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Resumo: 

A soberania é um princípio que perpassa política e institucionalmente a formação 

jurídica dos Estados; desde sua origem, no século XVI, à Carta da Organização das 

Nações Unidas (ONU), a qual traz o princípio da equivalência de soberanias entre os 

Estados que integram a organização. Contextualizando ao cenário brasileiro, o princípio 

de soberania é assegurado pela Constituição Federal de 1988, positivado em seu artigo 

1º, inciso I, como um dos fundamentos da República. Com o advento da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ratificada pelo Brasil em 1992, esse 

princípio passa por certa flexibilização. 

A pesquisa pretende analisar os prós e contras desse embate jurisdicional e identificar 

os conflitos existentes. Focando na solução de conflitos jurisprudenciais, pretende-se (1) 

discutir a legitimidade da CIDH para interferir em questões nacionais; (2) analisar os 

critérios a serem aplicados na resolução de antinomias. A pesquisa busca contribuir para 

casos de contrariedade entre decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e da CIDH, 

sobretudo após a Emenda Constitucional (EC) 45/2004, frente à alegação de 

sobreposição do controle convencional aos princípios constitucionais. 

Partindo da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 153, sobre a 

Lei de Anistia. Na ADPF 153, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), pediu-se ao STF a não recepção do disposto no §1º do 

artigo 1º da Lei n. 6.683, de 1979. O artigo em questão estendia a anistia para crimes 

considerados conexos aos crimes políticos. O STF julgou, em abril de 2010, o caso 

improcedente por sete votos a dois, alegando não competir ao Poder Judiciário rever o 

acordo político feito na transição de regimes que resultou na Lei de Anistia. Em 

novembro de 2010, no julgamento do caso Gomes Lund e outros versus Brasil, a CIDH 

decidiu contrariamente ao STF, responsabilizando o Brasil por violar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH). Alegou que as disposições da Lei de Anistia, 

como um todo, que impedem a investigação e sanção de violações graves de direitos 

humanos são incompatíveis com a Convenção, e ainda que o Brasil falhou em adequar 

seu direito interno à CADH. 

Para a investigação qualitativa da referida contrariedade entre as decisões, adota-se a 

análise bibliográfica, doutrinária e documental, recorrendo a fontes legislativas, 

convencionais e jurisprudenciais do STF e da CIDH, abrangendo o âmbito nacional e 

interamericano. 

No caso, a pesquisa contrapõe os pontos e consequências de se adotar essa ou aquela 

decisão (Convenção x Constituição), visando demonstrar a dificuldade de tornar 

compatível o conceito de soberania do Estado Brasileiro com as decisões da CIDH. 

Perante a isso, portanto, apresentam-se duas opções para aplicabilidade de um efeito 

normativo: (1) acatar as decisões remetidas pelo STF ou (2) incorporar as decisões 

proferidas pela CIDH de forma a sobrepô-las às normas internas. 
 


