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Resumo 

Esta pesquisa objetivou analisar o posicionamento da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da Lei de 

Anistia e dos crimes contra humanidade cometidos 

durante o período da ditadura militar no Brasil. Para 

tanto foram analisados os julgados dos Casos Gomes 

Lund e Caso Herzog pela CIDH, e o julgado da ADPF n° 

153 pelo STF, aliados a pesquisa bibliográfica e 

documental.  

Introdução  

Desde sua publicação em 1979, a Lei de Anistia 

brasileira enseja grande relevância política e social. 

Inicialmente, teve sua importância social relacionada a 

possibilidade de fim de conflitos, do fim da ditadura, e 

da volta de quem teria sido banido ou preso durante 

esse período. Trazendo essa Lei para a atualidade, em 

2010 o Brasil foi condenado pela CIDH no Caso Gomes 

Lund, que julgou a Lei de Anistia como carente de 

efeitos jurídicos e a invalidou perante o Direito 

Internacional. Ainda em 2010, o STF, em julgamento da 

ADPF n° 153, reafirmou a constitucionalidade e validade 

dessa Lei. Em 2019, novamente, o Brasil foi condenado 

pela CIDH no Caso Herzog, por violações de direitos 

humanos e pela manutenção da Lei de Anistia em seu 

ordenamento jurídico interno. Ante o exposto, fica 

demonstrado a relevância desta pesquisa, que buscou 

entender os motivos pelos quais tal Lei é considerada 

válida no ordenamento interno brasileiro, e por quais 

motivos essa Lei é considerada inválida perante as 

diretrizes do ordenamento externo. 

Material e Métodos 

Nesta pesquisa, utilizou-se do método dedutivo, já que 

analisa a aplicação de normas de caráter geral a casos 

específicos. Como técnicas de pesquisa, cita-se a 

bibliográfica, por meio de leis e doutrina sobre o 

assunto, e a documental, por meio da jurisprudência 

tanto da CIDH quanto do STF. 

Resultados e Discussão 

Com base na pesquisa realizada, constatou-se que a 

CIDH manteve seu posicionamento sobre a Lei de 

Anistia brasileira em ambas as sentenças dos casos já 

citados. A posição da CIDH sobre leis de anistia no geral 

já é consolidada, de maneira que não teria motivos para 

esperar que as decisões fossem diferentes em relação a 

esse tópico. Além disso, foi possível perceber o que o 

Brasil estaria priorizando ao julgar a Lei de Anistia como 

válida, que é a manutenção da ordem jurídica. 

Conclusões 

Constata-se com esta pesquisa que a Lei de Anistia 

brasileira possibilitou uma transição política sem 

grandes tensões, e é nisso que a posição do STF no 

julgamento da ADPF n°153 se baseia. No entanto, a 

CIDH e diversos doutrinadores, entendem que a Lei de 

Anistia deveria ser revista, ou, no caso da CIDH, 

invalidada totalmente, já que possibilitou o perdão 

judicial a crimes como tortura, morte, desaparecimento 

forçado, e outros. Inclusive, como já mencionado a 

CIDH manteve sua posição contra a Lei de Anistia em 

ambos os casos analisados. Conclui-se que a Lei de 

Anistia pode ter tido sua serventia no tempo de sua 

publicação, mas que à luz de um Estado Democrático de 

Direito, não tem mais função. 
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