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Resumo: As temáticas do controle de convencionalidade, e da 

eficácia e aplicação dos tratados de Direitos Humanos foram co-

locadas em evidência quando do julgamento do Caso Gomes 

Lund, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tal caso 

tem grande importância pois teve decisão diversa de uma ante-

riormente dada pelo Supremo Tribunal Federal: a da ADPF nº 

153. Desse modo, em razão da aparente colisão de ambas deci-

sões, o papel do presente artigo foi analisar o conteúdo delas, 

levando em conta aspectos estritamente jurídicos e institutos de 

Direitos Humanos (como ramo do Direito), notadamente o con-

trole de convencionalidade e a teoria do duplo controle. Bus-

cando, assim, dar o real alcance das decisões e demonstrar o ní-

vel de harmonia entre elas. 

 

Abstract: The themes of the conventionality control, and the ef-

fectiveness and implementation of human rights treaties were 

placed in evidence when the trial of the case Gomes Lund, of the 

Inter-American Court of Human Rights. This case is of great im-

portance because it had different decision from a previously 
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given by the Supreme Court: the ADPF nº. 153. Thus, because 

of the apparent collision of both decisions, the role of this study 

was to analyze the contents from them, leading account strictly 

legal aspects and human rights institutes (as a branch of law), 

notably the control of conventionality and the dual control ap-

proach. Seeking, thus, give the real scope of the decisions and 

demonstrate the level of harmony between them. 
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INTRODUÇÃO 

 

 presente trabalho busca abordar a temática de Di-

reitos Humanos, em especial a harmonia entre 

normas de direito interno e normas de direito in-

ternacional. Para tanto realizará uma análise em 

específico do comportamento dos tribunais ao se 

depararem com esses casos, ou seja, ao terem que decidir sobre 

violações a Direitos Humanos3. 

Buscar-se-á, assim, a interpretação e aplicação que esses 

diferentes tribunais dão às diferentes “espécies normativas4”. 

Para que se tenha desde logo quais são os “objetos” dos 

quais se verificará a harmonia, explica-se que considerar-se-á 

“Direitos Humanos” como as normas internacionais, e “Direitos 

Fundamentais” como as normas de direito interno; ambas con-

tendo em comum o fato de serem protetoras de direitos básicos 

da pessoa humana. 

                                                   
3 “Direitos Humanos” utilizado aqui como expressão genérica, e não especificamente 
como normas internacionais de proteção básica à pessoa humana. 
4 Coloca-se entre aspas tal expressão por não ser tecnicamente correta, pois serão ana-
lisados Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, que a rigor não são “espécies nor-
mativas” distintas, tendo como diferencial o seu nascedouro, como será adiante ligei-
ramente explicitado. 

O 
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Em paralelo aos “objetos” (normas) acima referidos, 

cabe mencionar também os “sujeitos” da aplicação (tribunais). 

Trata-se do Supremo Tribunal Federal, tribunal interno; e da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, tribunal internacio-

nal responsável pelo julgamento de violações de Direitos Huma-

nos, ao qual o Brasil é submetido. 

Essa análise será feita em uma temática específica: a Lei 

da Anistia (Lei 6.683/79), que se mostra perfeita ao estudo pro-

posto, porquanto nessa temática houve decisão nos dois planos, 

interno e internacional, ou seja, tanto no Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-

damental (ADPF) nº 153, quanto na Corte Interamericana de Di-

reitos Humanos, no caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do 

Araguaia”) Vs. Brasil. 

Em suma, busca-se reafirmar uma “consciência da ne-

cessidade de prevenir ou evitar conflitos entre as jurisdições in-

ternacional e nacional” (TRINDADE, 1991, p. 13), o que, para 

Trindade houvera contribuído decisivamente5 “Para a superação 

dos velhos e infundados temores” (TRINDADE, 1991, p. 13), 

referindo-se à evolução da matéria. 

A pesquisa será realizada sob o método dedutivo, par-

tindo da explicitação do que venha a ser Controle de Convenci-

onalidade e a Teoria do Duplo Controle, institutos jurídicos de 

controle das normas de Direitos Humanos; e adiante tratar-se-á 

da ADPF nº 153, e do caso Gomes Lund, desaguando na averi-

guação da harmonia de ambas decisões. 

 

1 CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 

 

O controle de convencionalidade é um instituto jurídico 

que visa a manter a compatibilização vertical das normas de Di-

reito interno com as normas de Direito internacional protetoras 

                                                   
5 Em conjunto com a consciência da necessidade de “compatibilizar os dispositivos 
convencionais e de direito interno” (TRINDADE, 1991, p. 13) 
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de direitos humanos6 (MAZZUOLI, 2011, p. 379). 

O ineditismo de sua utilização no Brasil é auto atribuído 

a Valério de Oliveira Mazzuoli, que afirma ter trazido tal termi-

nologia ao Brasil em sua tese de doutorado em 2008 (MAZ-

ZUOLI, 2011, p. 379). 

Contudo, embora demonstre ser recente a utilização 

dessa terminologia, essencialmente tal instituto não é novo no 

direito brasileiro, pois antes da utilização da terminologia já ha-

via controle de compatibilidade vertical tendo como parâmetro 

normas internacionais de direitos humanos, ainda que realizada 

sob a nomenclatura de controle de legalidade ou controle de 

constitucionalidade. 

Ao se ter em conta, agora, da existência de um controle 

de convencionalidade, há que o distinguir do controle de consti-

tucionalidade, e elencar os seus pontos em comum. Para que se 

realize tal tarefa, é importantíssimo ter em mente o “grau hierár-

quico” atribuído aos tratados de direitos humanos no ordena-

mento interno, conforme afirma Piovesan (2014, p. 148): 
O pressuposto básico para a existência do controle de conven-

cionalidade é a hierarquia diferenciada dos instrumentos inter-

nacionais de direitos humanos em relação à legalidade ordiná-

ria. A isto se soma o argumento de que, quando um Estado ra-

tifica um tratado, todos os órgãos do poder estatal a ele se vin-

culam, comprometendo-se a cumpri-lo de boa-fé.  

Denota-se, portanto, que o grau hierárquico superior ao 

tratado de direitos humanos serve como requisito para a existên-

cia do controle de convencionalidade em determinado sistema. 

Assim sendo, tomemos como premissa o fato de que no 

Brasil os tratados de direitos humanos podem ter nível constitu-

cional, ou supralegal7, a depender de sua aprovação ter tomado 

                                                   
6 Em outra passagem, defendendo que a consequência jurídica para a citada incompa-
tibilidade é a “invalidade”, Mazzuoli (2009, p. 115) afirma que “[...]a incompatibili-
dade da produção normativa doméstica com os tratados internacionais em vigor no 
plano interno (ainda que tudo seja compatível com a Constituição) torna inválidas as 
normas jurídicas de direito interno. ” 
7 Fato que sustenta a “Teoria do Duplo Estatuto”. 
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o rito do §3º do artigo 5º da Constituição Federal. No que diz 

respeito aos que adotaram o citado rito especial, a Constituição 

é clara ao afirmar que equivalem às emendas constitucionais. 

Por sua vez, os demais tratados, firmados antes do acrés-

cimo do §3º ao artigo 5º da Constituição Federal, ou ainda, os 

firmados posteriormente sem seguir o rito de tal dispositivo, pos-

suem caráter supralegal, tese essa advinda de construção juris-

prudencial especialmente afirmada no Recurso Extraordinário nº 

466.343/SP. 

Mazzuoli é adepto da doutrina que faz a diferenciação 

entre tratados materialmente constitucionais e tratados material 

e formalmente constitucionais. O §2º do artigo 5º da Constitui-

ção Federal é o dispositivo que torna um tratado materialmente 

constitucional, dispõe o seguinte: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-

quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-

dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos se-

guintes: 

[...] 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 

[...] (BRASIL, 1988) 

Portanto, todos os tratados de direitos humanos adotados 

pelo Brasil seriam materialmente constitucionais, sendo que so-

mente alguns deles seriam, além de material, também formal-

mente constitucionais, que é o caso dos que adotaram o rito es-

pecial (art. 5º, §3º da Constituição Federal) (MAZZUOLI, 2011, 

p. 379-380). 

Nessa linha, o autor explicita também que os primeiros 

(somente materialmente constitucionais) seriam parâmetro so-

mente do controle de convencionalidade difuso; ao passo que os 

segundos (formal e materialmente constitucionais) seriam parâ-

metro tanto do controle difuso, como do controle concentrado de 
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convencionalidade (MAZZUOLI, 2011, p. 380). 

Pois bem, a Constituição Federal, quando expressa em 

seu art. 5º, §3º, que os tratados de direitos humanos “serão equi-

valentes às emendas constitucionais” (BRASIL, 2004), traz à 

tona uma interessante problemática. 

Os tratados de direitos humanos que seguirem o rito es-

pecial serão equivalentes às emendas, e, portanto, farão parte da 

própria Constituição Federal8; desse modo há que se saber se tais 

tratados serão utilizados como parâmetro de um controle de 

constitucionalidade, ou de convencionalidade.  

Nesse tema Mazzuoli (2011, p. 380) afirma que “[...] 

apenas quando existe afronta à Constituição mesma é que pode 

haver controle de constitucionalidade propriamente dito. ” e, 

portanto, chega à conclusão de que quaisquer tratados de direitos 

humanos serão parâmetro de controle de convencionalidade. 

Mais adiante, ademais, sugere uma espécie de via processual, a 

“Ação direta de Inconvencionalidade” (MAZZUOLI, 2011, p. 

381), e as correspondentes “versões” desse tipo de ação nas de-

mais que realizam controle de constitucionalidade. 

André de Carvalho Ramos (2015), por sua vez, traz en-

foque diferente ao tema, com uma outra subcategorização, que 

diz respeito ao âmbito em que é realizado o controle.  

Conceituando o controle de convencionalidade como 

“análise da compatibilidade dos atos internos (comissivos ou 

omissivos) em face das normas internacionais [...]” (RAMOS, 

2015, p. 231), Ramos (2015, p. 321) o divide em: i) controle de 

convencionalidade de matriz internacional (autêntico, defini-

tivo); e ii) controle de convencionalidade de matriz nacional 

(provisório, preliminar)9. 

                                                   
8 Quando o farão, também, parte do bloco de constitucionalidade restrito (RAMOS, 
2015, p. 319) 
9 Mazzuoli, ainda que não dê esse mesmo enfoque, também admite que o controle de 
convencionalidade seja realizado no campo internacional: “[...] não somente os tribu-
nais internacionais devem realizar o controle de convencionalidade (para além do 
clássico controle de constitucionalidade). Mas também os tribunais internacionais 
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Ressalta-se que a nomenclatura dada é de extrema im-

portância, haja vista que indica o caráter “principal” do controle 

de matriz internacional, e assim é que tem que ser, porquanto se 

trata de norma de Direito Internacional Público, exigindo-se que 

haja uma uniformidade de interpretação e aplicação10. 

Nesse sentido, denota-se que o controle há que ser reali-

zado com proeminência (e não exclusividade) pelas cortes inter-

nacionais que possuem incumbência de aplicar as normas de Di-

reitos Humanos. 

Portanto, o que se realiza internamente não seria a rigor 

um controle de convencionalidade11, este realizado pelas cortes 

internacionais. Ramos afirma, também, que “[...] é na realidade, 

um controle nacional de legalidade, supralegalidade ou consti-

tucionalidade, a depender do estatuto dado aos tratados incorpo-

rados. ” (2015, p. 321). 

Nessa toada, inclusive, um tribunal internacional pode 

chegar à conclusão diversa da do tribunal interno (RAMOS, 

2015, p. 322), sendo esta justamente a situação que nos depara-

mos com a apreciação da Lei da Anistia, onde houve divergência 

de entendimento entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte In-

teramericana de Direitos Humanos. 

Ainda, expondo as diferenças entre ambos os controles 

(de matriz nacional e internacional), Ramos (2015, p. 322-323) 

destaca que o objeto de controle pode ser diverso, ao passo que 

as normas constitucionais originárias não submetem ao controle 

de convencionalidade nacional, podendo, contudo, submeterem-

se ao controle das cortes internacionais12. 

                                                   
[...]” (MAZZUOLI, 2009, p. 129) 
10 Que viria a desaguar na segurança jurídica. 
11 No sentido de não ser o campo proeminentemente apropriado para ditar o alcance 
das normas internacionais, sem descartar que se trata de um exercício de compatibili-
zação vertical, e que, Ramos, inclusive, não chega a afirmar não se tratar de um con-
trole de convencionalidade. 
12 Outrossim, “A prática reiterada dos Estados e das Cortes Internacionais é considerar 
o Direito Interno um mero fato, que expressa a vontade do Estado” (RAMOS, 2015, 
p.294) 
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Em vista disso, podem ocorrer colisões entre interpreta-

ções e, máxime, entre decisões de cortes internas e internacio-

nais. Tal situação, ainda que talvez possa ser solucionada pela 

“Teoria do Duplo Controle”, conforme adiante se verá, traz 

grandes celeumas, e nessa seara Ramos (2015, p. 324) dispõe 

que:  
É claro que o controle nacional é importante, ainda mais se a 

hierarquia interna dos tratados for equivalente à norma consti-

tucional ou quiçá supraconstitucional. Porém, esse controle na-

cional deverá obedecer à interpretação ofertada pelo controle 

de convencionalidade internacional, para que possamos chegar 

à conclusão de que os tratados foram efetivamente cumpridos. 

Assim, a interpretação do conteúdo das normas sempre será 

uma fissura aberta entre os controles judiciais nacionais e o 
controle de convencionalidade internacional. 

Assim, fica clara a “fissura” que pode ser gerada com 

eventual atrito, devendo haver meios pelos quais se dedique uma 

plena harmonia entre ambos os tribunais, surgindo, assim, a ne-

cessidade de que se tome conhecimento da Teoria do Duplo 

Controle. 

 

2 TEORIA DO DUPLO CONTROLE 

 

A Teoria do Duplo Controle visa a dar uma efetividade 

das normas protetoras de Direitos Humanos, não deixando de 

lado, contudo, o seu viés pacificador entre os ordenamentos in-

terno e internacional. 

Cabe em um primeiro momento traçar um paralelo ao 

que é tido como Duplo Controle e “primazia da norma mais fa-

vorável à vítima”. Tratam-se de duas máximas orientadoras dos 

Direitos Humanos que devem sempre andar juntas, mas que, 

contudo, não se confundem. 

Ao se falar em Duplo Controle está a se tratar de um as-

pecto formal (processual) de exigência de análise dupla de com-

patibilização vertical de normas (tendo como parâmetro a norma 

de Direitos Humanos).  
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Por sua vez, a “primazia da norma mais favorável à ví-

tima” é um viés material, de fundo, que serve como mandamento 

de sempre utilizar a norma mais benéfica, sem uma prévia con-

cepção de superioridade da norma interna ou da norma interna-

cional, ou seja 
No presente domínio de proteção, não mais há pretensão de 

primazia do direito internacional ou do direito interno, como 
ocorria na polêmica clássica e superada entre monistas e dua-

listas. No presente contexto, a primazia é da norma mais favo-

rável às vítimas, que melhor as proteja, seja ela norma de di-

reito internacional ou de direito interno. Este e aquele aqui in-

teragem em benefício dos seres protegidos. (TRINDADE, 

2003, p. 542) 

Tal acepção tem normatividade em diversos tratados de 

Direitos Humanos (inclusive na Convenção Americana), bem 

como na Constituição Federal, que conta com uma cláusula 

aberta de recepção em seu art. 5º, §2º. 

Outrossim, tem-se que “a primazia da norma mais favo-

rável à vítima” gera como efeito mandamental um “Diálogo das 

Fontes”, ao passo em que o Duplo Controle tem como conse-

quência um “Diálogo entre as Cortes”13. 

Pois bem, delineado o paralelo entre essas duas acepções, 

retoma-se a Teoria do Duplo Controle, propriamente. 

Em suma, constatando esse fenômeno no Brasil, Ramos 

destaca que há uma “dupla garantia”, esta que se subdivide no 

controle de constitucionalidade e no controle de convencionali-

dade, que se realizam, respectivamente, interna e internacional-

mente; frutos de “uma separação de atuações, na qual inexistiria 

conflito real entre as decisões porque cada Tribunal age em es-

feras distintas e com fundamentos diversos” (RAMOS, 2014, p. 

                                                   
13 Tendo como base aqui um conceito ligeiramente mais amplo do que o dado por 
Ramos ao “Diálogo das Cortes”, que leciona ser a concepção (e concretização) pelos 
tribunais internos do quanto discutido e decidido pelos Tribunais Internacionais (RA-
MOS, 2014, p. 404-407), mencionando sobre a “necessidade de compatibilização en-
tre o resultado do controle de convencionalidade nacional com o decidido no controle 
de convencionalidade internacional” (RAMOS, 2014, p. 405). 
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408)14. 

Ao que já pode se constatar, o Duplo Controle mostra-se 

totalmente necessário à aplicação eficaz das normas internacio-

nais de Direitos Humanos, resultando não somente em uma 

maior proteção do ser humano, mas também na reafirmação da 

competência das cortes internacionais, que a contrario sensu 

(não havendo o duplo controle), teria na prática uma subordina-

ção vinculada aos tribunais internos. 

Outrossim, a inexistência do Duplo Controle resultaria 

em uma alegação de julgamento interno para se furtar à respon-

sabilização internacional, tendo como pressuposto decisão in-

terna que expressa o seu próprio ponto de vista (do Estado), indo 

de encontro à norma geral de Direito Internacional Público15, 

que determina que: “Uma parte não pode invocar as disposições 

de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 

tratado. [...]” (BRASIL, 2009). 

Portanto, já revelado o conteúdo e a importância do du-

plo controle, analisaremos as decisões proferidas em relação à 

Lei da Anistia, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte In-

teramericana de Direitos Humanos, buscando verificar a ocor-

rência desse duplo controle e do controle de convencionalidade. 

 

3 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL Nº 153 

 

Opta-se em primeiro tratar da Arguição de Descumpri-

mento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153 pela questão cro-

nológica, tendo em vista que seu julgamento ocorreu antes do 

Caso Gomes Lund, ou seja, respectivamente, 29 de abril de 

2010, e 24 de novembro de 2010. 

                                                   
14 Sem embargo de já ter afirmado, também, a existência de um controle de conven-
cionalidade de matriz nacional (RAMOS, 2015, p. 321)  
15 Art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 
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A espécie processual eleita para se discutir a constituci-

onalidade da Lei da Anistia fora a ADPF. Tal ação serve a “evi-

tar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do 

Poder Público” (BRASIL, 1999), conforme dispõe o artigo 1º da 

Lei nº 9.882/99. 

O “ato do Poder Público”, no caso, seria a Lei nº 

6.683/79 (Lei da Anistia)16, em especial o §1º de seu art.1º que 

segundo o autor da ação (Conselho Federal da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil) seria inconstitucional por estender a anistia a 

agentes públicos e resultar em uma “auto anistia”. 

Ressalta-se que não poderia ser proposta Ação Direta de 

Inconstitucionalidade porquanto a Lei então atacada é anterior à 

Constituição Federal de 1988, e nesse caso a análise de consti-

tucionalidade dar-se-ia no campo da recepção da norma, o que é 

feito em sede de ADPF. Melhor esclarecendo isso, temos o voto 

do relator no caso (Eros Grau): 
A este tribunal incumbe, na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, aferir a compatibilidade entre textos nor-

mativos pré-constitucionais e atos normativos municipais e a 

Constituição, se e quando controversa tal compatibilidade, 

desde que não seja possível, a fim de que se a questiona, a pro-

positura de ação direta ou de ação declaratória. [...] (BRASIL, 

2010) 

Desse modo, a ação tinha como escopo aferir a compati-

bilidade entre o dispositivo legal e a Constituição, portanto, uma 

análise abstrata da norma, sem que fosse levado a juízo um caso 

concreto17. 

A arguição então proposta teve com base petição inicial 

que, segundo decisão da Corte18 (BRASIL, 2010), continha duas 

linhas de argumentação, uma em relação a não recepção do dis-

positivo legal pela Constituição de 1988, e outra que solicitava 

                                                   
16 O objeto em si da demanda será melhor explicitado quando tratar da decisão no 
Caso Gomes Lund, quando será possível traçar as diferenças entre os objetos. 
17 Ao contrário do caso julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
teve como objeto o desrespeito a direitos humanos de determinadas pessoas.  
18 Que, por sua vez, consistiu no voto do relator Min. Eros Grau, conforme acórdão. 
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a interpretação conforme a constituição, desse mesmo disposi-

tivo. 

Mais, salienta-se que na petição inicial, que delimita o 

objeto da demanda19, não fora pleiteado que se verificasse a 

compatibilização do dispositivo legal com nenhum tratado de 

Direitos Humanos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, no 

caso, não foi retirado da inércia para que realizasse um controle 

de convencionalidade. 

Ou seja, somente fora pleiteado o controle de constituci-

onalidade, haja vista que fora alegada tão somente a incompati-

bilidade da norma com preceitos fundamentais constantes na 

Constituição Federal; fato esse de extrema importância para o 

tema aqui tratado, e inclusive destacado na posterior decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Portanto, o Supremo Tribunal Federal não foi instado a 

realizar o controle de convencionalidade, destacando apenas 

uma ligeira citação, na inicial, de que teria havido cinco decisões 

da Corte Interamericana no sentido que pleiteavam, sem, con-

tudo, pedir que se analisasse a compatibilidade com alguma 

norma de Direito Internacional dos Direitos Humanos (que seria 

a norma parâmetro apta ao controle de convencionalidade). 

Pois bem, via de consequência, o Supremo Tribunal Fe-

deral não realizou o exame de compatibilidade com nenhuma 

norma de Direito Internacional dos Direitos Humanos, limi-

tando-se a julgar o quanto proposto na petição inicial. 

A demanda resumiu-se em discutir a compatibilidade 

com normas internas e a legitimidade do legislador que editou a 

Lei, vindo a ser julgada improcedente pelo tribunal. 

A improcedência da demanda deu-se nos termos do voto 

do relator (BRASIL, 2010), que não se utilizou de normas de 

Direitos Humanos como ratio decidendi (nem como obiter dic-

                                                   
19 Sem entrar na celeuma de se tratar de um processo objetivo, que poderia gerar con-
clusão diversa quanto à extensão da demanda. 
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tum, diga-se). A Corte Interamericana chegou à mesma conclu-

são quando do julgamento do Caso Gomes Lund: 
No presente caso, o Tribunal observa que não foi exercido o 

controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais 

do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anis-

tia, sem considerar as obrigações internacionais do Brasil deri-

vadas do Direito internacional, particularmente aquelas estabe-

lecidas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação 

com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2014, p. 261) 

Em razão disso, pode-se afirmar que, a rigor, a decisão 

do Supremo Tribunal Federal não julgou plenamente válida a 

Lei em questão, mas tão somente julgou que era compatível com 

a Constituição Federal. 

Adiante, analisa-se o Caso Gomes Lund e outros (“Guer-

rilha do Araguaia”) vs. Brasil, a fim de destacar suas peculiari-

dades e eventuais diferenças da decisão aqui tratada (do STF), 

para somente depois discutir especificamente sobre a harmonia 

entre ambas decisões. 

 

4 CASO GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO 

ARAGUAIA”) VS. BRASIL 

 

O Caso Gomes Lund tem como “foro” a Corte Interame-

ricana de Direitos Humanos. 

O Brasil é vinculado às decisões da Corte em razão de a 

ter reconhecido como obrigatória pelo Decreto nº 4.463/02 

(BRASIL, 2002), que tem como fundamento o artigo 62 da Con-

venção Americana sobre Direitos Humanos, esta que, por sua 

vez, o Brasil também aderiu, a promulgando pelo Decreto nº 

678/92 (BRASIL, 1992). 

Há, contudo, uma limitação temporal no reconhecimento 

da Corte, com marco em 10 de dezembro de 1998; somente po-

dendo ser processada por atos posteriores à essa data. 
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Pois bem, a ação em questão fora proposta pela Comis-

são Interamericana de Direitos Humanos, órgão que tem função 

similar à do Ministério Público no direito interno, e por entender 

ver desrespeitados Direitos Humanos, apresentou os respectivos 

fatos para a apreciação da Corte. 

Denota-se que o objeto da presente ação é diverso do da 

então proposta no STF. 

Aquela ação teve como objeto uma norma abstrata, e 

dentro disso, inclusive, fora questionado tão somente um viés, 

ou seja, a auto anistia. 

Por sua vez, o processo no campo internacional teve 

como objeto um caso concreto, que foi a massiva violação de 

Direitos Humanos na Guerrilha do Araguaia com a subsequente 

complacência do Estado, que não aplicou as sanções respectivas 

e nem fez cessar o delito de desaparecimento forçado. 

Explanando outro ponto diferenciação, a Corte chegou a 

afirmar que: 
Quanto à alegação das partes a respeito de que se tratou de uma 
anistia, uma auto-anistia ou um “acordo político”, a Corte ob-

serva, como se depreende do critério reiterado no presente caso 

(par. 171 supra), que a incompatibilidade em relação à Con-

venção inclui as anistias de graves violações de direitos huma-

nos e não se restringe somente às denominadas “autoanistias” 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p.260) 

O objeto, portanto, é mais amplo aqui, e não chega nem 

a se esgotar nas “autoanistias”, atacando toda a anistia que re-

sultaria na omissão do estado ao repúdio e resposta às massivas 

violações de Direitos Humanos que teria então ocorrido na Guer-

rilha do Araguaia. 

Esse comportamento do Estado, então repudiado pela or-

dem internacional, fora sustentado pela Lei 6.683/79. 

A Lei da Anistia, portanto, serviu de base para que o Es-

tado continuasse violando normas de Direitos Humanos, que 

obrigam o mesmo a investigar, punir, e dar uma resposta à soci-

edade, além de fornecer o aparato jurisdicional às vítimas. 

De maneira mais clara, o objeto da ação proposta na 
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Corte: 
[...] se refere à alegada “responsabilidade [do Estado] pela de-

tenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pes-
soas, entre membros do Partido Comunista do Brasil [...] e 

camponeses da região, [...] resultado de operações do Exército 

brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de 

erradicar a Guerrilha do Araguaia [...] (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2014, p. 219) 

Tais fatos resultaram em violação aos seguintes direitos: 

reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito 

à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, garantias judi-

ciais, liberdade de pensamento e expressão, e proteção judicial 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 219); todos esses cons-

tantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Em um primeiro momento foram analisadas as exceções 

preliminares (incompetência temporal do Tribunal, falta de inte-

resse processual, falta de esgotamento dos recursos internos, e 

regra da quarta instância e falta de esgotamento a respeito da 

ADPF), sendo que todas foram afastadas. 

No que atine à incompetência temporal do Tribunal, fora 

alegado que a Corte somente teria competência aos fatos ocorri-

dos após o reconhecimento da competência da Corte. Contudo, 

conforme fora ressaltado “este Tribunal estabeleceu que os atos 

de caráter contínuo ou permanente perduram durante todo o 

tempo em que o fato continua, mantendo-se sua falta de confor-

midade com a obrigação internacional” (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2014, p. 223) – referindo-se ao desaparecimento for-

çado – e, via de consequência, entendeu que a Corte seria com-

petente para analisar os mesmos20. 

Quanto à última exceção preliminar – regra da quarta ins-

tância –, sua apresentação deu-se após a contestação do processo 

na Corte, quando o Estado informou que o Supremo Tribunal 

                                                   
20 O julgamento nesse ponto foi parcialmente procedente, haja vista que foram encon-
trados os restos mortais de uma das vítimas, cessando, portanto, seu desaparecimento 
forçado, e consequentemente cessando a violação por omissão do Estado. 
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Federal teria julgado ADPF com a temática tratada naquele pro-

cesso. 

Tratava-se da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 153, e a informação de seu julgamento fora le-

vada à Corte após o prazo oportuno para sua apresentação, con-

tudo, aquele tribunal aceitou sua incorporação aos autos (como 

exceção preliminar) considerando ser um fato superveniente. 

Em resposta, a Corte salientou que: 
[...] o esclarecimento quanto à violação ou não, pelo Estado, de 

suas obrigações internacionais, em virtude da atuação de seus 

órgãos judiciais, pode levar este Tribunal a examinar os res-

pectivos processos internos, inclusive, eventualmente, as deci-

sões de tribunais superiores, para estabelecer sua compatibili-

dade com a Convenção Americana [...] (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2014, p. 230) 

Portanto, deixou claro que eventual julgamento interno 

não serve como obstáculo à análise pela Corte de violações à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Por outro lado, elucidando o Duplo Controle e o controle 

de constitucionalidade e convencionalidade, fora dito que: 
No presente caso, não se solicita à Corte Interamericana a rea-

lização de um exame da Lei de Anistia com relação à Consti-

tuição Nacional do Estado [...] mas que este Tribunal realize 

um controle de convencionalidade, ou seja, a análise da ale-

gada incompatibilidade daquela lei com as obrigações interna-

cionais do Brasil contidas na Convenção Americana [...] (MI-
NISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 230) 

Desse modo, deixou nítida a diferenciação da apreciação 

do tribunal interno e do tribunal internacional, de maneira a afir-

mar que o julgamento interno não obstaculizaria aquele proces-

samento, razão pela qual, nesses motivos, indeferiram referida 

exceção preliminar. 

Quando do mérito, a Corte julgou todas as violações ale-

gadas. Em relação ao desaparecimento forçado, reafirmou o seu 

caráter permanente (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 

247), e quando discutindo sobre a obrigação do Estado “consi-

derou, em sua jurisprudência reiterada, que a investigação penal 
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e o consequente julgamento constituem medidas corretivas ne-

cessárias para as violações de direitos humanos. ”. (MINISTÉ-

RIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 252) 

Assim, para a Corte, a resposta às graves violações de 

Direitos Humanos só será efetiva se feita pelo Direito Penal do 

Estado. Trata-se de um viés punitivo que se encontra presente 

no Direito Internacional dos Direitos Humanos, tanto em man-

dados de criminalização21, como na responsabilização dos Esta-

dos pela omissão de punição penal. 

Em face das violações constatadas pela Corte, fora dis-

cutida a reparação a que o Estado estaria obrigado, oportunidade 

em que “[...] a Corte indicou que toda violação de uma obrigação 

internacional que tenha provocado dano compreende o dever de 

repará-lo adequadamente [...] (2014, p. 279). 

Por derradeiro, condenou o Brasil pelas violações ocor-

ridas no território nacional, ordenando, dentre outras medidas, 

reparações delineadas na sentença (MINISTÉRIO DA JUS-

TIÇA, 2014, p. 294-295), bem como a investigação e punição 

dos delitos praticados naquela época, alertando para o fato de 

“Para isso, o Estado deve levar em consideração que esses cri-

mes são imprescritíveis e não podem ser objeto de anistias” (MI-

NISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 280). 

E, seguindo: 
Por esse motivo, o Brasil deve adotar todas as medidas que se-
jam necessárias para assegurar que a Lei de Anistia e as leis de 

sigilo não continuem a representar um obstáculo para a perse-

cução penal contra graves violações de direitos humanos. (MI-

NISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 280) 

Desse modo, restou esvaziada a anistia então concedida 

pela Lei 6.683/79, declarando, portanto, a incompatibilidade 

                                                   
21 Disposições “convencionais” que dão uma ordem ao legislador interno, para que 
tipifique tal conduta como crime. Como exemplo no caso da Convenção Internacional 
para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, recentemente 
promulgada pelo Decreto nº 8.767/16, que em seu art. 4º estipula: “Cada Estado Parte 
tomará as medidas necessárias para assegurar que o desaparecimento forçado consti-
tua crime em conformidade com o seu Direito Penal” (BRASIL, 2016) 
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vertical dessa com a Convenção Americana sobre Direitos Hu-

manos, em um controle de convencionalidade internacional. 

Sendo assim, já expostas ambas as decisões que se havia 

proposto analisar, cumpre traçar as características atinentes à 

harmonia entre elas. 

 

5 HARMONIA DAS DECISÕES INTERNA E INTERNACIO-

NAL 

 

Para que se verifique a harmonia entre as decisões, é ne-

cessário resgatar o quanto exposto em relação ao controle de 

convencionalidade e à teoria do duplo controle. 

Conforme já demonstrado, as decisões não ocorrem de 

maneira a uma excluir a outra, e sim se complementarem, ocor-

rendo assim o duplo controle. 

Ao se falar de duplo controle, está a se dizer que o con-

trole de convencionalidade deve ser feito nas duas instâncias (in-

terna e internacional), sendo que a decisão no campo internaci-

onal terá maior peso, porquanto se trata do controle “autêntico”, 

nos dizeres de André de Carvalho Ramos. 

Assim, em suma, teremos três análises de compatibili-

dade vertical da legislação infraconstitucional: i) controle de 

constitucionalidade (a ser exercido pelo tribunal constitucional); 

ii) controle de convencionalidade de matriz nacional; e iii) con-

trole de convencionalidade de matriz internacional. 

Quanto ao controle de convencionalidade, temos que: 
[...] quando um Estado é Parte de um tratado internacional, 

como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive 

seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga 

a zelar para que os efeitos das disposições da Convenção não 

se vejam enfraquecidos pela aplicação de normas contrárias a 

seu objeto e finalidade [..] (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2014, p. 260) 

Portanto, ao se submeter a um tratado internacional de 

Direitos Humanos (no presente caso a Convenção Americana), 
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o Estado terá que o aplicar, surgindo daí uma espécie de manda-

mento para a realização do controle de convencionalidade de 

matriz nacional. 

Contudo, conforme mencionado, tal controle (de matriz 

nacional) será somente provisório, preliminar; uma vez que 

quem diz o real alcance, interpretação e aplicação das normas de 

Direitos Humanos é a Corte Internacional, para que assim uni-

formize o sentido e aplicação daquela norma, que será aplicada 

não somente àquele Estado, mas a todos os signatários, prescin-

dindo, portanto, de uma aplicação uniforme para que se garanta 

um mínimo de segurança jurídica. 

Em razão disso, a Corte Interamericana afirma que “[...] 

Nessa tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não so-

mente o tratado, mas também a interpretação que a ele conferiu 

a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Ameri-

cana” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, p. 260). 

Portanto, o controle de convencionalidade nacional há 

que ser feito pautado nas decisões da Corte Interamericana, e 

não somente na norma da Convenção Americana, de maneira a 

dar efetividade ao tratado e afirmar a jurisprudência acerca do 

mesmo. 

Retomando a temática, Lei da Anistia, teríamos basica-

mente que verificar eventual colisão entre as decisões. Contudo, 

tal colisão ocorreria se as duas decisões tivessem como parâme-

tro a mesma norma. 

Ou seja, abriria a discussão sobre colisão somente se 

houvesse controle de convencionalidade em ambos as “instân-

cias”. Ainda, somente se ambas as decisões tivessem com parâ-

metro de compatibilidade a Convenção Americana, o que não 

ocorreu. 

Ainda que ocorresse controle de convencionalidade em 

ambas as decisões, como já sinalizado aqui, provavelmente a so-

lução seria privilegiar a decisão “autêntica”, ou seja, da Corte 
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Interamericana. Ocorre que esse não foi o caso, e via de conse-

quência essa não é a discussão. 

O que ocorreu, de fato, fora a análise de compatibilidade 

vertical tomando em conta normas diversas como parâmetro. Na 

Corte Interamericana o parâmetro de controle foi a Convenção 

Americana, ao passo em que no Supremo Tribunal Federal o pa-

râmetro de controle foi a Constituição Federal. Nesses termos, 

inclusive, a Corte Interamericana, referindo-se ao julgamento da 

ADPF, afirmou que: 
No presente caso, o Tribunal observa que não foi exercido o 

controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais 
do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anis-

tia, sem considerar as obrigações internacionais do Brasil deri-

vadas do Direito Internacional, particularmente aquelas estabe-

lecidas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação 

com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2014, p. 261) 

Portanto, o Tribunal não entrou na celeuma de compati-

bilidade com o tratado, limitando-se apenas a analisar a compa-

tibilidade com a Constituição Federal, que, conforme Ramos 

(2015, p. 397): 
No caso da ADPF 153, houve o controle de constitucionali-

dade. No caso Gomes Lund, houve o controle de convenciona-

lidade. A anistia aos agentes da ditadura, para subsistir, deveria 

ter sobrevivido intacta aos dois controles, mas só passou (com 
votos contrários, diga-se) por um, o controle de constituciona-

lidade. Foi destroçada no controle de convencionalidade. 

Sendo assim, reafirmamos que, a rigor, não houve decla-

ração de plena validade da Lei. O que houve foi tão somente a 

afirmação de sua compatibilidade com a Constituição Federal. 

Tal decisão, ao transitar em julgado22, não obstaria que 

se efetuasse o controle de convencionalidade internacional, e 

nem, diga-se, o nacional. Poderia, inclusive, ser proposta outra 

                                                   
22 Ressalta-se que na presente data o trânsito em julgado ainda não ocorreu, tendo sido 
apresentados Embargos de Declaração, e a ação fora apensada à outra, ainda não jul-
gada. 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, tendo 

como “causa de pedir” a compatibilidade com a Convenção 

Americana, e assim, de fato realizaria o controle de convencio-

nalidade de matriz nacional. 

Desse modo, não há dúvida da harmonia de ambas as de-

cisões, visto que proferidas em campos diversos, tomando parâ-

metros de controle diversos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A temática aqui tratada possui uma certa complexidade, 

haja vista que aparentemente seriam duas decisões que se coli-

diriam, o que poderia causar certa discussão acerca da soberania, 

de institutos processuais interno e internacionais, bem como da 

atitude que o Estado deveria tomar frente a ambas decisões. 

Ocorre que a colisão é apenas aparente, e o que acontece 

de fato é que as ações têm causas de pedir diversas, e seus julga-

mentos tomaram como parâmetro normas diversas, portanto. 

Ainda que possa se discutir que a Arguição de Descum-

primento de Preceito Fundamental seria uma ação objetiva, e, 

portanto, o Tribunal tivesse que obrigatoriamente fazer a análise 

de compatibilidade com todo o ordenamento superior (Consti-

tuição e tratados de Direitos Humanos), tal fato não ocorreu. 

O Brasil perdeu grande oportunidade de fazer o controle 

de convencionalidade já na ADPF nº 153 e aplicar a jurisprudên-

cia da Corte Interamericana acerca da Convenção Americana, o 

que resultaria na declaração de invalidade da Lei da Anistia, e 

não somente no ponto pleiteado na ADPF, mas em tudo o que 

dizia respeito à omissão estatal na punição dos que atentaram 

contra os Direitos Humanos. 

Tal acontecimento é de fácil explicação. O que ocorre é 

a falta de amadurecimento das instituições nacionais na aplica-

ção dos Direitos Humanos oriundos de tratados internacionais, 

o que pode ser visto não somente na decisão, como também na 
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petição inicial, onde não fora nem citada a Convenção Ameri-

cana como parâmetro de compatibilidade. 

Os Direitos Humanos, no Brasil, prescindem, portanto, 

de grande amadurecimento, evoluindo do atual estágio de sim-

ples argumento retórico, para o verdadeiro estágio de normativi-

dade plena, fazendo-se presente no Direito, desde as primeiras 

instâncias. 
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