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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no que diz respeito à aplicação da teoria da 
margem nacional de apreciação sobre as leis de anistia. Para isso é necessário apresentar a teoria da margem nacional de apreciação, como 
criação da Corte Europeia de Direitos Humanos. Por isso, de maneira geral, o presente trabalho tem como objetivo comparar os dois sistemas 
para alcançar, ao final, a resposta do problema de pesquisa, que consiste em saber se haveria possibilidade de outra interpretação sobre a 
validade de leis de anistia, além daquela realizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em outras palavras, seria possível a utilização 
da teoria europeia da margem nacional de apreciação pelo sistema interamericano em matéria de aplicação de leis de anistia? Mediante uma 
abordagem crítica-reflexiva, de cunho descritivo foi necessário o estudo de quatro casos decididos pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 
matéria de aplicação de lei de anistia: a) Caso Laurence Dujardin e outros versus França; b) Caso Ould Dah versus França; c) Caso Marguš versus 
Croácia e d) Caso Mocanu versus Romênia. Em virtude do dissenso sobre alguns temas relacionados aos direitos humanos entre os Estados, o 
sistema europeu de proteção adota como premissa a busca de uma ordem comum que respeite as diversidades culturais, jurídicas e sociais. 
Diante desse pluralismo jurídico o desafio emergente se traduziu na busca de atender da melhor maneira possível a proteção dos direitos 
humanos. Nessa tarefa, a Corte de Estrasburgo criou a margem nacional de apreciação na qual a sua utilização, a princípio, denotou a tolerância 
mútua entre poderes interno e internacional e que, não só apontaria a coexistência de ordenamentos jurídicos diferentes como também 
promoveria a harmonia entre eles.  A teoria funciona como uma deferência do tribunal internacional ao Estado Nacional para que seus órgãos 
possam discricionariamente delimitar o alcance dos direitos humanos dentro de sua realidade sócio jurídica. Entretanto, apesar do refinamento 
do sistema de proteção, a Corte Europeia de Direitos Humanos até o ano de 2008 não havia proferido sequer uma única sentença de caso 
envolvendo leis de anistia. Com exceção do sistema interamericano de direitos humanos, há pouca jurisprudência regional que trata diretamente 
de anistias a violações graves de direitos humanos. Forçosamente a aplicação da teoria pela Corte Europeia atestou o caráter subsidiário do 
sistema de proteção dos direitos humanos. Isso porque deixou uma margem para que os Estados possam aplicar, diante de suas especificidades, 
o tratado internacional de proteção dos direitos humanos. Como foi observado, diferente do que ocorre no sistema interamericano, no âmbito 
europeu de proteção dos direitos humanos a validade de leis de anistia foi analisada em poucos casos.  Por outro lado, há algum tempo, o 
sistema regional no qual está inserido o Brasil, através do exercício do controle de convencionalidade, assume postura consolidada de que as leis 
de anistia devem ser consideradas inválidas, como decidido nos casos a) Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006; b) Gomes Lund e outros vs. 
Brasil, 2010, c) Vladimir Herzog vs. Brasil, 2018. Ao robustecer a teoria do controle de convencionalidade, a Corte Interamericana adotou uma 
espécie de ativismo judicial, que se fundamenta em dois argumentos jurídicos: o princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações 
internacionais e a regra do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, na qual o Estado não pode alegar o direito interno para 
se eximir de obrigações internacionais. Em conclusão pode-se afirmar que, em matéria de lei de anistia, não há espaço para a aplicação da 
margem nacional de apreciação no sistema interamericano de Direitos Humanos.
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