. 17 

Extrai-se da decisão da CorteIDH que “o Comando do II Exército, mediante 
comunicado, divulgou publicamente a versão oficial dos fatos. Afirmou que Vladimir 
Herzog se suicidara, enforcando-se com uma tira de pano.”18 

Consta, também, que posteriormente, a versão oficial de suicídio foi 
desmontada, tendo em vista que um dos médicos legistas declarou que nunca viu o 
corpo de Herzog, apesar de ter assinado seu laudo de necropsia. 

Em 1978, uma decisão judicial declarou a União responsável pela morte de 
Vladimir Herzog.  

Considerando a responsabilidade da União pela morte de Herzog, o Estado 
deveria ter iniciado uma investigação de ofício e com a devida diligência sobre os 
fatos violatórios dos direitos humanos de Herzog. Ressalta-se que os familiares de 
Herzog têm o direito de serem ouvidos por uma autoridade competente e de que 
fosse realizada uma investigação diligente imparcial e efetiva.   

Apesar da ocorrência de diferentes procedimentos no âmbito interno, o Estado 
não garantiu uma tutela judicial efetiva para investigar e estabelecer toda a verdade 
sobre as circunstâncias da detenção arbitrária, tortura e morte de Vladimir Herzog, 
e identificar e punir os responsáveis. 

Diante disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que os 
fatos registrados contra Vladimir Herzog devem ser considerados crime contra a 
humanidade, conforme a definição do Direito Internacional desde, pelo menos, 
1945. 

 

16 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herzog e outros VS. Brasil. Sentença de 
15 de março de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), p. 27. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf >. Acesso em: 4 mar. 2020.  

17 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herzog e outros VS. Brasil. Sentença de 
15 de março de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), p. 27. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf >. Acesso em: 4 mar. 2020.  

18 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Herzog e outros VS. Brasil. Sentença de 
15 de março de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), p. 27. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf >. Acesso em: 15 fev. 2020.  
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Os crimes contra a humanidade são delitos reconhecidos pelo Direito 
Internacional, juntamente com os crimes de guerra, o genocídio, a escravidão e o 
crime de agressão. Isso significa que seu conteúdo, sua natureza e as condições de 
sua responsabilidade são estabelecidas pelo Direito Internacional, 
independentemente do que se possa estabelecer no direito interno dos Estados.  

A característica fundamental de um delito de Direito Internacional é que 
ameaça à paz e a segurança da humanidade porque choca a consciência da 
humanidade. Trata-se de crimes de Estado planejados e que fazem parte de uma 
estratégia ou política manifesta contra uma população ou grupo de pessoas. 

Assim, impunha ao Estado do Brasil e, com efeito, a toda a comunidade 
internacional, a obrigação de investigar, julgar e punir os responsáveis por essas 
condutas, uma vez que constituem ameaça à paz e à segurança da comunidade 
internacional.  

Em virtude da interpretação dada à Lei de Anistia, até hoje o Estado não 
investigou, processou ou sancionou penalmente os responsáveis pelas violações de 
direitos humanos cometidas durante o regime militar, inclusive as do presente caso. 
Com a referida lei, todos os agentes da repressão política que praticaram violações 
de direitos humanos foram automaticamente absolvidos. 

 

Considerações finais 

Tendo em vista a manifesta incompatibilidade entre a interpretação dada à Lei 
de Anistia e a Convenção Americana, o Estado brasileiro incorre em 
responsabilidade internacional por omissão, pois deveria ter investigado e 
processado penalmente os autores pelo cometimento de graves violações aos 
direitos humanos durante o período de ditadura militar no Brasil, de modo a não 
deixá-los impunes.  

Vale destacar que, de acordo com as leis internacionais, a inexistência de 
normas de direito interno que estabeleçam e punam os crimes internacionais não 
exime seus autores de responsabilidade internacional e o Estado de punir esses 
crimes. 

Considerando que, até hoje, nenhum agente da repressão foi processado 
penalmente, em decorrência da ampla anistia concedida em 1979, o Brasil incorre 
em responsabilidade internacional por omissão. Embora muito criticada, a lei de 
anistia teve sua validade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010, no 
julgamento da ADPF 153. 

Apesar da confirmação do STF à ampla interpretação da anistia concedida, em 
2018, o Ministério Público Federal, seguindo a determinação da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos obrigando o Brasil a investigar e punir os 
autores, instaurou inquérito e ofereceu denúncia19  contra seis ex-agentes que 

 

19 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO. Procedimento 
Investigatório Criminal nº 1.34.001.007801/2011-13. Disponível em: < 
http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/denuncia-aylton-mortati >. Acesso em: 20 mar. 
2020.  
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participaram dos crimes envolvendo o assassinato de Vladimir Herzog e a 
elaboração do laudo médico falsificado.20  

Outro caso emblemático questionando a validade da Lei da Anistia para ser 
possível punir os agentes da repressão é o do ex-deputado Rubens Paiva, morto pelo 
regime militar em 1971. Em 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra diversos militares pelo cometimento de crimes durante o regime militar. 
Apesar da denúncia ser aceita, posteriormente o STF deferiu uma liminar 
reafirmando a validade da lei da anistia.    

No dia 7 de fevereiro de 2018, a então Procuradora Geral da República, Raquel 
Dodge, pediu ao STF a reabertura do caso Rubens Paiva e defendeu a revisão da Lei 
da Anistia, levando em consideração a recomendação da CorteIDH para que o Brasil 
investigue e processe penalmente os responsáveis pelos crimes cometidos durante 
a ditadura. Para ela, a Lei da Anistia não deve ser considerada válida diante da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 21 

No mesmo sentido se manifestou Rodrigo Janot, em seu parecer em 2014. Ele 
afirmou que a Lei de Anistia não se aplica a crimes contra a humanidade, pleiteando 
o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez 
que “a República Federativa do Brasil, de maneira soberana e juridicamente válida, 
submeteu-se à jurisdição da Corte Interamericana.”22 

Diante do exposto, é perceptível a existência de decisões antagônicas sobre o 
mesmo assunto. De um lado, o Supremo Tribunal Federal entende pela validade da 
Lei da Anistia; por outro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos sustenta a 
necessidade de processar e punir os agentes da repressão, afastando a Lei da Anistia. 
Então, questiona-se: qual decisão deve prevalecer? A jurisprudência interna do 
Brasil deveria se adequar à jurisprudência internacional da CIDH? 

A tendência é que a legislação interna de cada país se adapte para estar de 
acordo com a jurisprudência internacional. Vejamos alguns exemplos a seguir. 

No dia 14 de junho de 2005, a Corte Suprema de Justiça da Nação (CSJN) da 
Argentina declarou a inconstitucionalidade das leis de Ponto Final (Lei nº 23.492) e 
de Obediência Devida (Lei nº 23.521), que impediam a punição dos crimes contra a 
humanidade cometidos pelo Estado entre 1975 e 1983.23 

 

20 JUSTIÇA terá mais uma chance de acertar as contas com a história por assassinato de Vladimir 
Herzog. El país, São Paulo, 17 mar. 2020.   Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2020-
03-17/justica-tera-mais-uma-chance-de-acertar-as-contas-com-a-historia-por-assassinato-de-
vladimir-herzog.html >. Acesso em: 20 mar. 2020.  

21 EM 2014, Raquel Dodge defendeu revisão da Lei da Anistia. Veja, 18 set. 2017.  Disponível em: < 
https://veja.abril.com.br/politica/em-2014-raquel-dodge-defendeu-revisao-da-lei-da-anistia/ >. 
Acesso em: 20 mar. 2020.  

22 JANOT defende revisão da Lei da Anistia em parecer ao STF. Veja, 29 ago. 2014. Disponível em: < 
https://veja.abril.com.br/brasil/janot-defende-revisao-da-lei-da-anistia-em-parecer-ao-stf/ >. 
Acesso em: 20 mar. 2020.  

23 GUEMBE, María José. Reabertura dos processos pelos crimes da ditadura militar argentina. 
Revista Internacional de Direitos Humanos. 3 ed, 2005. Disponível em: < 
https://sur.conectas.org/reabertura-dos-processos-pelos-crimes-da-ditadura-militar-argentina/ >. 
Acesso em: 20 mar. 2020.  
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Em 1998, a Suprema Corte Chilena decidiu que a Lei de Anistia não poderia ser 
aplicada aos casos de violações de direitos humanos. Dessa forma, foi possíviel dar 
prosseguimento a uma série de investigações. Em 2018, oito ex-militares foram 
condenados, pois estavam envolvidos no assassinato do músico chileno Victor Jara, 
em 1973. Além disso, outros 53 agentes do Estado foram condenados por 
responsabilidade na execução de membros do Partido Comunista, em 1976.24 

Infelizmente, o Brasil não trilhou procedimentos penais para examinar as 
violações de direitos humanos ocorridas em seu período ditatorial, mesmo tendo 
oficializado, com a Lei nº 9.140/95, o reconhecimento da responsabilidade do 
Estado pelas mortes e desaparecimentos forçados entre 1961 e 1979.25  

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos não são meras 
orientações políticas, nem seu cumprimento é opcional. O Brasil, sendo um Estado 
membro da Convenção Americana de Direitos Humanos, deve incorporar as leis e 
jurisprudências internacionais ao seu ordenamento jurídico interno, não tolerando 
que graves violações aos direitos humanos continuem sem serem investigadas. 
Combater a impunidade dos agentes da repressão que cometeram crimes contra a 
humanidade de forma sistematizada e generalizada em nome do Estado deve ser um 
objetivo premente, para evitar que tais aberrações históricas voltem a ocorrer.  
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