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Resumo: O presente trabalho busca estudar a jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos nos casos em que houve a aplicação de leis de 
anistia internas. O objetivo deste trabalho é compreender o entendimento da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos sobre a impunidade resultante da aplicação 
dessas leis e o modo como esta Corte entende os deveres dos Estados-parte do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos em relação à punição de violações de 
direitos humanos, em especial, busca-se entender se punir violadores de direitos 
humanos no nível interno é um dever autônomo ou não desses Estados. O estudo 
foi dividido em 4 partes, a começar pela análise da jurisprudência da Corte 
Interamericana sobre os casos de anistia, seguida de uma análise desse 
entendimento. O terceiro passo foi estudar o modo como essa Corte entende o 
dever dos Estados de punir violações de direitos humanos, observando que os 
principais critérios por ela colocados são a legalidade e a proporcionalidade na 
aplicação da pena. O último tópico trata de uma análise conjunta dos dois estudos 
jurisprudenciais, mostrando que a punição é um dever autônomo à luz do 
entendimento da Corte Interamericana, mas que há critérios para esta punição e que 
este entendimento faz parte de uma tendência punitivista do Direito Internacional.  
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Anistia. Impunidade. Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Punição.  



Abstract: This paper aims to study the jurisprudence of the Inter-American Court of 
Human Rights in cases in wich amnesty laws were applied. The objective of this 
study is to comprehend the understanding of the Inter-American Court of Human 
Rights on the impunity that results from the application of these laws and how this 
Court considers the duties of State-members of the Inter-American Human Rights 
System in relation to the punishment of violations of human rights, in particular, it 
seeks to understand whether to punish violators of human rights in the internal level 
is a duty or not. The study was divided into 4 parts, starting from the analysis of the 
jurisprudence of the Inter-American Court on cases of amnesty, followed by an 
analysis of this understanding. The third step was to study how this Court considers 
the duty of States to punish human rights violations, noting that the main criteria are 
the legality and proportionality in the application of punishment. The last topic is a 
joint analysis of both jurisprudence studies, showing that the punishment is an 
autonomous duty in the light of the Inter-American Court understanding, but that 
there are criteria for this punishment and that this understanding is part of a trend of 
the International Law. 
  
Key-words:  Human Rights. Amnesty. Impunity. Inter-American Court of Human 
Rights. Punishment.  
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1. Introdução 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, desde seu nascedouro em 

22 de novembro de 1969, com a assinatura da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica (“Convenção” para fins deste 

trabalho), tem enfrentado demandas sobre violações massivas de direitos humanos 

durante os tempos de regimes de exceção nas Américas que, em sua maioria, não 

foram solucionadas pelos Estados durante seus processos de redemocratização e 

justiça de transição.  

Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Corte IDH” 

para fins deste trabalho), desde que julgou seu primeiro caso contencioso em 19881, 

tem declarado sem efeito jurídico diversas leis de anistia outorgadas pelos países 

americanos como meios para a redemocratização e busca pela paz em tempos pós 

ditatoriais. A compatibilização dessas leis e de seus efeitos com os direitos 

protegidos pela Convenção Americana tem sido de difícil harmonização com as 

obrigações assumidas pelos Estados de garantia dos direitos da sociedade, das 

vítimas e dos familiares de vítimas de graves violações de direitos humanos durante 

os regimes de exceção.   

As leis de anistia podem ser definidas como “a declaração oficial de um 

Estado que indivíduos ou grupos acusados ou condenados por cometerem violações 

de direitos humanos não serão processados ou não continuarão a ser processados, 

ou serão perdoados pelos seus crimes e liberados da prisão“ (tradução livre). 2 

Assim, podem ser, portanto, mais do que o simples perdão, pois perdoar implica em 

eximir de responsabilidade sabendo o escopo desta, isto é, havendo investigação 

sobre o que se perdoa, enquanto anistiar implica muitas vezes na escolha de sequer 

investigar o ocorrido, já que saber a verdade atrapalharia a transição para a paz.  

Essas leis, como parte das propostas dos Estados para a transição 

democrática, têm se demonstrado um verdadeiro obstáculo para a implementação 

dos direitos humanos à luz da interpretação da Corte Interamericana, uma vez que, 

mais do que conduzirem as sociedades em que se inserem à paz por meio do 

                                            
1 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 
Mérito. Sentença de 21 de julho de 1988.  
2  OLSEN, Tricia D. Transitional justice in balance: comparing processes, weighing efficacy. 
Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace, 2010. P.36 
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perdão, essas leis acabam por gerar o esquecimento e a falta de reparação para 

aqueles que foram vítimas de graves violações de direitos humanos, representando 

assim uma afronta direta às obrigações estatais constantes no pacto de San José da 

Costa Rica.  

O entendimento é de que a abstenção por investigar instituída pelas leis de 

anistia impede a busca pela verdade, por vias judiciais, sobre as violações de 

direitos humanos ocorridas nos tempos ditatoriais, impedindo assim todas as 

consequências desse fato, dentre elas a reparação das vítimas, o conhecimento da 

população sobre o que de fato ocorreu e também a punição dos responsáveis pelas 

atrocidades, como se percebe neste trecho recorrentemente citado na jurisprudência 

da Corte:  

São inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de 
prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, 
que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis 
por graves violações aos direitos humanos, como a tortura, as 
execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os 
desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos 
inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos3 

Apesar da eloquência que se possa destacar do trecho supracitado, não é 

evidente o modo como a Corte Interamericana tem lidado com a questão do perdão 

per se que provém das leis de anistia, em especial quando se trata da  punibilidade 

dos agente públicos que contribuíram para graves violações de direitos humanos 

nos contextos de regimes de exceção. Em tese, o posicionamento da Corte é de que 

a anistia conta com um processo fraudulento de investigação dos  fatos, gerando 

impunidade para os perpetradores de violações de direitos e levando ao 

esquecimento de graves violações aos direitos humanos, o que constitui uma afronta 

às garantias e proteções judiciais, sendo por isso inaceitável. A impunidade é 

definida pela Corte Interamericana como sendo “a falta, em seu conjunto, de 

                                            
3  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs Peru. Mérito. 
Sentença de 14 de março de 2001. par. 41; Caso do Massacre de Las Dos Erres vs. Guatemala. 
Objeções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 24 de novembro de 2009. par. 129; Caso 
Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Objeções Preliminares, Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de novembro de 2010. par. 171 e Caso Gelman e outros vs Uruguai. 
Mérito e Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 225.   
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investigação, persecução, captura, julgamento e condenação dos responsáveis por 

violações dos direitos protegidos pela Convenção Americana”4. 

Nesse sentido, o direito penal interno, ao lidar com esses casos, deveria 

servir, como decorrência lógica desse entendimento, de garantia contra o 

esquecimento do ocorrido através de uma investigação ampla e que siga o devido 

processo legal, apurando a verdade e punindo os responsáveis como uma 

consequência desse processo, além de resultar necessariamente na indenização de 

vítimas. 

No entanto, interessante ao presente trabalho é a análise do modo como a  

jurisprudência da Corte tem se desenvolvido no sentido de analisar a impunidade 

dos agentes governamentais, para além das considerações acerca da legalidade 

dos processos que garantem o não esquecimento e a reparação das vítimas. A 

respeito da impunidade, a Corte tem entendido como inadmissíveis também os 

processos judiciais em que a punição não observa os princípios da 

proporcionalidade e individualização da pena como se denota nesse trecho  da 

jurisprudência:  

Ainda quando a Corte não pode, nem pretende, substituir as 
autoridades nacionais na individualização das sanções 
correspondentes aos delitos previstos no direito interno, a análise da 
efetividade dos processos penais e do acesso à justiça pode levar o 
Tribunal, em casos de graves violações de direitos humanos, a 
analisar a proporcionalidade entre a resposta o Estado atribui à 
conduta ilícita de um agente estatal e o bem jurídico afetado na 
violação de direitos humanos. Em atenção à regra da 
proporcionalidade, os Estados devem assegurar, no exercício do seu 
dever de persecução dessas graves violações, que as penas 
impostas e sua execução não constituam fatores de impunidade, 
levando em conta vários aspectos como as características do delito e 
a participação e culpabilidade do acusado.5  

Em outras palavras, a Corte entende que devem obrigatoriamente ser 

levados em conta critérios como a gravidade das violações causadas, a participação 

do acusado e a sua culpa perante o delito para a correta dosimetria de sua punição, 
                                            

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros vs. 
Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. 
par. 111  
5  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hilaire vs. Trinidad e Tobago. 
Exceções Preliminares. Sentença de 1 de setembro de 2001. pars. 103, 106 e 108; Caso Heliodoro 
Portugal vs. Panamá. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 12 de 
agosto de 2008. par. 203; Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Mérito, Reparações e 
Custas. Sentença de 11 de maio de 2007. par. 196 e Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. 
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de agosto de 2010. par.150.  
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prevenindo a impunidade em detrimento das vítimas e de seus familiares. Isso pode 

significar que a Corte passou a entender que a correta punição é também um dever 

autônomo a ser cumprido pelo Estado, mas mais do que isso, pode significar que a 

punição não somente é uma obrigação, mas punir de forma correta observando os 

princípios supracitados é também algo a ser observado.  

Desta forma, nota-se uma clara dicotomia com relação ao modo como a 

Corte entende a punição em casos de anistia: seria a punição um dever estatal per 

se decorrente da tutela internacional dos direitos humanos, ou ele é citado pela 

Corte por ser mera consequência do descumprimento do dever de investigar 

judicialmente? Além disso, caso se entenda que a punição é um dever autônomo, 

quais são de fato os critérios para dosá-la dentro de um contexto de 

redemocratização pós ditatorial e busca pela paz?   

O presente trabalho, que tem como ponto de partida um estudo 

jurisprudencial, pretende responder a essas indagações, analisar a resposta 

encontrada e confrontá-la com os outros direitos defendidos também pela Corte 

Interamericana em sua jurisprudência, como é o caso das garantias processuais 

penais.  

O problema com que se pretende lidar não é como a aplicação das leis 

internas de anistia interferem na impunidade dos perpetradores de graves violações 

de direitos humanos, mas sim como a interpretação, por parte da Corte 

Interamericana, acerca dessa aplicação interfere na existência de um novo direito 

humano ou um novo dever dos Estados-parte do Sistema Interamericano: o dever 

de punir.  

A metodologia escolhida para lidar com esse problema consistiu em quatro 

fases: Primeiramente houve um estudo da jurisprudência da Corte Interamericana, 

nos casos de anistia, para determinar qual de fato é o entendimento acerca do dever 

estatal de punir internamente. As conclusões são pormenorizadas para melhor 

compreensão. 

O segundo passo foi de analisar a posição jurisprudencial sobre os critérios 

estabelecidos pela Corte Interamericana como parâmetros para a punição do direito 

penal interno dos Estados-parte, principalmente no tocante às garantias processuais 

penais dos indivíduos processados criminalmente.  

O terceiro ponto se refere às críticas que se colocam ao posicionamento da 

Corte Interamericana quando se analisa, de maneira concomitante, o seu 
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entendimento a respeito da punição em casos de anistia e da punição do direito 

penal interno em geral, buscando justificar a compatibilidade das duas posições 

jurisprudenciais.  

Por fim, uma vez concluído o estudo proposto sobre o entendimento da 

Corte IDH acerca do dever de punir e a impunidade, foram tecidas algumas 

conclusões que se apresentam como possíveis respostas às perguntas 

supracitadas.  
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2. Julgados da Corte Interamericana em casos de anistia 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, instituído em 1969 com a 

celebração da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possui algumas 

particularidades importantes acerca do seu funcionamento com relação às 

demandas que tornam necessária uma breve explicação para total compreensão do 

presente estudo jurisprudencial que se inicia neste capítulo.  

O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção) é a principal fonte de 

direito do Sistema Interamericano, ele entrou em vigor em 18 de julho de 1978 e 

nele está contido o rol de direitos humanos tutelados pelo Sistema, gerando direitos 

aos indivíduos e deveres aos Estados. O Pacto instituiu também dois órgãos que 

supervisionam o cumprimento dos deveres e direitos por parte dos Estados Parte 

que ratificaram a Convenção: a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos 

Humanos, de modo que ambas possuem como função principal o recebimento de 

demandas sobre violações dos direitos humanos tutelados.6 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão consultivo cuja 

principal função é fazer respeitar os direitos humanos através do recebimento de 

demandas as quais ela deve buscar solucionar determinando o cumprimento de 

medidas, ou então apresentá-las à Corte Interamericana7. Já a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos é o órgão que possui competência jurisdicional para decidir 

sobre a responsabilidade internacional de Estados Parte em demandas que lhe 

forem denunciadas pela Comissão. 8 

A Comissão é detentora da capacidade jurídica de submeter à jurisdição da 

Corte as demandas cuja solução não foi alcançada por meio de opiniões consultivas 

ou medias provisionais. Os representantes das vítimas, que levam a demanda para 

a Comissão, podem participar ativamente do processo fornecendo suas alegações 

de maneira concomitante à Comissão, mas somente esta última possui legitimidade 

para apresentar a demanda ao órgão jurisdicional.9 

                                            
6 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 
Mandato e Funções. Disponível em: < http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/funciones.asp >. Acesso 
em 15.11.2016 
7 Idem.  
8  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. “I/A Court History”. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/historia-de-la-corteidh> Acesso em 14.11.2016 
9 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. “Sistema de Petições e casos” .Folheto 
Informativo. 2010.  
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A Corte IDH, após analisar as alegações da Comissão, dos representantes 

de vítimas e do Estado acusado, emite uma decisão de mérito sobre a demanda, 

dispondo também sobre o pagamento de reparações e custas processuais. As 

considerações deste trabalho estão focadas em decisões emitidas pela Corte nesta 

fase, trata-se da análise de sentenças emitidas pela Corte.  

A pesquisa jurisprudencial sobre o tema da anistia tem 7 casos principais: 

Barrios Altos vs. Peru, Comunidade Moiwana vs. Suriname, Almonacid Arellano e 

outro vs. Chile, La Cantuta vs. Peru, Gomes Lund e outros vs. Brasil, Gelman vs. 

Uruguai e Massacres de El Mozote e lugares próximos vs. El Salvador. As decisões 

serão analisadas neste capítulo com ênfase no entendimento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos acerca da impunidade sob a vigência das leis 

de anistia.  

 A escolha dos casos cujas decisões serão analisadas neste capítulo tem a 

relevância como principal critério. Em suma, os casos estão separados em ordem 

cronológica, para que se possa compreender como se deu a mudança do modo de 

decidir da Corte interamericana dentro do contexto histórico de cada nação.  

A respeito da escolha de casos, cabe ainda uma ressalva sobre o estudo 

jurisprudencial que segue, pois as decisões analisadas dizem respeito a todos os 

países sob a jurisdição da Corte Interamericana que passaram por processos de 

redemocratização pós ditadura, optando por instituir leis de anistia como 

mecanismos de justiça de transição. Contudo, há uma exceção: a Argentina. 

O Estado argentino viveu uma ditadura durante os anos de  1973 e 1983 

marcada por forte opressão política contra opositores do governo, sendo um período 

caracterizado por muitas violações de direitos humanos. Em 1986 foi promulgada a 

lei de autoanistia argentina que garantiu a impunidade dos responsáveis pelas 

graves violações de direitos humanos perpetradas durante o período ditatorial10. 

 Contudo, após a decisão da Corte Interamericana em 2001 acerca do caso 

Barrios Altos, tornando sem efeito a Lei de Anistia peruana, a Corte Suprema da 

Argentina, ao analisar o caso Simón, Julio Héctor y outros s/privación de liberdade, 

etc. que tratava de crimes ocorridos à época da ditadura e que acabaram anistiados, 

                                            
10 YACOBUCCI, Guillermo J. El juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos en la 
Argentina. in. GOMES, Luíz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Crimes da ditadura militar: uma 
análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos : Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguai. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 26 a 34 
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decidiu revogar a lei de anistia argentina, sustentando que a impunidade por crimes 

contra a humanidade era contrária à obrigação internacional do Estado Argentino 

frente à Convenção Americana11. Diversos juízes, em seus votos, fizeram referência 

direta à decisão da Corte Interamericana nos casos Velásquez Rodriguez e Barrios 

Altos, declarando que as leis de anistia eram “insanavelmente inconstitucionais na 

medida em que possam extinguir delitos de lesa-humanidade12. Assim sendo, uma 

vez revogada a lei de anistia argentina, não há casos com decisões da Corte 

Interamericana que versem diretamente sobre a impunidade decorrente da aplicação 

da lei de anistia na Argentina, sendo esta a razão pela qual não se abordará, no 

presente estudo, nenhum caso argentino. 

A segregação com base na relevância dos casos que seguem, dentre a 

vasta jurisprudência da Corte IDH, se justifica ainda pela ampla citação destes na 

doutrina e na própria jurisprudência sobre leis de anistia, a começar pela decisão no 

caso Barrios Altos vs. Peru, o que demonstra que tais decisões se destacam 

enquanto refletoras da evolução do entendimento ao longo do tempo. 

 

2.1. Barrios Altos vs. Peru (14 de março de 2001) 

O caso trata de um massacre ocorrido em 3 de novembro de 1991 na 

vizinhança conhecida como “Barrios Altos”, na cidade de Lima, em que  cerca de 15 

pessoas foram mortas a tiros e 4 acabaram gravemente feridas durante uma festa. 

As vítimas eram pessoas jovens, com idades entre 25 e 30 anos, e restou provado 

que os agressores eram parte do “grupo Colina”, uma subseção do exército peruano 

que atuava como “esquadrão de eliminação” e tinha seu próprio programa 

subversivo, sendo o massacre uma represália contra um outro grupo subversivo 

denominado “Sandero Luminoso”. 13 

 Os responsáveis pelo massacre nunca foram julgados definitivamente ou 

punidos pelo ocorrido, já que as Leis nº 26.479 e 26.292 foram sancionadas pelo 

Congresso peruano no ano de 1995, arquivando em definitivo os processos e 

                                            
11 CORLETO, Julieta di. O Reconhecimento das decisões da Comissão e da Corte Interamericanas 
nas sentenças da Corte Suprema de Justiça da Argentina. in. CEJIL. Implementação das decisões do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos: jurisprudência, instrumentos normativos e experiências 
nacionais. Rio de Janeiro: CEJIL, 2009. p.105 a 116  
12 Ibidem. par. 113.  
13 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Peru. Mérito. 
Sentença de 14 de março de 2001. par. 2. 
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investigações pendentes a respeito. As leis outorgavam anistia, excluindo de 

responsabilidade, todos os policiais, militares e civis que tenham cometido ou 

participado do cometimento de violações de direitos humanos entre os anos de 1980 

e 1995. 14 

Em sua decisão, a Corte refuta todas as modalidades de anistia, pontuando 

que a aplicação das leis de anistia às violações do caso constituem violações diretas 

aos artigos 8.1, 25, 2 e 1.1 da Convenção, direitos às garantias judiciais, à proteção 

judicial, e os deveres de adequação do direito interno e de respeito aos direitos 

humanos, respectivamente. Assim, declara sem efeitos as leis de anistia peruanas, 

determinando que: 

As leis de autoanistia conduzem à vulnerabilidade das vítimas e à 
perpetuação da impunidade, motivo pelo qual são manifestamente 
incompatíveis com a letra e o espírito da Convenção Americana. 
Este tipo de lei impede a identificação dos indivíduos responsáveis 
por violações de direitos humanos, na medida em que obstaculiza a 
investigação e o acesso à justiça e impede as vítimas e seus 
familiares de conhecerem a verdade e de receberem a reparação 
correspondente. 15 

Nota-se que, acerca da impunidade, a Corte dispôs que representa um 

descumprimento pelo Estado do dever de respeitar os direitos humanos (previsto no 

artigo 1.1 da Convenção) e que “o esclarecimento acerca dos fatos violatórios e das 

responsabilidades correspondentes, por meio de investigação e julgamento, 

conforme previsto nos artigos 8 e 25 da Convenção”16 está contido no direito à 

verdade que deve ser garantido às vítimas e seus familiares. Não houve maiores 

considerações a esse respeito devido ao fato de que o Peru reconheceu grande 

parte de sua responsabilidade no caso.  

Contudo, os votos concordantes dos juízes Cançado Trindade e Sérgio 

García Ramírez vão mais afundo na questão. Segundo o primeiro juiz, as anistias 

são algo per se contrário ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e a 

impunidade leva à “erosão da confiança da população nas instituições públicas”17. Já 

o juiz Sérgio Ramírez pontua expressamente que a tipificação, o julgamento e a 

                                            
14 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Peru. Mérito. 
Sentença de 14 de março de 2001. par. 2. 
15 Ibidem. par. 43.  
16 Ibidem. par.42. 
17  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Peru. Voto 
Concordante do Juiz A.A Cançado Trindade. par. 4. 
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punição dos perpetradores de graves violações de direitos humanos constituem 

obrigações inescusáveis dos Estados e que “(...) medidas tais como a anistia, a 

prescrição, a admissão de causas excludentes de incriminação e outras que 

pudessem levar aos mesmos resultados e determinar a impunidade“, não podem 

servir ao descumprimento desses deveres.   

 

2.2. Comunidade Moiwana vs. Suriname (15 de junho de 2005) 

A controvérsia versa sobre a morte de cerca de 40 membros da comunidade 

Moiwana em 29 de novembro de 1986, durante um massacre ocorrido no contexto 

de uma operação militar das forças armadas estatais no local. Historicamente à 

época, o Suriname era governado por um regime militar, estabelecido em 1980 que, 

desde 1986, realizava amplas atividades militares na região oriental do país 

buscando combater o grupo armado opositor ao governo, denominado el Jungle18.  

Apesar de ter sido iniciada uma investigação sobre o ocorrido, ela acabou 

interrompida por diversos incidentes de obstrução da justiça e os responsáveis pelo 

massacre não foram julgados e nem sancionados pelo ocorrido, fato que se tornou 

definitivo em 1992 com a promulgação da lei que outorgou anistia a todos os que 

cometeram crimes, exceto crimes de lesa humanidade, entre 1 janeiro de 1985 e 20 

de agosto de 199219.   

A comunidade de Moiwana foi fundada no final do século XIX por membros 

da etnia N’djuka, seu território se estendia por dezenas de quilómetros do território 

oriental do Suriname e seus habitantes mantinham conservada grande parte das 

tradições culturais e étnicas, mantendo por isso uma relação especial com a terra. 

Após o massacre, os sobreviventes foram forçados a deixar suas terras por conta da 

falta de segurança, muitos acabaram se abrigando em campos de refugiados na 

Guiana Francesa, ou nas grandes cidades do interior do Suriname, deixando 

completamente abandonadas, até o momento da sentença da Corte IDH, as terras 

ancestrais antes ocupadas pela comunidade20. 

                                            
18  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Moiwana vs. 
Suriname. Exceções Preliminaries, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de junho de 2005. 
par. 86.12 a 86.15.  
19 Ibidem. par. 86.25 a 86.39 
20 Ibidem. par.86.14 e 86.18.   
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Ao analisar a controvérsia, a Corte Interamericana considerou as alegações 

apresentadas pela Comissão de que a impunidade ocasionada pela falta de 

investigações sobre o ocorrido, por parte do Estado, ocasionaram grande temor nos 

membros sobreviventes da comunidade, impedindo que retornassem aos seus lares. 

Ademais, a falta de investigações fez com que se mantivesse desconhecido o 

paradeiro dos restos mortais de muitos dos mortos no massacre, o que tornou 

impossível a realização de rituais religiosos tradicionais da comunidade, tidos como 

fundamentais para a paz de espírito dos sobreviventes e até mesmo para o retorno 

ao território ancestral:  

(...) a impunidade persistente teve um grande impacto nos membros 
da comunidade de Moiwana, como povo N’djuka. Tal como se 
afirmou nos fatos provados, a justiça e a “responsabilidade coletiva” 
são princípios centrais na sociedade N’djuka tradicional. Se um 
membro da comunidade é ofendido, seus familiares- que seriam 
todos os membros da linhagem maternal- estão obrigados a buscar 
justiça para a ofensa cometida. Se esse familiar é morto, os N’djuka 
creem que seu espírito não poderá descansar em paz até que se 
faça justiça. Enquanto a ofensa seguir sem sanção, o espírito da 
vítima- e possivelmente outros espíritos ancestrais- podem 
atormentar os familiares vivos. (...) Assim, os membros da 
comunidade não só sofreram a indignação e vergonha de terem sido 
abandonados pelo sistema de justiça penal de Suriname- apesar das 
graves ações perpetradas contra sua aldeia- como também tiveram 
que sentir a ira dos familiares que morreram injustamente durante o 
ataque. (tradução nossa) 21 

A impunidade, como consequência da falta de investigação e tutela do 

Estado sobre os acontecimentos, é tida como um obstáculo ao exercício dos direitos 

à integridade psíquica, à circulação e residência e às garantias e proteção judiciais. 

A violação a tais direitos, no entendimento da Corte IDH neste caso, decorre 

principalmente do fato de que a falta de conhecimento da verdade sobre o massacre 

                                            
21 No original: “a impunidad persistente ha tenido un grave impacto en los miembros de la comunidad 
de Moiwana, como pueblo N’djuka. Tal como se ha señalado en los hechos probados (supra párr. 
86.10), la justicia y la “responsabilidad colectiva” son principios centrales en la sociedad N’djuka 
tradicional. Si un miembro de la comunidad es ofendido, sus familiares – que serían todos los 
miembros de linaje maternal – están obligados a buscar justicia para la ofensa cometida. Si ese 
familiar ha muerto, los N’djuka creen que su espíritu no podrá descansar en paz hasta que se haga 
justicia. Mientras que la ofensa siga sin sanción, el espíritu de la víctima – y posiblemente otros 
espíritus ancestrales – pueden atormentar a sus familiares vivientes. (...)Así, los miembros de la 
comunidad no sólo han sufrido la indignación y vergüenza de haber sido abandonados por el sistema 
de justicia penal de Suriname – a pesar de las graves acciones perpetradas en contra de su aldea – 
sino también han debido sentir la ira de los familiares que murieron injustamente durante el ataque.” 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Moiwana vs. 
Suriname. Exceções Preliminaries, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de junho de 2005. 
par. 95 e 96 
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coloca os membros da comunidade em uma situação de especial vulnerabilidade, 

em que o desconhecimento sobre o ocorrido os impede de: 1) retornar às suas 

terras tradicionais, com que possuem ligação cultural; 2)saber o paradeiro dos restos 

mortais de seus entes queridos e assim realizar os cultos religiosos pertinentes; 3) 

ter acesso à justiça, com a punição dos responsáveis, cumprindo uma 

responsabilidade/costume cultural.  

A respeito deste último ponto, é importante notar que a questão da 

impunidade, mais do que simples consequência da falta de busca pela verdade por 

vias judiciais, é tida pela Corte como uma violação quase que autônoma, uma vez 

que a comunidade atribui grande valor cultural à busca pela justiça pelos 

descendentes das vítimas.  Nesse sentido, a Corte determina que “o Estado deveria 

ter levado a cabo uma investigação efetiva e um processo judicial tendentes ao 

esclarecimento dos fatos, a sanção dos responsáveis e uma compensação 

adequada” (tradução nossa)22, de modo que, uma vez que esse dever não foi 

cumprido, os membros da comunidade tem o direito: 

 “ (...) de que as mortes e violações à integridade pessoal produto do 
ataque de 1986 sejam efetivamente investigadas pelas autoridades 
estatais, de que se julgue e sancione adequadamente os 
responsáveis pelas ações ilegais, e a receber compensação pelos 
danos e prejuízos sofridos“ (tradução nossa)23.  

 A última consideração da sentença da Corte Interamericana neste caso é 

acerca da Lei de anistia promulgada em 1992. Segundo a Corte, apesar de excluir 

do perdão judicial os crimes contra a humanidade, não há uma definição sobre quais 

os crimes se classificam como tais, sendo possível até a interpretação de que o 

massacre da Comunidade de Moiwana tenha constituído um crime contra a 

humanidade. Apesar dessa última consideração, a Corte não disserta sobre a 

possibilidade dessa interpretação, ressaltando somente a inadmissibilidade geral 

das leis de anistia, inclusive como consequência não somente do dever de respeitar 

                                            
22 No original: ”el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial 
tendientes al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y una compensación 
adecuada.” CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Moiwana 
vs. Suriname. Exceções Preliminaries, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de junho de 
2005. par. 148.  
23 No original: “los miembros de la comunidad tienen derecho en el presente caso a que las muertes y 
violaciones a la integridad personal producto del ataque de 1986 sean efectivamente investigadas por 
la autoridades estatales, a que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables de las 
acciones ilegales, y a recibir compensación por los daños y perjuicios sufridos “. Ibidem. par. 147 
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os direitos previstos na Convenção, obrigação que decorre do art. 1.1 desta, mas 

também do princípio do pacta sunt servanda presente no Direito Internacional: 

Como o Tribunal firmou em outras reiteradas ocasiões, nenhuma lei 
ou disposição interna- incluindo leis de anistia e prazos de 
prescrição- poderia se opor ao cumprimento das decisões da Corte 
sobre a investigação e sanção dos responsáveis pelas violações dos 
direitos humanos. Se não fosse assim, os direitos consagrados na 
Convenção Americana estariam desprovidos de proteção efetiva. 
Esse entendimento da Corte é conforme a letra e o espírito da 
Convenção, assim como os princípios gerais do direito internacional. 
Possui especial proeminência entre os ditos princípios de pacta sunt 
servanda, segundo o qual requer-se que se assegure um efeito útil 
das disposições de um tratado no plano do direito interno de um 
estado parte.24 (tradução nossa) 

 

2.3. Almonacid Arellano e outros vs. Chile (26 de setembro de 2006) 

Os fatos deste caso ocorreram durante o governo ditatorial militar, instituído 

por golpe militar em 11 de setembro de 1973, que depôs o então Presidente 

Salvador Allende. A demanda versa sobre a execução extrajudicial, em 16 de 

setembro de 1973, de Luis Alfredo Almonacid Arellano, militante do partido 

comunista, que foi morto a tiros em frente a sua casa na presença de familiares por 

membros do exército chileno. O Decreto Lei nº 2.191, emitido em 1978, anistiou 

todos os perpetradores de delitos ocorridos entre 11 de setembro de 1973 e 10 de 

março de 1978, estando incluído neste período a morte de Almonacid Arellano25.  

Houve indiciamento e abertura de ação penal no foro militar para julgamento 

dos dois responsáveis pelo ocorrido, mas a demanda foi arquivada pelo Tribunal 

Militar que afirmou: “Com a anistia o delito deixa de existir, pois resulta 

absolutamente inútil [esgotar] a investigação  no caso de um fato a respeito do qual 
                                            

24 No original: “Como el Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones92, ninguna ley o disposición 
interna – incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción – podría oponerse al cumplimiento de 
las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones de los derechos humanos. Si no fuera así, los derechos consagrados en la Convención 
Americana estarían desprovistos de protección efectiva. Este entendimiento de la Corte es conforme 
a la letra y al espíritu de la Convención, así como a los principios generales del derecho internacional. 
Posee especial preeminencia entre dichos principios el de pacta sunt Servando, el cual requiere que 
se asegure un efecto útil de las disposiciones de un tratado en el plano del derecho interno de un 
Estado Parte”. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade 
Moiwana vs. Suriname. Exceções Preliminaries, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de 
junho de 2005. par. 167 
25 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros vs. 
Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. 
par. 82.8 a 82.10. 
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está provado que ocorreu durante o período coberto pela anistia”26. A decisão foi 

corroborada pela Corte Marcial chilena que atentou para o fato de que as leis de 

anistia são parte do interesse público e, como tais, possuem aplicação direta, 

dispensando o esgotamento da investigação e até mesmo a identificação do culpado 

para arquivamento da causa. Segundo a Corte Marcial, a revogação da aplicação da 

anistia “afeta o princípio da irretroatividade da lei penal, posto que isso equivaleria a 

sustentar que responsabilidades penais definitivamente extintas em virtude da 

anistia teriam possibilidade de renascer posteriormente”27. 

Em sua decisão, a Corte Interamericana demonstrou que o crime cometido 

contra Almonacid Arellano constitui um crime contra humanidade, já que foi 

cometido um contexto de ataques sistemáticos à população civil, sendo obrigatória a 

penalização pelo seu cometimento conforme o Direito Internacional geral, já que 

constitui afronta à norma de caráter jus cogens28. A justificativa para a necessidade 

de punição reside primeiramente no fato de que a afronta, em delitos como os dessa 

natureza, transcendem o indivíduo, vitimando também a humanidade como um todo, 

sendo por isso gravíssima.  

Ademais, em referência às disposições das Resoluções nº 2583 e 3074 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, a Corte enfatizou a necessidade de punir 

perpetradores de crimes contra a humanidade para que se previna sua ocorrência, 

considerando que: 

(...) a “investigação rigorosa” dos crimes de guerra e dos crimes de 
lesa humanidade, assim como a sanção dos seus responsáveis, “são 
um elemento importante para prevenir estes crimes e proteger os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais e para fomentar a 
confiança, estimular a cooperação entre os povos e contribuir para a 
paz e a segurança internacionais.”29 

 A Corte coloca a sanção como uma obrigação decorrente do dever de 

respeitar direitos, disposto no artigo 1.1 da Convenção, de modo que: 

Se o aparato do Estado atua de modo que tal violação fique impune 
e não se restabeleça à vítima, na medida do possível, a plenitude de 
seus direitos, é possível afirmar que foi descumprido, em relação às 

                                            
26 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros vs. 
Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006. 
par. 82.8 a 82.10. 
27 Ibidem. par. 82.21. 
28 Ibidem. par. 99 
29Ibidem. par. 106. 
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pessoas sujeitas à sua jurisdição, o dever de garantir o livre exercício 
de seus direitos30.  

Nota-se que a punição é tida como um dever per se quando se trata de 

crimes contra a humanidade, cabendo ao Estado mobilizar todo o seu sistema 

jurídico para que dê efetividade a esta obrigação, satisfazendo também o direito das 

vítimas à restituição. Além disso, na decisão há a determinação de que este dever 

se estende a todo o poder Judiciário, cabendo não apenas ao Estado o dever de 

revogar o obstáculo à punição que é a lei de anistia, mas também a todo e qualquer 

juiz o dever de fazer um “controle de convencionalidade” entre o direito interno e a 

Convenção Americana ratificada, devendo considerar também o posicionamento da 

Corte Interamericana. 31 

 

2.4. La Cantuta vs. Peru (29 de novembro de 2006) 

A demanda se refere ao desaparecimento forçado de nove estudantes e um 

professor da Universidade Enrique Guzmán y Valle em La Cantuta, na cidade de 

Lima, durante a madrugada de 18 de julho de 1992. Os responsáveis eram membros 

do Exército peruano, que teriam não apenas sequestrado, mas ocultado e 

posteriormente executado as vítimas, como parte de uma prática sistemática de 

combate à subversão ao governo da época32.Os responsáveis imediatos foram 

julgados e acabaram condenados, no foro militar, ao pagamento de reparações civis 

aos familiares das vítimas e também ao cumprimento de penas que variavam de 1 a 

20 anos de reclusão por crimes de assassinato, sequestro, abuso de autoridade, 

negligência, entre outros. Já os mentores intelectuais do ocorrido jamais foram 

responsabilizados, tendo sido arquivados os processos movidos para este fim, sob a 

fundamentação de falta de provas33.  

Contudo, por força da aplicação das leis de anistia nº 26.479 e 26.292, os 

condenados acabaram sendo anistiados dessas punições. Após a decisão da Corte 

IDH em 2001 no caso Barrios Altos vs. Peru, o Conselho Supremo de Justiça Militar 

                                            
30 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano e outros vs. 
Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de setembro de 2006.. 
par. 110.  
31 Ibidem. par. 124.  
32 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso La Cantuta vs. Peru. Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 29 de novembro de 2006. par. 2 e 80.1. 
33 Ibidem. par. 80.54 a 80.57. 
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declarou nula, em 16 de outubro de 2001, a sentença que concedeu anistia aos 

condenados, retornando os efeitos da decisão de condenação que, no entanto, não 

há informações de que tenha sido executada. Posteriormente a isso, houve 

reabertura das investigações no âmbito penal que ainda estavam em andamento à 

época da decisão e houve pedido por parte das vítimas para anulação do processo 

na justiça militar, mas foi indeferido sob o argumento de que as decisões haviam 

adquirido natureza de coisa julgada, não sendo viável sua anulação34.   

A impunidade é abordada na decisão com a consideração, de início, de que 

se tratava de um contexto de sistemáticas violações de direitos humanos, que 

permaneciam impunes por se darem dentro dos interesses de combate à subversão 

do governo à época, o que inclusive favorecia violações, já que havia não apenas o 

consentimento das autoridades estatais, mas também a participação direta das 

estruturas de segurança peruanas. 35 Essa constatação é importante, pois nela se 

embasa o ponto de que, como graves violações de direitos humanos e inseridas em 

um contexto sistemático, os delitos ocorridos adquirem caráter de “crimes contra a 

humanidade”, não sendo por isso passíveis de anistia.36 

 A Corte condenou a decisão do Conselho Supremo de Justiça Militar 

peruano que alegou a existência de coisa julgada, determinando que, em se 

tratando de delitos como o desaparecimento forçado, cuja proibição tem caráter jus 

cogens no Direito Internacional, não cabe a aplicação de causas de excludentes de 

responsabilidade, devendo haver a “prisão, julgamento e punição de todos os 

responsáveis intelectuais e materiais dos fatos” 37.  Vejamos:  

Especificamente com relação à figura da coisa julgada, recentemente 
a Corte determinou que o princípio non bis in idem não é aplicável 
quando o procedimento que leva à extinção da causa ou à 
absolvição do responsável por uma violação dos direitos humanos, 
que constituía infração no Direito Internacional, resguarde o acusado 
de sua responsabilidade penal, ou quando o procedimento não tenha 
sido instruído de maneira independente ou imparcial, em 
conformidade com as devidas garantias processuais. Uma sentença 
promulgada nas circunstâncias indicadas produz uma coisa julgada 
“aparente” ou “fraudulenta”. 38 

                                            
34 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso La Cantuta vs. Peru. Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 29 de novembro de 2006. par. 80.64 a 80.66. 
35 Ibidem. par. 81. 
36 Ibidem. par. 157. 
37 Idem. 
38 Ibidem. par. 153.  
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Apesar disso, quando demandada pelos representantes das vítimas a 

esclarecer “os níveis de participação nas graves violações de direitos humanos 

incluídas na obrigação convencional de punir os autores materiais e intelectuais dos 

fatos”, a Corte IDH pontuou que “não é um tribunal penal ao qual caiba determinar a 

responsabilidade de indivíduos particulares por atos criminosos” e que cabe a ela 

somente avaliar a responsabilidade internacional dos Estados sobre a ocorrência de 

um ilícito internacional que possa ser atribuído a ele, o que independe de “estruturas 

próprias e específicas do direito penal interno ou internacional”. 39 

É imprescindível a consideração de que, nesta decisão em que houve a 

condenação dos responsáveis mas não a certeza do cumprimento da pena a eles 

aplicada, a impunidade tenha sido tida como indisponível pela Corte e ligada ao 

dever de não aplicar a lei de anistia, que já havia sido declarada sem efeitos pela 

Corte IDH. A obrigação de punir, decorre, em última análise desta decisão, não 

apenas do fato de que se trata de crimes contra a humanidade, mas também do fato 

de que a punição dos responsáveis seria prova de cumprimento, por parte do Peru, 

da decisão da Corte no caso Barrios Altos que determinou que as leis de anistia não 

mais representassem um entrave à busca pela verdade por vias judiciais.   

Nesta sentença, assim como na do caso Almonacid Arellano e outros vs. 

Chile, ao analisar a aplicação de leis de autoanistias, a Corte Interamericana fixou 

seu entendimento de que é dever dos Estados, segundo os artigos 1.1 e 2 da 

Convenção, a superação da impunidade ocasionada por essas leis, através não 

somente da obrigação de revogá-las, mas também do dever positivo de criar novos 

mecanismos no direito interno para erradicar a impunidade ocasionada40.  

 

2.5. Gomes Lund e outros vs. Brasil (24 de novembro de 2010) 

A decisão se refere à detenção, tortura e o desaparecimento forçado de 70 

pessoas, membros da “Guerrilha do Araguaia”, além da execução extrajudicial de 

Maria Lúcia Petit da Silva, durante operações do Exército brasileiro ocorridas entre 

1972 e 1975, no contexto da ditadura militar brasileira. A aplicação da Lei de Anistia 

brasileira, nº 6.683/79, promulgada em 1979 como parte do processo de 

                                            
39  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso La Cantuta vs. Peru. Voto  
Fundamentado do Juiz Sergio García Ramírez. par. 156 
40 Ibidem. par. 2 e 3. 
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redemocratização, impediu a investigação, julgamento e punição dos responsáveis 

pelo ocorrido. 41 

As ponderações da Corte Interamericana sobre este caso se iniciam com o 

verificação de que “a prática de desaparecimentos forçados implica um crasso 

abandono dos princípios essenciais em que se fundamenta o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e sua proibição alcançou o caráter de jus 

cogens42”, de maneira que o Estado tem o dever de prevenir sua ocorrência por 

meio da punição:  

Para que uma investigação seja efetiva, os Estados devem 
estabelecer um marco normativo adequado para conduzir a 
investigação, o que implica regulamentar como delito autônomo, em 
suas legislações internas, o desaparecimento forçado de pessoas, 
posto que a persecução penal é um instrumento adequado para 
prevenir futuras violações de direitos humanos dessa natureza.  
Outrossim, o Estado deve garantir que nenhum obstáculo normativo 
ou de outra índole impeça a investigação desses atos, e se for o 
caso, a punição dos responsáveis43.  

Fazendo referência a disposições do Alto Comissariado das Nações Unidas, 

a Corte observa que os Estados fracassam na busca por paz ou reconciliação 

quando optam por adotar leis de anistia como medidas de transição, pois a 

impunidade acaba por incentivar os seus beneficiários a cometerem novos crimes no 

futuro e ressalta:  

É fundamental adotar medidas efetivas de prevenção para que não 
haja desaparecimentos. Entre elas, destacam-se a instauração de 
processo contra todas as pessoas acusadas de cometer atos de 
desaparecimento forçado, a garantia de que sejam processas em 
tribunais civis competentes e que não se dê acolhida nenhuma lei 
especial de anistia ou a medidas análogas, que possam eximi-las de 
ações ou sanções penais, e da concessão de reparação e 
indenização adequada às vítimas e seus familiares.44 

À luz do entendimento da Corte, a “punição dos responsáveis” é citada ainda 

como parte integrante dos direitos das vítimas previstos no artigo 8 da Convenção 

Americana, que dispõe sobre as garantias judiciais, acrescentando que:  

                                            
41 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do 
Araguaia”) vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de 
novembro de 2010. par. 2. 
42 Ibidem. par. 105. 
43 Ibidem. par. 109. 
44 Ibidem. par. 155. 
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A antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 
reconheceu que exigir responsabilidade dos autores de violações 
graves dos direitos humanos é um dos elementos essenciais de toda 
reparação eficaz para as vítimas e “um fator fundamental para 
garantir um sistema de justiça justo e equitativo e, em definitivo, 
promover uma reconciliação e uma estabilidade justas em todas as 
sociedades, inclusive nas que se encontram em situação de conflito 
ou pós-conflito, e pertinente no contexto dos processos de 
transição”45.  

Por fim, a Corte IDH faz uma consideração acerca do argumento de que a 

revogação da anistia constitui afetação ao princípio da legalidade e irretroatividade 

afirmando que, em se tratando de desaparecimento forçado, o caráter permanente 

de sua ocorrência, como um delito continuado, impede qualquer afastamento da 

condenação da lei de anistia por força temporal46.  

 

2.6. Gelman vs. Uruguai (24 de fevereiro de 2011) 

Os fatos deste caso ocorreram no contexto da “Operação Condor” 

desenvolvida entre os governos do Uruguai e da Argentina, dentro da qual ocorreu, 

em 1976, o desaparecimento forçado de María Claudia García Iruretagoyena de 

Gelman. A mulher, que estava em estágio avançado de gravidez, foi detida em 

Buenos Aires, Argentina, e traslada ao Uruguai, onde deu à luz e sua filha foi 

entregue a uma família uruguaia. María foi então executada e seus restos mortais 

foram enterrados supostamente em uma vala, nunca tendo sido achados ou 

entregues à sua família. A Lei de Caducidade, aprovada em 1986 fez expirar o 

exercício da pretensão punitiva do Estado uruguaio frente a delitos cometidos até 1º 

de março de 1985, o que levou ao arquivamento da investigação que estava em 

andamento sobre os responsáveis pelo desaparecimento e o paradeiros dos restos 

mortais de Gelman. 47 

Em suas considerações acerca da impunidade gerada pela Lei de 

Caducidade, a Corte interamericana reafirmou sua jurisprudência de que os Estados 

possuem os deveres de investigar, sancionar, julgar e, se for o caso, punir  

                                            
45 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do 
Araguaia”) vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de 
novembro de 2010.  par. 139 e 143. 
46 Ibidem. par. 179 
47  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 2, 144 e 182. 
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responsáveis por violações de direitos humanos, em especial quando da gravidade 

dessas violações. Ademais, ressaltou-se o direito dos familiares das vítimas, 

principalmente em se tratando de graves violações como é o caso do 

desaparecimento forçado, de saberem a verdade sobre o ocorrido:  

(...) é fundamental que os familiares ou outras pessoas próximas 
possam ter acesso a procedimentos ou recursos judiciais rápidos e 
eficazes como meio para determinar seu paradeiro ou seu estado de 
saúde ou ainda para identificar a autoridade que ordenou a privação 
de liberdade ou que a tornou efetiva. (...)Infere-se do artigo 8 da 
Convenção que as vítimas de violações de direitos humanos ou seus 
familiares devem contar com amplas possibilidades de serem 
ouvidos e de atuarem nos respectivos processos, tanto em busca do 
esclarecimento dos fatos e da punição dos responsáveis, como em 
busca de uma devida reparação48.  

A decisão reflete novamente o fracasso das leis de anistia enquanto 

mecanismos de justiça de transição para a paz social, e reafirma a concepção de 

que o perdão não gera a prevenção que demanda a ocorrência de graves violações 

de direitos humanos, sendo a impunidade uma afronta ao dever estatal de respeitar 

direitos previsto no artigo 1.1 da Convenção Americana. O fato da Lei de 

Caducidade ter sido debatida em um referendo popular leva a Corte IDH a dispor 

também, neste caso, que nem mesmo os mecanismos democráticos podem 

legitimar as disposições de anistia, sendo sua vigência contrária per se ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, já que “cria uma atmosfera de impunidade que 

pode socavar a ordem democrática e dar lugar a outras graves violações a direitos 

humanos” 49.  

Fazendo referência ao Sistema Africano de Direitos Humanos, a Corte 

reforça o argumento de que a impunidade das leis de anistia impedem a busca das 

vítimas por reparações devidas de seus direitos e que, conforme disposto no artigo 

6, parágrafo 5 do Protocolo Adicional II às Convenções de Genebra, não se pode 

deixar que responsáveis por crimes  de lesa à humanidade deixem de receber um 

“castigo severo”50.  

                                            
48  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. pars.183 e 187. 
49 Ibidem. par.. 199, 203 e 206.  
50 Ibidem. par. 210 e 214. 
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Há referencia também, bastante interessante, à decisão da Corte Suprema 

de Justiça da Argentina quando esta revogou a vigência da lei de anistia do país no 

julgamento do caso Simón:  

A fim de dar cumprimento aos tratados internacionais em matéria de 
direitos humanos, a supressão das leis de [anistia] é impostergável, e 
deverá ocorrer de maneira que não possa delas decorrer obstáculo 
normativo algum para o julgamento de fatos, como os que 
constituem o objeto da presente causa. Isto significa que os 
beneficiários dessas leis não podem invocar nem a proibição de 
retroatividade da lei penal mais grave, nem a coisa julgada. A 
sujeição do Estado argentino à jurisdição interamericana impede que 
o princípio de “irretroatividade” da lei penal seja invocado para 
descumprir os deveres assumidos, em matéria de persecução de 
graves violações aos direitos humanos. 51 

Por fim, conclui a Corte que as leis de anistia devem ser declaradas como 

sem efeitos jurídicos à luz do Direito Internacional por obstaculizarem “o pleno, 

oportuno e efetivo império da justiça nos casos pertinentes, ou enquanto favoreçam 

a impunidade e a arbitrariedade afetando também seriamente o Estado de Direito”52.  

 

2.7. Massacres de El Mozote e lugares próximos vs. El Salvador (25 de outubro 
de 2012) 

A controvérsia neste caso versa sobre os sucessivos massacres, totalizando 

mais de mil pessoas incluindo uma quantidade grande de crianças, cometidos entre 

11 e 13 de dezembro de 1981 por membros do batalhão militar Atlacatl, como parte 

de uma grande operação de contrainsurgência contra civis. As investigações e o 

processo penal abertos para apontar os responsáveis pelo ocorrido acabaram 

arquivados em 27 de setembro de 1993 por conta da aplicação da “Lei de Anistia 

Geral para a Consolidação da Paz” , promulgada em 20 de março de 1993.53  

A Corte IDH, ao considerar as violações apresentadas, concluiu que “a 

obrigação de investigar violações de direitos humanos é uma das medidas positivas 

                                            
51  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 215. 
52 Ibidem par. 226 
53 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Massacres de El Mozote e 
lugares vizinhos vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. 
par. 2, 3 e 229   
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que os Estados devem adotar para garantir os direitos reconhecidos na 

Convenção.54, acrescentando que:  

a obrigação de investigar, como elemento fundamental e 
condicionante para a proteção de certos direitos violados, adquire 
uma particular e determinante intensidade e importância diante da 
gravidade dos delitos cometidos e da natureza dos direitos lesados, 
como em casos de graves violações de direitos humanos ocorridas 
como parte de um padrão sistemático ou prática aplicada ou tolerada 
pelo Estado ou no contexto de ataques massivos e sistemáticos ou 
generalizados contra algum setor da população, pois a necessidade 
imperativa de prevenir a repetição de tais fatos depende, em boa 
medida, de que se evite sua impunidade e se satisfaçam as 
expectativas das vítimas e da sociedade em seu conjunto de ter 
acesso ao conhecimento da verdade sobre o ocorrido. A eliminação 
da impunidade, por todos os meios legais disponíveis, é um 
elemento fundamental para a erradicação das execuções 
extrajudiciais, da tortura e de outras graves violações de direitos 
humanos.55 

A Corte uma demonstra uma preocupação com a prevenção de ocorrência 

de novas violações por meio da punição e também com o fato de que ela é o único 

meio das vítimas poderem acessar a verdade, satisfazendo suas expectativas.  

Ao dispor sobre a lei de anistia no caso, a Corte IDH faz uma importante 

ressalva: como os fatos se deram em um contexto de conflito armado direto e a lei 

de anistia se apresentou como parte do acordo para a cessação do conflito armado, 

haveria a hipótese de que esta anistia fosse legítima do ponto de vista do direito 

internacional humanitário. Isso decorre do fato de que o artigo 6.5 do Protocolo II 

adicional às Convenções de Genebra de 1949 prevê essa legitimidade quando se 

trata de cessar conflito armado e libertar prisioneiros de guerra.  Contudo, apesar 

dos próprios acordos de paz terem previsto a necessidade de garantir exceções à 

anistia, para assegurar a punição de graves violações, o Estado simplesmente optou 

por ampliar o escopo e tornar a anistia geral e irrestrita, violando o próprio acordo 

celebrado, que era o único liame capaz de legitimar a anistia no país. Assim a Corte 

conclui sobre a lei de anistia de El Salvador declarando-a sem efeitos:   

reflete uma grave violação da obrigação internacional do Estado de 
investigar e punir as graves violações de direitos humanos referentes 
aos massacres de El Mozote e lugares vizinhos, ao impedir que os 

                                            
54 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Massacres de El Mozote e 
lugares vizinhos vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. 
par. 243 
55Ibidem. par. 244 
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sobreviventes e os familiares das vítimas no presente caso fossem 
ouvidos por um juiz, conforme o indicado no artigo 8.1 da Convenção 
Americana e recebessem proteção judicial, segundo o direito 
estabelecido no artigo 25 do mesmo instrumento. Por outro lado, a 
Lei de Anistia Geral para a Consolidação da Paz teve como 
consequência a instauração e perpetuação de uma situação de 
impunidade devido à falta de investigação, persecução, captura, 
julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos, descumprindo 
assim os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana.56 

Por fim, há a consideração de que os Estados podem até incluir comissões 

da verdade em seus processos de transição para apurar violações e promover a 

preservação da memória sobre o ocorrido, mas isso não os exime de perseguir a 

verdade por vias judiciais57.  

                                            
56 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Massacres de El Mozote e 
lugares vizinhos vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. 
p. 295 e 296 
57 Ibidem. p. 298 
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3. Conclusões sobre o Estudo Jurisprudencial 

Foram analisadas as decisões definitivas mais relevantes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, publicadas até o momento, em que se debate 

a regularidade das leis de anistia e o modo como elas servem de mecanismos de 

justiça de transição instaurando  a impunidade. A análise se deu em ordem temporal 

para que se pudesse observar se houve uma mudança na jurisprudência com o 

passar do tempo, o que de fato houve conforme será exposto a seguir. Antes disso, 

foi elaborada, para fins ilustrativos e para facilitar a compreensão, uma tabela que 

expõe de maneira horizontal e simplificada o modo como a Corte decidiu sobre a 

impunidade em cada um dos casos analisados. Vejamos:  

 

Casos Impunidade 

Barrios 
Altos vs. 
Peru (2001) 

• Decorre da Lei de anistia e viola o art. 1.1 da Convenção  

• Impede satisfação do direito à verdade e a reparação das vítimas 

• Corrompe a confiança popular nas instituições públicas 

• Punir é obrigação inescusável e anistia é per se contrária à 

Convenção 

Comunidade 
Moiwana vs. 
Suriname 
(2005) 

• Decorre da Lei de anistia e viola art. 1.1 da Convenção além do 

princípio pacta sunt servanda,  sendo portanto inadmissível 

• Gera temor do retorno ao local e violando direito à circulação e 

residência 

• Impede busca pela justiça e acesso aos restos mortais das 

vítimas causando sofrimento psicológico que constitui violação ao 

art. 5 da Convenção 

Almonacid 
Arellano e 
outros vs. 
Chile (2006) 

• Decorre da Lei de anistia e viola o art. 1.1 da Convenção  

• Inadmissível a falta de punição de crimes contra a humanidade – 

afronta à proibição de caráter jus cogens 

• Punir é prevenir ocorrência de novos crimes e leva à restituição 

das vítimas 

• Poder Judiciário tem dever de não aplicar leis de anistia  já que 

são manifestamente incompatíveis com a Convenção (por meio 
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de “controle de convencionalidade”) 

La Cantuta 
vs. Peru 
(2007) 

• Decorre da Lei de anistia e viola o art. 1.1 da Convenção, sua 

aplicação produz “coisa julgada fraudulenta” que deve ser 

revertida já que viola art. 2 da Convenção  

• Inadmissível a falta de punição de crimes contra a humanidade 

• Punição dos autores materiais e intelectuais do crime é obrigação 

do Estado 

Gomes Lund 
e outros vs. 
Brasil (2010) 

• Decorre da Lei de anistia e viola o art. 1.1 da Convenção  

• É obrigatória a tipificação e aplicação da punição de crimes de 

proibição jus cogens 

• Punição é parte do direito das vítimas à reparação e gera 

prevenção necessária  

• Legalidade e irretroatividade não podem servir à impunidade de 

crimes continuados 

Gelman vs. 
Uruguai 
(2011) 

• Decorre da Lei de anistia e viola o art. 1.1 da Convenção, 

mecanismos democráticos não podem servir à manutenção das 

leis de anistia 

• Inadmissível a falta de punição de crimes contra a humanidade 

deve haver “castigo severo” dos responsáveis 

• Punição quebra “atmosfera de impunidade”, prevenindo novos 

crimes 

• Irretroatividade não pode impedir a punição de responsáveis por 

graves violações  

Massacres 
de El Mozote 
vs. El 
Salvador 
(2012) 

• Inadmissível a falta de punição de crimes graves  

• É legítima a anistia de prisioneiros de guerra e que sirva para 

cessar conflitos, mas não em se tratando de crimes contra a 

humanidade 

• Punição satisfaz expectativas das vítimas e previne novos crimes  

• Comissão da verdade não exime Estado de investigar e punir por 

via judicial 

Fonte: Própria autora 
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O que se depreende da leitura desses julgados, expostos anteriormente e 

refletidos na tabela acima, é que no entendimento da Corte IDH a punição de 

perpetradores de graves violações de direitos humanos é um dever indisponível para 

os Estados signatários da Convenção, não sendo esta obrigação uma simples 

consequência dos deveres de proteção e garantias processuais dispostos nos 

artigos 8 e 25 da Convenção. Conforme se denota deste trecho da sentença no caso 

Gelman vs. Uruguai: 

Deixar impunes graves violações ao Direito Internacional (...) a 
incompatibilidade das leis de anistia com a Convenção Americana 
em casos de graves violações aos direitos humanos não deriva de 
uma questão formal, como sua origem, mas do aspecto material, na 
medida em que violam os direitos consagrados nos artigos 8 e 25, 
em conexão com os artigos 1.1 e 2 da Convenção.58 

A impunidade é tida como nascedouro e obstáculo ao acesso à verdade e à 

reparação das vítimas, entendendo a persecução penal com uma finalidade útil de 

levar à reparação completa dos direitos lesados das vítimas.  Contudo, interessante 

ao presente trabalho é a percepção que de fato a punição é um dever per se, tido 

pela Corte como uma extensão da obrigação de respeitar os direitos, prevista no 

artigo 1.1 do Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que é reconhecida a função 

preventiva da punição de graves violações. Em outras palavras, no entendimento da 

Corte Interamericana, a anistia leva, não somente ao esquecimento, mas também ao 

fomento de repetição de violações ocorridas, sendo a punição a medida necessária 

de prevenção desse disparate.  

Na sentença sobre o caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, a Corte reafirmou 

esse entendimento, contudo, o argumento foi levado a um outro nível, passando a 

considerar a punição dos violadores também como uma parte do direito das vítimas, 

ligado à reparação pelo ocorrido. Nesse sentido, parece surgir uma nova função 

atribuída à punição que é a de retribuição, como se denota deste trecho da decisão 

que versa sobre a responsabilidade dos autores de graves violações de direitos: 

Um fator fundamental para garantir um sistema de justiça justo e 
equitativo e, em definitivo, promover uma reconciliação e uma 
estabilidade justas em todas as sociedades, inclusive nas que se 

                                            
58  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 229 
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encontram em situação de conflito ou pós-conflito, e pertinente no 
contexto dos processos de transição59. 

 Nessa concepção ainda não explorada pela Corte nos casos anteriores ao 

brasileiro, a anistia gera: o esquecimento, a recorrência e também a ausência de 

retribuição das vítimas. O reconhecimento da importância do cumprimento do dever 

de punir é tamanho, que à luz do entendimento da Corte Interamericana, nem 

mesmo os princípios como a vedação ao bis in idem, a coisa julgada, a legalidade e 

a irretroatividade da lei penal podem incidir, ainda que enquanto garantias 

processuais penais, para eximir os responsáveis por graves violações de direitos 

humanos de sua punição.   

Esta breve análise leva à constatação de que, ao sopesar direitos humanos 

em conflito quando da aplicação das leis de anistia, a Corte preconiza o direito à 

verdade, à retribuição e, sobretudo, à prevenção, em detrimento de algumas 

garantias processuais penais que por vezes são utilizadas para eximir de punição os 

perpetradores de violações de direitos humanos. A respeito desse exercício de 

ponderação da Corte, dispôs o Juiz Sergio García Ramírez em seu voto 

fundamentado na sentença do caso La Cantuta vs. Perú: 

O Tribunal que resolve sobre direitos humanos deve dispensar 
especial cuidado à solução de supostos ou reais dilemas, com o 
propósito de alcançar, na maior medida possível, a conciliação entre 
os direitos em conflito, a fim de garantir a mais ampla proteção do 
titular desses direitos. Porém, tampouco se pode evitar a verificação 
de que, em certos casos, é necessário atribuir maior hierarquia a um 
desses direitos para obter, com esse reconhecimento, uma tutela 
material mais completa e satisfatória para a pessoa. É assim que o 
prazo razoável dá lugar às exigências da justiça. A Corte observou 
que tão irrazoável pode ser um prazo excessivamente longo – 
precisamente por sua condição “excessiva” – como outro 
excessivamente breve –pelo mesmo motivo. Fica claro agora que 
interessa mais, em definitivo, assegurar a sentença justa, mediante 
maiores e melhores atos de defesa, que dirimir a causa em prazo 
breve. Essa preferência pela justiça material supõe, entretanto, que a 
reconsideração do prazo se faça conforme critérios adequados de 
proporcionalidade, pertinência, oportunidade, tudo isso atentando 
para as exigências que realmente proponha a justiça no caso 
específico60. 

                                            
59 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do 
Araguaia”) vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de 
novembro de 2010. par. 143 
60  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso La Cantuta vs. Peru. Voto  
Fundamentado do Juiz Sergio García Ramírez. par. 16. 
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Quando da afirmação de que a punição é um dever indisponível dos 

Estados, servindo ao cumprimento deste inclusive a relativização de certas garantias 

processuais penais, resta constatada a ponderação feita pela Corte IDH da mesma 

forma como propõe a relativização do direito a um prazo razoável em nome de uma 

sentença justa, através do cumprimento de critérios de proporcionalidade e 

pertinência.  

O estranhamento que se extrai como uma das conclusões desse primeiro 

estudo jurisprudencial é que a Corte parece propor que, em se tratando dos direitos 

das vítimas à verdade e da necessidade de se prevenir novas violações, é 

necessário se relativizar algumas garantias processuais penais para punir os 

perpetradores de graves violações de direitos humanos. Contudo, se ao tratar da 

relativização do prazo razoável a Corte IDH faz uso claro de critérios objetivos, é 

razoável supor que quando da relativização de direitos humanos tão caros, como as 

garantias processuais penais, este Tribunal também o faça sob a ótica de critérios 

claros. Se passará então, no próximo capítulo, à exposição desses critérios à luz da 

jurisprudência da Corte quando da análise da punição do direito penal interno.  
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4. A punição à luz da jurisprudência da Corte IDH 

Constatada a inadmissibilidade, por parte da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, da impunidade como uma consequência da ocorrência de graves 

violações de direitos humanos, é de suma importância saber se ao propor a punição 

como solução necessária, a Corte IDH oferece critérios suficientes para que os 

Estados cumpram com o dever de punir de forma inequívoca. Este capítulo se 

dedica à exposição dos critérios oferecidos pela jurisprudência da Corte quando da 

análise de punições aplicadas pelos direitos internos de diferentes países em casos 

em que não se optou pela anistia, mas sim pela penalização.  

A análise da punição aplicada pelo direito penal interno de cada Estado é 

feita pela Corte Interamericana, em sua jurisprudência, a partir da consideração 

inicial de que a persecução penal deve ser capaz de representar um equilíbrio entre 

a atenção ao interesse público da sociedade de tutelar o bem jurídico afetado – 

prevenindo a impunidade- e a observância das garantias processuais do acusado, 

evitando abusos e violações a seus direitos. Ressalvando que não pretende, e não 

pode, substituir a autoridade nacional na punição pelo direito interno, a Corte pontua 

a necessidade de analisar a proporcionalidade nessa aplicação da lei: 

Por último, tal como afirmado anteriormente, ainda quando a Corte 
Interamericana não pode, nem pretende, substituir a autoridade 
nacional na individualização das sanções correspondentes aos 
delitos previstos no direito interno, o Tribunal observa a falta de 
proporcionalidade que se adverte entre a resposta do Estado às 
expressões manifestadas pelo senhor Usón Ramírez e o bem 
jurídico supostamente  afetado- a honra ou reputação das Forças 
Armadas. A esse respeito, o Tribunal reitera que a racionalidade e a 
proporcionalidade devem conduzir a conduta do Estado no 
desempenho de seu poder punitivo, evitando assim tanto a 
indulgencia característica da impunidade como o excesso e abuso na 
determinação das penas61. 

                                            
61  No original: “Por último, tal y como lo ha señalado anteriormente 61 , aun cuando la Corte 
Interamericana no puede, ni lo pretende, sustituir a la autoridad nacional en la individualización de las 
sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno, el Tribunal observa la falta de 
proporcionalidad que se advierte entre la respuesta del Estado a las expresiones vertidas por el señor 
Usón Ramírez y el bien jurídico supuestamente afectado – el honor o reputación de las Fuerzas 
Armadas.  Al respecto, el Tribunal reitera que la racionalidad y proporcionalidad deben conducir la 
conducta del Estado en el desempeño de su poder punitivo, evitando así tanto la lenidad 
característica de la impunidad como el exceso y abuso en la determinación de penas”. CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 20 de novembro de 2009. par. 87 
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É certo que o cumprimento desse equilíbrio depende da existência de 

instituições jurídicas que entendam a persecução penal “como um  dever jurídico 

próprio e não apenas como uma simples gestão de interesses particulares”62. É 

necessário que as investigações e os processos de responsabilização dos 

envolvidos sigam a devida diligência para que haja a efetiva punição dos 

responsáveis63. Nesse sentido, buscando definir com maior concretude a efetividade 

da persecução penal, se justificam os dois principais critérios adotados pela Corte 

em sua análise sobre a aplicação de penas: a legalidade, a proporcionalidade com 

relação ao delito e a individualização da conduta e do acusado. 

 

4.1. Legalidade 

A Corte IDH destacou em seu entendimento, principalmente em se tratando 

de casos cujas violações estavam relacionadas à ocorrência de graves violações de 

direitos humanos como torturas, execuções extrajudiciais e desaparecimento 

forçado, que constitui obrigação primária dos Estados prever a punibilidade de 

condutas deste tipo em seus ordenamentos jurídicos internos. À medida em que as 

proibições dessas condutas alcançam o caráter de jus cogens no direito 

internacional e os tratados internacionais específicos para sua proibição são 

positivados, torna-se inescusável o cumprimento da obrigação de punir tais delitos 

no direito penal interno64.  

Portanto, a Corte constata que há prova para sustentar que as 
mortes e as torturas praticadas contra as vítimas deste caso por 
agentes estatais, pelas razões a que se referem os parágrafos 
acima, constituem crimes de lesa-humanidade. A proibição de 
cometer esses crimes é uma norma de ius cogens, e, portanto, o 
Estado tem o dever de não deixá-los impunes, e, para isso, deve 
utilizar os meios, instrumentos e mecanismos nacionais e 
internacionais para que essas condutas sejam efetivamente 
processadas e seus autores punidos, com a finalidade de preveni-las 
e evitar que fiquem na impunidade. Este Tribunal salientou 
invariavelmente que o Estado tem o dever de evitar e combater a 
impunidade, caracterizada como “a falta em seu conjunto de 
investigação, busca, captura, julgamento e condenação dos 

                                            
62 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ibsen-Cárdenas e Ibsen-Peña vs. 
Bolivia. Mérito, Reparacões e Custas. Sentença 1 de Setembro de 2010. par. 155 
63 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso do Massacre de La Rochela Vs. 
Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 11 de maio de 2007.pars.194 e 195 
64CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso García e Familiares vs. Guatemala. 
Merits, Reparations and Costs. Sentença de 29 de Novembro de 2012. par. 131  
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responsáveis pelas violações dos direitos protegidos pela Convenção 
Americana”. Deve-se combater a impunidade por todos os meios 
legais disponíveis, levando em conta a necessidade de fazer justiça 
no caso concreto, e que a impunidade propicia a repetição crônica 
das violações de direitos humanos e a total desproteção das vítimas. 
Este Tribunal destacou também que a natureza e a gravidade dos 
fatos, em contextos de violações sistemáticas de direitos humanos, 
gera maior necessidade de erradicar a impunidade dos fatos65. 

Essa obrigação positiva de previsão jurídica interna emana não somente dos 

tratados internacionais específicos de direitos humanos, a exemplo das Convenções 

Americanas para prevenir e punir a tortura e sobre o desaparecimento forçado, mas 

também dos artigos 1.1 e 2º da Convenção Americana, que preveem, 

respectivamente, como indisponível a necessidade dos Estados respeitarem os 

direitos humanos previstos na Convenção e adequarem seus direitos internos para 

que protejam tais direitos, inclusive garantindo que condutas que afrontam estes não 

passarão impunes66. Como se denota deste trecho da decisão no caso Goiburú e 

outros vs. Paraguai quando a Corte analisou a punição interna aplicada pelo Estado 

a perpetradores de torturas e desaparecimento forçado: 

Uma vez estabelecido o amplo alcance das obrigações 
internacionais erga omnes contra a impunidade das graves violações 
aos direitos humanos, a Corte reitera que, nos termos do artigo 1.1 
da Convenção Americana, os Estados estão obrigados a investigar 
as violações de direitos humanos e a julgar e punir os responsáveis67 

A esse respeito, em casos em que analisou a punição interna de agentes 

estatais e em que dispôs sobre a pena de morte aplicada a homicidas, a Corte IDH 

ressaltou seu entendimento de que é imprescindível que os Estados tipifiquem 

penalmente os delitos de desparecimento forçado, tortura e que, com relação ao 

homicídio, prevejam a punição deste tipo penal garantindo a possibilidade de 

gradações da punição de acordo com a gravidade do ocorrido68.  

Nota-se uma clara preocupação no entendimento da Corte Interamericana 

de que o direito penal interno não apenas não gere a impunidade enquanto entrave 

                                            
65 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. 
Peru. Merits, Reparations and Costs. Sentença de 2 de Agosto de 2008. par. 404 e 405.  
66CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso García e Familiares vs. Guatemala. 
Merits, Reparations and Costs. Sentença de 29 de Novembro de 2012. par. 136  
67CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Goiburú e outros vs. Paraguai. 
Merits, Reparations and Costs. Sentença de 22 de Setembro de 2006.  par. 129 
68 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin e 
outros vs. Trinidade e Tobago. Merits, Reparations and Costs. Sentença de 21 de Junho de 2002. 
par. 102 
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formal à responsabilização, como seria o caso da concessão de anistia ou 

disposição análogas de perdão, mas principalmente que o ordenamento jurídico dos 

Estados seja capaz de promover a correta responsabilização por graves violações 

de direitos humanos, não representando também um entrave material. Essa 

obrigação do Estado à luz da interpretação dada pela Corte à Convenção, adquire 

especial importância levando em consideração a gravidade das violações 

ocasionadas, como é o caso daquelas cuja proibição tem caráter de jus cogens, e o 

contexto em que elas estão inseridas, a exemplo de um contexto de sistemáticas 

violações graves. 

Para tanto, em primeiro lugar, deve haver ferramentas jurídicas, como a 

tipificação dos delitos para a correta punição, atendendo ao princípio da 

anterioridade, conforme já exposto. Em segundo lugar, é importante que a aplicação 

dessas ferramentas seja feita com a diligência e seriedade do devido processo legal, 

para que não haja uma anistia de facto das graves violações, vejamos: 

Nesta ocasião o Tribunal considera pertinentes reiterar esta posição 
e recordar que os Estados têm uma obrigação geral, à luz dos 
artigos 1.1 e 2 da Convenção, de garantir o respeito aos direitos 
humanos protegidos pela Convenção e que esta obrigação deriva do 
dever de perseguir condutas ilícitas que contravenham direitos 
reconhecidos na Convenção. Essa persecução deve ser coincidente 
com o dever de garantia ao qual atende, para o qual é necessário 
evitar medidas ilusórias que somente aparentem satisfazer as 
exigências formais de justiça. Neste sentido, a regra da 
proporcionalidade requer que os Estados, no exercício de seu dever 
de persecução, imponham penas que verdadeiramente contribuam 
para prevenir a impunidade, tomando em conta vários fatores como 
as características do delito, e a participação e culpabilidade do 
acusado. (tradução livre) 69. 

Neste último quesito, cabe ressaltar a ênfase dada pela jurisprudência da 

Corte à necessidade de que o processo judicial não seja tido como uma obrigação 

                                            
69 No original: “En esta ocasión el Tribunal considera pertinente reiterar esta posición y recordar que 
los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de 
garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención y que de esta obligación 
deriva el deber de perseguir conductas ilícitas que contravengan derechos reconocidos en la 
Convención.  Dicha persecución debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo 
cual es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de 
justicia.  En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados, en el ejercicio de su 
deber de persecución, impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad, 
tomando en cuenta varios factores como las características del delito, y la participación y culpabilidad 
del acusado.” CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Heliodoro Portugal Vs. 
Panamá. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 12 de agosto de 2008. 
par. 203. 
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de resultados, mas principalmente de meios, o que significa que a atenção à 

legalidade deve ser preconizada para que haja efetividade nos procedimentos 

judiciais, que não devem ser vistos como simples formalidades, mas como formas 

de garantir o cumprimento da punição na medida certa.  

Nesse sentido, o cumprimento dos meios, isto é, da atenção ao processo 

enquanto forma, faz com que haja um cumprimento da  sua finalidade, que é a 

efetividade na prevenção da impunidade, como se o processo fosse um fim em si 

mesmo. Ao mesmo tempo, a Corte IDH impõe à realização efetiva da formalidade 

processual a necessidade de que ela obedeça ao critério da proporcionalidade, 

justamente para que a punição não constitua uma anistia de facto. Esse segundo 

critério será melhor abordado no próximo tópico.  

 

4.2. Proporcionalidade 

A Corte tem entendido ainda, como decorrência dos deveres e garantias 

processuais penais, a obrigação de que haja a correta subsunção dos fatos 

ocorridos às categorias penais existentes. É necessário que haja proporcionalidade 

no enquadramento do delito para que se reflita a correta gravidade, multiplicidade e 

magnitude dos fatos ocorridos70 quando da subsunção da conduta do perpetrador 

das violações ao tipo penal correspondente.  

A correta subsunção da conduta ocasionada ao delito é o primeiro passo 

para que a punição do acusado esteja de acordo com o bem jurídico por ele afetado 

quando da violação ocorrida. A exemplo da aplicação dessa interpretação, no caso 

Massacres de Rio Negro vs. Guatemala, a Corte entendeu que o simples 

enquadramento do massacre como sendo diversos crimes de homicídio não atendia 

à complexidade e nem à gravidade do ocorrido, de modo que a subsunção feita pelo 

Estado implicaria na aplicação de uma pena desproporcional para a violação 

ocorrida, vejamos:  

Para fatos como os do presente caso, por tratar-se de violações 
graves, massivas e sistemáticas de direitos humanos, o Estado deve 
utilizar e aplicar as ferramentas jurídicas adequadas para a análise 
do caso, as categorias penais correspondentes com os fatos para 
investigar e o desenho de uma adequada investigação capaz de 

                                            
70  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 234 
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garantir efetivamente os direitos humanos protegidos. A esse 
respeito, a Corte deve observar que a qualificação penal dos fatos 
corresponde às autoridades internas com competência para tal. 
Contudo, no presente caso, a Corte observa que o delito de 
“assassinato” pelo qual se condenou as oito pessoas mediante 
sentenças de 8 de novembro de 1998 e 28 de maio de 2009 não 
reflita a gravidade, a multiplicidade nem a magnitude dos fatos 
sucedidos durante os massacres de Pacoxom e Água Fria. Como se 
depreende das declarações feitas por várias vítimas a nível interno 
assim como desta Sentença, no presente caso se sucederam fatos 
que não se limitam ao “assassinato” de membros da comunidade de 
Río Negro. Não obstante, tais fatos não foram investigados. 
(tradução livre) 71 

A respeito da proporcionalidade, o entendimento é no sentido de que não 

apenas as previsões legais internas possibilitem gradações de acordo com a 

gravidade das circunstâncias dos crimes, em um plano geral, mas também que a 

gravidade da conduta específica do agente no caso concreto, em um plano 

individual, seja refletida quando da aplicação de sua pena. A Corte IDH estabelece 

que em se tratando da aplicação do princípio da proporcionalidade, o critério a ser 

observado é o da individualização da pena, levando em conta: a gravidade das 

violações causadas, a participação do acusado e a sua culpa perante o delito72: 

Em atenção à regra da proporcionalidade, os Estados devem 
assegurar, no exercício do seu dever de persecução dessas graves 
violações, que as penas impostas e sua execução não constituam 
fatores de impunidade, levando em conta vários aspectos como as 
características do delito, e a participação e culpabilidade do acusado. 
Com efeito, existe um marco normativo internacional que estabelece 
que os delitos que tipificam fatos constitutivos de graves violações 

                                            
71 No original: “Para hechos como los del presente caso, por tratarse de violaciones graves, masivas y 
sistemáticas de derechos humanos, el Estado debe utilizar y aplicar las herramientas jurídicas 
adecuadas para el análisis del caso, las categorías penales correspondientes con los hechos por 
investigar y el diseño de una adecuada investigación capaz de garantizar efectivamente los derechos 
humanos involucrados. Al respecto, la Corte debe señalar que la calificación penal de los hechos 
corresponde a las autoridades internas con competencia para ello. Sin embargo, en el presente caso, 
la Corte observa que el delito de “asesinato” por el cual se condenó a ocho personas mediante las 
sentencias de 8 de noviembre de 1998 y 28 de mayo de 2009 no refleja la gravedad, la multiplicidad 
ni la magnitud de los hechos sucedidos durante las masacres de Pacoxom y Agua Fría. Como se 
desprende de las declaraciones rendidas por varias víctimas a nivel interno así como de esta 
Sentencia, en el presente caso han sucedido hechos que no se limitan al “asesinato” de miembros de 
la comunidad de Río Negro. Sin embargo, tales hechos no han sido investigados.” CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Massacres de Rio Negro vs. Guatemala. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentença de 4 de Setembro de 2012.  par 203 
72 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. 
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 12 de agosto de 2008. par. 203; 
Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. 
Sentença de 26 de maio de 2010. par.150. 
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aos direitos humanos devem contemplar penas adequadas em 
relação à gravidade dos mesmos. (tradução livre) 73  

Em consonância a esse entendimento, a Corte Interamericana entende que 

as investigações que precedem os processos penais devem ser capazes de 

delimitar claramente as responsabilidades tanto gerais quanto individuais dentro dos 

contextos de sistemáticas violações de direitos humanos, com distinção do grau de 

culpabilidade de cada agente dentro da multiplicidade de violações, incluindo 

autores imediatos, mediatos e partícipes de cada delito74. Desta maneira, se torna 

possível a erradicação da impunidade com uma resposta proporcional do Estado 

através da dosimetria da reprimenda aplicada, o que remete à função da pena 

explicada no capítulo anterior: a prevenção de novos delitos, tanto individual quanto 

coletiva, deve obrigatoriamente ser precedida de uma correta individualização 

A individualização da pena aplicada é importante, neste ponto, não apenas 

para a efetividade na prevenção de novos delitos, mas também na prevenção de 

arbitrariedades que contrariem os direitos humanos do acusado/condenado. A Corte 

dispôs no caso Hilaire, Constantine, Benjamin e outros vs. Trindade Tobago75, 

quando da apreciação do cabimento da pena de morte, sobre a necessidade de que 

o princípio da proporcionalidade da pena seja aplicado de maneira a também 

prevenir abusos, estabelecendo que a punição não pode somente visar a prevenção 

cega da impunidade a qualquer custo, mas que  não pode representar um meio pelo 

qual o Estado se coloca na posição de violador das garantias processuais do 

acusado. Deste modo, devem ser observados critérios como a consideração da 

culpabilidade do acusado, o modus operandi realizado para o cometimento do crime 

                                            
73 No original: “En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio 
de su deber de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas y su ejecución no 
se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características 
del delito y la participación y culpabilidad del acusado.  En efecto, existe un marco normativo 
internacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a 
los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los 
mismos”. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. 
Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de maio de 2010. 
par.150. 
74  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 234 
75 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin e 
outros vs. Trinidade e Tobago. Merits, Reparations and Costs. Sentença de 21 de Junho de 2002. 
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e também as peculiaridades que envolvem o indivíduo, como personalidade, 

antecedentes, motivação, etc.76 

Ao passo que a individualização da pena à pessoa do acusado está 

fortemente ligada à efetividade na prevenção de novos delitos a partir da eliminação 

da impunidade, a individualização da punição à conduta perpetrada traduz a 

realização da retribuição. Quando o contexto histórico, as circunstâncias das 

violações e, sobretudo, a gravidade destas são levadas em conta para a dosimetria 

da pena a ser aplicada no caso concreto, se está claramente firmando a 

necessidade de reparar a sociedade garantindo que determinadas condutas se 

tornem inadmissíveis. A reprovabilidade atribuída pela Corte IDH às ocorrências 

gravíssimas como torturas e desaparecimentos forçados- tidas como proibições de 

natureza jus cogens -  é a garantia, para as sociedades cujos Estados seguem esse 

ditame, de que há barreiras jurídicas relevantes para prevenir tais atrocidades e que, 

caso elas ocorram, não haverá tolerância e as vítimas não ficarão desamparadas.  

O cumprimento do quesito da proporcionalidade da pena é, na mesma 

medida em que  a verificação da legalidade, um meio de tutelar o interesse público 

que embasa a reprovabilidade de atrocidades dentro de uma sociedade de direito.  É 

essa tutela que garante que “não haja um clima de impunidade77” que, segundo a 

Corte Interamericana, é o caminho certo e obrigatório, ao invés da anistia, que 

possibilita a efetiva reconciliação e paz social em momentos pós ditatoriais e de 

transição democrática.  

 

                                            
76 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin e 
outros vs. Trinidade e Tobago. Merits, Reparations and Costs. Sentença de 21 de Junho de 2002. 
77  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 199; 203 e 206.  
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5. Análise do posicionamento da Corte IDH: a coerência do punitivismo  

A compreensão do estudo da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos refletido neste trabalho depende não só da análise prática dos 

julgados, conforme feito anteriormente, mas principalmente do entendimento de que 

a posição punitivista deste tribunal de Direitos Humanos se insere dentro de uma 

tendência do Direito Internacional nesse mesmo sentido.  

Nas próprias decisões supracitadas da Corte IDH sobre a punição em casos 

de anistia, observa-se a presença de referência claras a outros mecanismos do 

direito internacional fora do Sistema Interamericano, a exemplo do Comitê de 

Direitos Humanos da ONU e tratados como o Estatuto de Roma e a Convenção de 

Genebra, demonstrando que as decisões são consonantes a uma prática que não é 

exclusiva desta Corte.   

 A tendência punitivista, quando se trata de lidar com graves violações de 

direitos fundamentais, é algo crescente nas diferentes fontes do direito internacional, 

seja em fontes de direitos humanos, direito humanitário ou direito penal 

internacional. Segundo Juan e. Mendes: 

Muitas normas vinculativas do direito internacional apontam na 
direção de uma obrigação de superar a impunidade (...) A 
Convenção contra o Genocídio estabelece a obrigação de punir. A 
recente Convenção contra a Tortura obriga seus signatários a tornar 
a tortura punível no âmbito de suas jurisdições nacionais, a 
possibilitar a prisão de possíveis torturadores, extraditá-los para 
outras jurisdições ou processá-los e, ainda, cooperar plenamente 
com a coleta e preservação de elementos de prova. Outras 
convenções e normas jurídicas costumeiras sobre a inaplicabilidade 
dos estatutos de limitações aos crimes contra a humanidade, no que 
se refere à inaplicabilidade dos “crimes políticos”, são contra a 
extradição por tais crimes e a favor da jurisdição universal para 
processá-los. (...) Tomado como um todo, essas normas dispersas 
apontam inequivocamente para uma tendência do direito 
internacional em punir os autores desses crimes.78 

A jurista Kathryn Sikkink explica que esse punitivismo crescente no direito 

internacional, que nos coloca na atual “era da responsabilização”, é consequência 

principalmente do colapso pós Segunda Guerra Mundial do modelo de 

responsabilização por imunidade, ou impunidade, que era muito adotado pelos 

                                            
78 MENDEZ, Juan E. in. REÁTEGUI, Félix. Justiça de transição: manual para a América Latina. 
Brasília, D.F.: Ministério da Justiça, 2011. p.198 e 199.  
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Estados. Esse modelo consistia em simplesmente não investigar e nem punir 

violações de direitos humanos ocorridas em tempos de guerra, como parte da 

política de superação da época de exceção e estabilização da paz. No entanto, 

segundo Sikkink, após o Holocausto esse sistema de impunidade colapsou, 

demandando urgente resposta da comunidade internacional que logo notou a falta 

de padrões para lidar com as recorrentes violações de direitos humanos. Diante 

deste problema, é que foi criado o sistema da Organização das Nações Unidas e, 

com ele, um novo modelo de responsabilização em que os Estados se tornariam 

responsáveis e responderiam por violações de direitos.79 

 Nesse contexto que, anos depois, é instituído o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos que, movido por essa tendência punitivista, passa a analisar  as 

violações de direitos humanos nas Américas que justamente adotavam, por meio 

das leis de anistia, o modelo falido da imunidade/impunidade. Nesse cenário, se 

demonstra ser perfeitamente coerente a posição da Corte Interamericana de que a 

impunidade é algo incompatível com graves violações de direitos, não apenas nos 

sistemas de direitos humanos, mas é algo que nasceu no ordenamento jurídico 

internacional. Contudo, é importante considerar que essa posição punitivista se 

legitima para além de ser mera extensão de uma tendência do direito internacional: 

há uma justificativa bastante coerente para o dever de punir.  

Conforme extraído da análise jurisprudencial, é possível identificar dois 

fundamentos para a punição no entendimento da Corte IDH: por um lado, punir 

significa prevenir que novas violações similares ocorram, funcionando a punição 

como uma espécie de garantia de não repetição para as graves violações sofridas; 

por outro lado, punir é garantir que a justiça seja feita para as vítimas, é retribuir o 

mal causado conhecendo a verdade e, sobretudo, é garantir meios para reparar os 

danos.   

Acerca do significado preventivo da punição, o presente trabalho 

demonstrou o problema de que essa posição vai de encontro a algumas garantias 

processuais penais, apesar de estabelecer critérios bastante sólidos para relativizá-

las.  Já sobre o segundo significado, restou demonstrado que a punição serve como 

                                            
79 SIKKINK, Kathryn. “A Era da responsabilização: a ascensão da responsabilização penal individual”. 
in. PAYNE, Leigh A; ABRÃO, Paulo “A anistia na era da responsabilização: o Brasil em perspectiva 
internacional e comparada.” Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford: Oxford 
University, Latin American Centre, 2011. p.37 a 41.  
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garantia de efetividade do sistema jurídico para as vítimas e para a própria 

sociedade.  

Contudo, interessante a este estudo é também demonstrar que esse 

posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, embora pareça ser 

simplista na medida em que se justifica pela prevenção e pela retribuição, não é 

superficial. Seria talvez ingênuo, por parte da Corte, embasar o dever de punir 

somente na necessidade de prevenção, pois acreditar que a punição é um 

instrumento totalmente capaz de dissuadir novas violações, ainda que com critérios 

bastante definidos e voltados ao indivíduo a ser punido- a exemplo dos critérios de 

individualização adotados pela Corte IDH - é desconsiderar a impossibilidade de 

prever novos contextos históricos que possam fomentar a ocorrência de violações 

do mesmo gênero daquelas punidas80. Esta prevenção, voltada particularmente ao 

indivíduo punido, de fato não se legitima perante a relativização que pode gerar das 

garantias penais que, em que pese, são também direitos garantidos pela Convenção 

Americana, mas interessante é notar que não é isso que é proposto pela Corte em 

sua jurisprudência.   

Ao tratar do dever de punir em casos de justiça de transição, a Corte o 

coloca como um enfrentamento a uma “atmosfera de impunidade”81 e uma “mostra à 

sociedade que foi feita justiça”82, o que claramente demonstra que o foco buscado é, 

antes da prevenção individual da reincidência do apenado, a prevenção voltada para 

a sociedade como um todo, que verá na punição do perpetrador de  graves 

violações um desincentivo à criação de um novo contexto – a exemplo de uma 

ditadura - em que novas violações possam ocorrer.  

Fazendo uma analogia à dogmática penal, percebe-se claramente que a 

Corte Interamericana não atribui ao dever de punir a prevenção especial 83 

unicamente, voltada ao indivíduo punido, mas sim a prevenção geral, em que a 

                                            
80 MENDEZ. Juan. in. Justiça de transição: manual para a América Latina. Brasília, D.F.: Ministério da 
Justiça, 2011.p. 242. 
81  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguai. Mérito e 
Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. par. 206. 
82 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso dos Massacres de El Mozote e 
lugares vizinhos vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de outubro de 2012. 
par. 249  
83 MACHADO, Maíra; MACHADO, Marta. O Direito Penal é capaz de conter a violência?. in SILVA, 
Felipe Gonçalves; RODRIGUEZ, José Rodrigo.  Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 336 a 345 
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sociedade é o alvo para garantir a não repetição daquelas violações específicas e da 

atmosfera que propicie tais atrocidades.  

Em geral, há uma grande descrença no direito penal enquanto condutor de 

uma efetiva prevenção quando é direcionada à população e não somente ao 

indivíduo, como ocorre na prevenção geral. A retribuição é vista como uma das 

funções do direito penal mais dirigidas ao coletivo, que trata a punição de um 

criminoso como “pagar o mal com o mal, isto é, em causar sofrimento ao indivíduo 

que violou a lei penal”84, ou seja, coloca a punição como uma espécie de vingança 

da sociedade com relação ao indivíduo punido.  

Apesar disso, interessante ao presente trabalho se faz a analogia da 

dogmática que atribui um importante papel à prevenção geral, que se traduz 

especialmente na denominada “prevenção geral positiva”: 

O termo “prevenção” é também utilizado na expressão “prevenção 
geral positiva” que, diferentemente das anteriores, atribui à pena o 
papel de reforçar as normas jurídicas (ou, conforme a formulação, os 
valores protegidos pelas normas, as instituições do Estado de 
Direito, a confiança na justiça etc.). Dessa forma, é muito comum que 
a noção de prevenção seja utilizada para veicular diferentes teorias – 
e, portanto, finalidades atribuídas à pena: dissuadir a sociedade 
(prevenção geral negativa), incapacitar o cidadão apenado 
mantendo-o na instituição prisional ou reabilitá-lo no interior da 
instituição (prevenção especial negativa) ou ainda punir um cidadão 
determinado para comunicar à sociedade que valores, instituições e 
normas continuam válidos (prevenção geral positiva). 85 

Assim como ocorre com a prevenção, a retribuição apontada pela Corte não 

se dá apenas no plano individual de restabelecer à vítima e seus familiares os danos 

causados tirando-os de uma situação de fragilidade, mas vai além disso, representa 

uma retribuição coletiva à sociedade de que é efetiva a reprovabilidade de 

determinadas condutas e que o interesse público por trás da proibição de 

determinados crimes está sendo cumprido. Mister se faz demonstrar que a Corte 

Interamericana não está, em seu entendimento sintetizado anteriormente, buscando 

concretizar essa retribuição vingativa, mas sim uma espécie de retribuição pela 

prevenção geral positiva, que se traduz na certeza de que determinada norma será 

                                            
84 MACHADO, Maíra; MACHADO, Marta. O Direito Penal é capaz de conter a violência?. in SILVA, 
Felipe Gonçalves; RODRIGUEZ, José Rodrigo.  Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 338 
85 Idem. 
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cumprida e de que a punição é certa, reafirmando os valores da sociedade 

protegidos pelo direito penal.  

Nesse sentido, a prevenção e a retribuição deixam de ser dois fundamentos 

distintos para a punição e se identificam, na medida em que a prevenção se dá pela 

aplicação da lei para acabar com a impunidade, funcionando como um reforço à 

sociedade de que certas condutas não são toleradas, o que implica, 

concomitantemente, em retribuir às vítimas e sobretudo à própria sociedade 

demonstrando que os dogmas por elas positivados são cumpridos. 86 

Sobre esse ponto, cumprir as normas positivadas implica, inclusive, em 

garantir que haverá punição e, por isso, implica também em amparar as vítimas, que 

passam a ter voz sobre as violações que sofreram no processo judicial e, ainda,  

envolve cumprir os deveres dispostos nos artigos 1.1 e 2 da Convenção de respeitar 

os direitos humanos por meio do direito interno. Isso é o que foi interpretado pela 

Corte Interamericana como o “princípio do efeito útil”, que é justamente o princípio 

de que o cumprimento efetivo do direito interno significa cumprir o dever de respeitar 

os direitos humanos, pressupondo que este direito internalizado está de acordo com 

a Convenção:  

A Convenção Americana estabelece a obrigação geral de cada 
Estado Parte de adequar seu direito interno às disposições da 
referida Convenção, para garantir os direitos nela consagrados. Esse 
dever geral do Estado Parte implica que as medidas de direito 
interno sejam efetivas (princípio do effet utile). Isso significa que o 
Estado deve adotar todas as medidas para que o estabelecido na 
Convenção seja efetivamente cumprido em seu ordenamento jurídico 
interno, tal como requer o artigo 2 da Convenção. Tais medidas só 
são efetivas quando o Estado adapta sua atuação à normativa de 
proteção da Convenção. (tradução livre)87  

Em última análise, a aplicação da punição que previne a impunidade é o 

cumprimento não apenas da Convenção Americana sobre direitos humanos, 

                                            
86 MENDEZ. Juan. in. Justiça de transição: manual para a América Latina. Brasília, D.F.: Ministério da 
Justiça, 2011.p. 219. 
87 No original: “La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de 
adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en 
ella consagrados.  Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno 
han de ser efectivas (principio del effet utile).  Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las 
medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento 
jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención.  Dichas medidas sólo son 
efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención”. 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Cinco Pensionistas vs. Peru. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentença de 28 de fevereiro de 2003. p. 164 
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obedecendo à necessidade de prevenir e retribuir, mas também o cumprimento do 

próprio direito positivo interno, que ao ser respeito e, na medida em que está 

alinhado com as disposições da Convenção, envia à sociedade em que se insere a 

mensagem de que a justiça é feita e que os direitos humanos são respeitados. 

Nesse sentido, “punir é respeitar a norma”88 em todos os seus sentidos, não apenas 

enquanto direito positivado, mas também a sua racionalidade, que é o respeito aos 

direitos humanos.  

A garantia de que haverá punição demonstra que aquela sociedade não 

tolerará violações dos direitos humanos e por isso gera a prevenção e também a 

retribuição para as vítimas que deixam de estar em situação de fragilidade à 

margem da justiça. Além disso, punir é a demonstração última que o direito interno e 

a política de um Estado parte estão de acordo com a Convenção, principalmente no 

tocante às obrigações de respeitar os direitos humanos e de garantir mecanismos 

internos para este fim, conforme disposto nos artigos 1.1 e 2 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. 

                                            
88 MENDEZ. Juan. in. Justiça de transição: manual para a América Latina. Brasília, D.F.: Ministério da 
Justiça, 2011.p. 219. 
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6. Conclusões  

O estudo jurisprudencial realizado no presente trabalho, analisando casos 

desde a decisão em 2001 no caso Barrios Altos vs. Peru até a sentença de 2012 no 

caso Massacre de El Mozote e lugares próximos vs. El Salvador, permitiu a 

constatação de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende ser 

inadmissível a impunidade ocasionada pela aplicação de leis de anistia a graves 

violações de direitos humanos ocorridas em contextos de exceção. Assim sendo, a 

Corte entende que a punição - entenda-se a aplicação de sanção decorrente da 

persecução no direito penal interno - é um dever autônomo a ser cumprido pelo 

Estado parte, o que significa que não é uma obrigação que decorre simplesmente do 

dever de investigar  e reparar as vítimas de graves violações. 

A justificativa trazida pela própria jurisprudência para explicar a autonomia 

desta obrigação de punir, demonstrada ao longo deste estudo, reside no fato de se 

creditar à punição uma função não apenas preventiva de novas violações, mas 

também retributiva para as vítimas e para a sociedade, na medida em que garante o 

conhecimento da verdade e, sobretudo, a efetividade das leis e da justiça. Esse 

entendimento ficou mais evidente na decisão da Corte no caso Gomes Lund e 

outros vs. Brasil de 2010, quando explicitamente se colocou a punição dos 

responsáveis como parte da retribuição às vítimas e à sociedade e não apenas 

como um dever autônomo.  

Desta maneira, respondendo à perguntas feitas na introdução deste 

trabalho, cujas respostas foram o objetivo desta análise, a punição é um dever 

estatal per se, que deve ser garantido independentemente da necessidade de 

relativizar algumas garantias processuais penais que estejam previstas no direitos 

internos, já que há uma grande importância em se prevenir novas violações e 

retribuir às vítimas e à sociedade pelas atrocidades ocorridas.  

Diante deste ponto, o presente trabalho observou os critérios estabelecidos 

na jurisprudência da Corte IDH em se tratando da punição penal interna, na tentativa 

de buscar entender a justificativa para a relativização de garantias proposta pela 

Corte em casos de anistia. Este segundo estudo jurisprudencial demonstrou que o 

referido tribunal de direitos humanos entende ser imprescindível a garantia de uma 
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individualização da punição ao acusado e sobretudo a garantia de que se cumpra o 

princípio da legalidade com a correta previsão legal do delito imputado ao apenado.  

Conforme demonstrado, a defesa clara desses critérios na jurisprudência da 

Corte demonstra que não há uma incompatibilidade na relativização de garantias 

como a irretroatividade, o bis in idem e a coisa julgada em nome da prevenção e 

retribuição, uma vez que estarão asseguradas a individualização e a legalidade. A 

garantia destes últimos princípios em concomitância com a garantia de que não 

haverá de modo algum impunidade se provou ser uma demonstração de tutela do 

interesse público, qual seja, o de que os direitos humanos sejam garantidos em 

todas as situações; não apenas para as vítimas, mas também não somente para os 

perpetradores de violações.  

Por fim, este estudo foi capaz de demonstrar a coerência da posição da 

Corte Interamericana acerca da impunidade também com o posicionamento que se 

observa no Direito Internacional. Há uma tendência punitivista que é uma 

consequência do colapso do modelo de responsabilização de justiça de transição, 

no qual se inserem as leis de anistia, que prevê a impunidade como principal 

consequência da busca pela paz.  

O punitivismo per se, apesar de resultar diretamente do desenvolvimento 

histórico do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não é algo que se 

sustentaria unicamente com a justificativa da prevenção como decorrência da 

aplicação da pena. Contudo, o presente trabalho evidenciou que o punitivismo, no 

caso da Corte Interamericana, está embasado sobretudo na retribuição à sociedade 

por meio da prevenção geral positiva, de modo que punir significa reafirmar o direito 

interno e os valores positivados da sociedade demonstrando que determinadas 

condutas são inadmissíveis, o que, em contextos de graves violações de direitos 

humanos, adquire especial relevância como garantia de não repetição.  

Assim, conforme demonstrado, restou justificada essa resistência da Corte 

IDH, em se tratando da impunidade resultante das leis de anistia, também pelo 

objetivo  último de garantir que haja coerência dentro dos ordenamentos jurídicos 

internos na proteção e no respeito aos direitos humanos, de modo que a punição, 

em detrimento da perpetuação da impunidade, é vista como um completo respeito 

às obrigações que decorrem dos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, de se 

respeitar e garantir internamente a efetividade jurídica dos direitos humanos.  
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