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RESUMO

O presente artigo visa analisar a função do Supremo Tribunal Federal na efetiva da chamada Justiça de Transição, paradigma de mecanismos e 
práticas que visam propiciar o fortalecimento da democracia, especialmente em países que passaram por períodos de conflitos violentos. No caso 
brasileiro, a Ditadura militar foi o momento em que o Estado atuou de forma incisiva, principalmente através das Forças Armadas, na repressão 
da oposição política. A marca dos governos militares é de uma ampla gama de violação de direitos humanos, em especial, a tortura de presos 
políticos, e também o desaparecimento forçado, sequestro, homicídio, e como já demonstrado pela Comissão da Verdade, genocídio.  A violência 
institucional foi a marca do regime, ocasionando a discussão acerca dos crimes do Estado, especialmente após a confecção, como forma de 
transição democrática da Lei da Anistia, nº 6.683 de 1979, que perdoou, de maneira irrestrita, agentes políticos e particulares que praticaram 
crimes políticos ou conexos, ocasionando a ausência de qualquer investigação ou responsabilização dos crimes do Estado praticados nesse 
período. O tema ficou quase que esquecido durante trinta anos, até que em 2008, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, com o objetivo de interpretar a lei 6.683/79, no sentido de obrigar o estado brasileiro a 
proceder à investigação e responsabilização dos agentes públicos que praticaram crimes como tortura, sequestro, carcere privado e outros. Na 
ocasião, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação, alegando que estava-se diante de uma lei-medida, e que a Corte não poderia 
alterar o texto da lei, justamente por seu intuito pacificador, que gerou a possibilidade do processo democrático constituinte de 1988. Ocorre 
que, logo após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 153, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à 
Organização dos Estados Americanos, proferiu julgamento no caso Gomes Lund X Brasil, que tratava de desaparecimento e assassinato dos 
integrantes da chamada "Guerrilha do Araguaia",  no sentido de que o Estado brasileiro tem o  dever de investigar e responsabilizar os agentes 
públicos que praticaram crimes de tortura, prática de desaparecimento forçado, entre outros no período militar.  A decisão da Corte vai de 
encontro ao julgamento da ADPF nº 153. A presente pesquisa busca analisar o grau de vinculação do Supremo Tribunal Federal à jurisprudência 
da Corte Interamericana, principalmente em razão d adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), o 
que o obriga a se submeter as decisões da Corte. Nesse intuito, será analisado a posição do Supremo Tribunal Federal quanto à incorporação dos 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos ao ordenamento brasileiro, em especial quanto à tese de supralegalidade. O artigo também 
estudará o conflito entre Tratados de Direitos Humanos com status supralegal e a competência constitucionalmente atribuída ao Supremo 
Tribunal Federal.  A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, com análise bibliográfica, artigos em periódicos e livros específicos, além da 
análise de caso, a partir das decisões judiciais publicadas, da ADPF nª 153 e do julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do 
caso Gomes Lund X Brasil, de forma a compreender qual a vinculação do Supremo Tribunal Federal em dar efetividade, no plano interno, à 
decisão que advém do plano internacional.
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