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Simpósio: 8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O presente resumo tem por escopo analisar a justiça de transição diante do chamado 
Controle de Convencionalidade, envolvendo os julgamentos do Pacto de San José da Costa 
Rica e as espécies normativas primárias do ordenamento jurídico brasileiro. A abordagem é 
fruto de uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial que visa buscar subsídios para uma solução 
para o problema do Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal considera a Lei de Anistia como 
válida, enquanto que há uma sentença da Corte IDH em sentido contrário. A princípio faz-se 
necessário uma abordagem acerca do que é uma justiça de transição e de qual maneira a mesma 
deve ser feita. Por justiça de transição entende-se, basicamente, como uma resposta a violações 
de direitos humanos ocorridas no passado a fim de que estas não se repitam. Este mecanismo 
tem, também, por finalidade atribuir responsabilidade aos causadores de tais violações e, 
consequentemente, reparar as vítimas atingidas pelas mesmas. Ao julgar o Caso Velásquez 
Rodriguez vs. Honduras, em 1988, a honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos 
estabeleceu critérios para que um Estado pudesse, de maneira correta, criar uma justiça de 
transição, são eles: adotar medidas para prevenção de violações aos Direitos Humanos; oferecer 
mecanismos que permitam elucidar possíveis situações de violação de Direitos; responsabilizar 
agentes que praticaram violações; garantir a devida reparação às vítimas, mesmo que seja por 
meio de restituição material e simbólica. O Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, viveu o período 
de ditadura militar, onde os direitos humanos foram absurdamente violados por quem detinha 
o poder, sendo inúmeras pessoas mortas e outras desapareceram cujo paradeiro ainda é 
desconhecido hoje. É patente as violações que ocorreram no Brasil durante este período, para 
se ter ideia, em 1968, com o Ato Institucional nº 05 (AI-5), foram suspensas as atividades do 
congresso e autorizada a perseguição aos opositores, além de possibilitar censura, suspender os 
direitos políticos e, na maioria dos casos, o direito ao Habeas Corpus. O Ato Institucional nº 05 
(AI-5), só foi revogado em 1978, com a transição para a democracia. Uma das medidas que 
podemos considerar como justiça de transição, adotada pelo Brasil, é a Lei nº 6683/1979, 
conhecida popularmente como Lei de Anistia, que consiste em um ato onde é conferido perdão, 
ou seja, anistia total aos responsáveis por cometerem tais violações aos direitos humanos, dessa 
maneira é extinta a punibilidade em relação ao respectivo crime. A lei já mencionada, embora 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, é inconvencional, pois viola tratados 
ratificados pelo Brasil, além de jus cogens do Direito Internacional. Ademais, o Brasil foi 
condenado pela Corte no Caso Gomes Lund vs. Brasil (A Guerrilha do Araguaia), e uma das 
medidas a ser tomada é a revogação da Lei de Anistia, por impedir o processamento e a devida 
punição aos autores da violação. Existem várias maneiras de criar uma justiça de transição, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas, 
infelizmente, o Brasil não escolheu o caminho adequado. 



 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça de Transição; Lei de Anistia; Controle de Convencionalidade. 


