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RESUMO 
 
O presente estudo discute a Lei nº 6.683/1979, Lei de Anistia, em seus aspectos 
conflituosos, que não garantiram o direito à verdade, à memória e à justiça, permitindo 
o apagamento da história e a produção de esquecimento. Aborda o instituto dos 
crimes conexos e os motivos para sua errônea interpretação, que garantiu a 
impunidade de agentes do Estado que cometeram graves violações de direitos 
humanos. Faz análise histórica do cenário político pré-golpe de 1964, partindo do 
Estado Novo. Trata do funcionamento da engrenagem de repressão dos governos 
militares pós-golpe de 1964 identificando: organismos responsáveis, mecanismos de 
perseguição e o arcabouço legislativo que permitiu a lógica destas atuações. No 
tocante à justiça de transição, aponta as dificuldades do Estado no rompimento com 
o regime de exceção. Discute, ainda, o processo de criação das comissões de 
reparação: Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão 
de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade. Por fim, trata da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 153, que pede a exclusão de agentes 
da repressão do benefício da Lei de Anistia e a de nº 320, com base na sentença da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund. Conclui pela 
necessidade do aperfeiçoamento dos mecanismos de transição para garantir o 
perfeito funcionamento do Estado democrático de direito de forma que não se produza 
esquecimento. Sobre este aspecto, através da abordagem sociológica, buscaremos 
as origens da produção de esquecimento no contexto da ditadura militar-empresarial 
brasileira e a sua permanência na justiça de transição.  
 
 
Palavras chave: Esquecimento. Direitos Humanos.  Ditadura.  Lei de Anistia. 

Memória. 
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Introdução 

  O presente trabalho tem como objeto de estudo a Lei de Anistia nº 6.683, 

promulgada em 28 de agosto de 1979 pelo presidente militar General João Batista 

Figueiredo (1979 – 1985), à época de um regime de exceção. Serão abordados, a 

partir de uma perspectiva sociológica, os mecanismos para a produção de 

esquecimento por parte do Estado brasileiro, identificando quem produziu e a quem 

interessava o apagamento da memória do período da ditadura militar-empresarial. 

Para isto, utilizaremos as contribuições de autores como Michael Pollak, Maurice 

Halbwachs, René Dreifuss, Octavio Ianni e outros. 

  A chegada de João Goulart (1961 – 1964) à presidência da República, 

depois da renúncia de Jânio Quadros, em 1961, deu-se num contexto de acirramento 

entre esquerda e direita. Jânio, o seu antecessor, não possuía um projeto político 

claro, sendo capaz de tomar medidas de cunho liberal, como o corte de gastos 

públicos para conter a inflação, medida que resultava em perdas salariais dos 

trabalhadores; ou, até mesmo uma aproximação com ideais  vistos como 

progressistas, em que houve aceno à forças de esquerda, como a condecoração de 

Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, críticas às relações entre 

Estados Unidas e Cuba, até mesmo uma tentativa de aproximação com a União 

Soviética, culminou em seu afastamento após enviar Goulart, seu vice-presidente, à 

China.  

  Estas ações dirigidas a todos os setores culminou no enfraquecimento 

do seu governo, levando-o à renúncia do cargo. Com o seu afastamento, exatamente 

no momento em que Goulart, seu vice-presidente, estava em missão diplomática na 

China, criou-se uma grave crise política no país com forte manifestação dos militares. 

Ao retornar da China, João Goulart teve que desembarcar no Uruguai, devido aos 

problemas envolvendo sua posse. Todo embaraço criado com setores conservadores 

impulsionou o golpe em 1964. 

  Na década de 1960, vários movimentos articularam-se pela aprovação 

das reformas de base, onde incluíam a reforma agrária, devido a função social da 

propriedade e a democratização da terra, reforma fiscal, voltada para a redistribuição 

das riquezas nacionais e o aumento da capacidade de arrecadação do Estado, 
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reforma educacional, com a valorização do magistério e o combate ao analfabetismo, 

reforma urbana, com vistas a promover a devida ocupação do solo e a habitação digna 

das famílias, reforma eleitoral, através das extensão do voto aos analfabetos e a 

militares de baixa patente. Diante de tal cenário, setores conservadores, da elite 

econômica, política e militar brasileira, inconformadas com as mudanças pretendidas, 

tiveram estímulo suficiente para articular um golpe de Estado que viria a ocorrer em 

01 de abril de 1964. A partir de então, é instaurado um sistema de repressão, que logo 

tratou de perseguir e eliminar os opositores do regime.   

  Muitos cidadãos passaram à clandestinidade e tantos outros se 

empenharam no preparo de uma insurgência, dedicando-se a guerrilhas urbana e 

rural, desestruturadas pelo sistema repressivo. O início da década seguinte ficou 

marcado pela forte repressão do Estado, com perseguições, torturas, 

desaparecimentos e mortes sem escala. Segundo o Dossiê de Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil, são 379 o total de mortos e desaparecidos. No 

entanto, ainda não temos a contagem exata, porque os arquivos do Exército, Marinha 

e Aeronáutica permanecem fechados. 

  Em 1975, é lançado o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), 

cabendo às mulheres a vanguarda das lutas pela anistia, abrindo espaço para a 

constituição dos Comitês Brasileiros pela Anistia, conforme nos demonstra Heloisa 

Amélia Greco: 

Nesta fase ainda não há mobilizações de massa, à exceção do movimento 

estudantil que reinicia as greves a partir de 1975 e começa a romper os limites 

dos campi universitários. 

Neste ano é desencadeada também a campanha pela Anistia com o 

lançamento do Manifesto da Mulher Brasileira pelo Movimento Feminino pela 

Anistia (MPFA), organizado primeiro em São Paulo sob o comando de D. 

Terezinha Zerbini. De lá, se irradiando por todo país foram constituídos 

núcleos em Minas Gerais (presidido por D. Helena Greco), Bahia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Paraíba, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (GRECO, 2003, p.51). 

  Os Comitês Brasileiros pela Anistia são constituídos em 1978, formados 

em cada estados e compostos por estudantes, sindicalistas, intelectuais, artistas, 
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familiares de mortos e desaparecidos políticos e setores da sociedade civil. As pautas 

dos Comitês eram a anistia ampla, geral e irrestrita, o fim da Lei de Segurança 

Nacional e o retorno dos exilados.  

 No ano de 1979 é sancionada a Lei de Anistia, onde através de uma 

política de Estado, torturadores e assassinos foram anistiados. Até hoje busca-se 

alterar a norma em questão, uma vez que crimes de tortura, considerados crimes 

contra a humanidade, não prescrevem. 

Segundo Fabio Konder Comparato: 

A lei de anistia de 1979 foi resultado de um pacto entre as Forças Armadas e os 

grupos que exerciam a soberania antes do golpe de Estado de 1964 – ou seja, 

os titulares do poder econômico privado e os agentes políticos conservadores – 

objetivando garantir a impunidade dos responsáveis pelos crimes de terrorismo 

de Estado durante o regime de exceção. No entanto, desde o julgamento dos 

criminosos nazistas pelo Tribunal Internacional de Nuremberg, em 1945, tais 

crimes são qualificados como de lesa-humanidade. Nesse sentido, são 

insuscetíveis de prescrição e anistia (COMPARATO, 2014). 

  O silêncio que se impôs no Brasil na vigência do regime de exceção, 

cujas marcas e lembranças ficaram restritas aos atingidos e seus familiares em suas 

relações privadas, desrespeitou significativamente o direito coletivo da sociedade ao 

conhecimento público das violações aos direitos e contemplou o esquecimento da 

verdade e da memória, mantendo a ferida aberta. 

  Para que seja respeitado o processo de transição, precisamos confrontar 

o problema da Lei de Anistia de 1979, na busca pela verdade e pela justiça, 

enfrentando os mecanismos estatais de produção do esquecimento, visto a ausência 

de interesse por parte do Estado brasileiro em romper com os paradigmas do período 

ditatorial, pois ainda hoje a sociedade sente os reflexos da transição incompleta, feita 

para beneficiar os envolvidos em crimes contra o povo brasileiro. Posto isto, 

buscaremos entender como foi construída a produção do esquecimento sobre a Lei 

de Anistia, no qual questionaremos: o significa esquecimento? Quem quer produzir 

esquecimento sobre este fato? Por que se quer construir esquecimento? A quem 

interessa a produção de esquecimento? 
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  No capítulo 1, faremos um breve histórico entre o período Vargas e o 

golpe militar, apontando as especificidades do contexto político e social à época, 

indicando os fatores determinantes para o rompimento; o capítulo 2 abordará o início 

do golpe, no qual jogaremos luz à atuação do Estado, que, financiado por setores 

privados da sociedade, cometeu atos de violação aos direitos humanos; o capítulo 3 

apresentará os movimentos da sociedade pela anistia e a resistência do Estado a este 

processo e o capítulo 4 abordará, através de uma perspectiva sociológica, o processo 

de transição e os alicerces para a produção de esquecimento, assim como os reflexos 

deste fenômeno na sociedade brasileira atual. 

  Na realização deste trabalho utilizou-se a metodologia qualitativa, 

através de pesquisa do tipo descritiva, baseando-se em fontes documentais e 

bibliográficas. Como base teórica, foram utilizadas informações históricas, políticas, 

posições doutrinárias e legislações acerca do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

Capítulo 1 - Antecedentes históricos: da Era Vargas ao golpe militar 

  O golpe militar de 1964 foi mais um episódio de uma série de golpes de 

Estado ao longo da história do Brasil. Numa lógica muito próxima, no sentido do 

momento político vigente, a ditadura do Estado Novo do então presidente Getúlio 

Vargas, que durou oito anos (1937-1945), tem características e peculiaridades 

comuns à ditadura instalada em 1964, como a perseguição e o extermínio de seus 

opositores, havendo graves violações de direitos humanos. No cenário internacional, 

Vargas posicionou-se a favor do fascismo de Mussolini, reforçando a ideia de que o 

comunismo era o inimigo a ser aniquilado. Não muito diferente do discurso e prática 

de quase vinte anos depois. 

  Como exemplo, em 1935, por divergências políticas e com o apoio do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), surge a Aliança Nacional Libertadora (ANL), em 

um movimento vertiginoso que de imediato logrou êxito nos quartéis, sendo mais tarde 

proibido por Vargas. O objetivo da ANL era lutar contra o fascismo no Brasil. As Forças 

Armadas, agora ao lado de Vargas, tiveram papel fundamental na repressão do 

movimento, como aponta Dom Paulo Evaristo Arns: 

Na conjuntura que se seguiu, o Exército teve seu batismo de fogo como força 

anticomunista, a partir de um levante desencadeado pelo Partido Comunista, 

em novembro de 1935. A insurreição limitou-se aos quartéis e foi prontamente 

sufocada. Mas o episódio é mantido até hoje na memória das Forças 

Armadas como pira permanente em torno da qual se celebram as solenidades 

anuais de reafirmação dos ideais sagrados de combate ao comunismo, pedra 

angular da ideologia assumida pelo Estado após 1964 (ARNS, 2005, p.55). 

 Após a Segunda Grande Guerra (1939 – 1945) o mundo ficou dividido 

em dois grandes blocos, um comandado pelos Estados Unidos e o outro pela União 

Soviética (URSS), ou seja, as potências vencedoras exercendo influência sobre as 

demais nações. A situação internacional refletia na política brasileira, onde, naquele 

momento, as conquistas nacionalistas feriam interesses norte-americanos, que 

conspiraram para uma deposição de Vargas, em 1945, com a ajuda dos próprios 

militares aliados que comandaram a repressão durante o Estado Novo. 
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  Podemos observar, no período que se segue, acontecimentos típicos da 

polarização criada pela Guerra Fria. Houve um grande alinhamento do Brasil com 

forças ultrarreacionárias norte-americanas, no cenário político e econômico. Já não 

restam dúvidas a partir desse momento de que o grande financiador dos movimentos 

conservadores durante o governo do então presidente eleito, Marechal Eurico Gaspar 

Dutra (1946 – 1951), foram os Estados Unidos.  

  Segundo Arns: 

Depois de um breve período de liberdades democráticas, já em 47 o 

presidente eleito, Marechal Eurico Gaspar Dutra, comanda uma forte guinada 

à direita na cena política. O alinhamento ideológico entre os militares 

brasileiros e norte-americanos inspirou os rumos da política nacional durante 

o governo Dutra: um governo pró-Estados Unidos, rigidamente antipopular e 

autoritário (ARNS, 2005, p.56). 

  No início dos anos 1950, Getúlio Vargas foi eleito democraticamente, 

pelo voto do povo, sucedendo o presidente Gaspar Dutra. Nesse momento, o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) passa à legalidade, por um breve período. Na conjuntura 

internacional, o comunismo deixa de ser uma experiência exclusiva da União 

Soviética, como bem descrevem Del Priore e Venâncio: 

Por volta de 1950, o sistema comunista havia deixado de ser uma experiência 

isolada, sendo agora compartilhado por um número crescente de países do 

Leste Europeu, tais como Iugoslávia (1945), Bulgária (1946), Polônia (1947), 

Tchecoslováquia (1948), Hungria (1949) e República Democrática Alemã 

(1949); assim como asiáticos, Vietnã do Norte (1945), Coréia do Norte e 

China (1949) (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010, p. 265). 

  Por pressões de setores conservadores e das Forças Armadas, e com o 

acirramento da Guerra Fria, Vargas, na tentativa de evitar um golpe em seu governo, 

suicida-se em 1954. Os levantes populares devido à morte do líder populista tornaram 

impossível a consagração de um golpe militar. 

  Para Arns (2005, p 57), os golpistas foram obrigados a recuar mais uma 

vez os preparativos de um golpe, agora reunidos em torno da Escola Superior de 

Guerra (ESG), que, fundada em 1949, vinha estruturando uma ideologia chamada de 

Doutrina de Segurança Nacional. Esta doutrina estava alinhada aos interesses 
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imperialistas, no qual os Estados Unidos exerceram forte influência na ideologia da 

ESG, ou seja, havia o temor e o interesse em combater o comunismo.  

  Em 1956, Juscelino Kubitschek assume a presidência da República. 

Durante seu governo o país vive um momento de relativa estabilidade na esfera 

política. A construção de Brasília é tida como um dos fatos mais marcantes de sua 

trajetória. 

  Após o mandato de Kubitschek (1956 – 1961), Jânio Quadros, um 

anticomunista, é eleito presidente da República. Com discurso conservador e práticas 

populistas, Jânio consegue o apoio das massas. Naquela época, votava-se 

individualmente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, tendo 

João Goulart sido eleito Vice-Presidente de Jânio Quadros. Em 1961, o país passa 

por uma grave crise política, tendo como consequência a renúncia de Jânio e a posse 

de seu vice, João Goulart, ou Jango para as massas. 

  Podemos identificar que em 1961 o comunismo continuava sendo o 

grande vilão para alguns segmentos da sociedade brasileira. Durante viagem à China 

comunista, Jango sofre uma tentativa de golpe por setores das Forças Armadas e do 

empresariado brasileiro e, para que este não se consumasse, foram necessárias 

algumas concessões políticas, como a indicação de empresários para cargos de 

chefia de empresas públicas ou até mesmo indicação para chefia de pastas 

ministeriais, é o que nos demonstra Pedro Henrique Pedreira Campos: 

É notória a participação de empresários no aparelho estatal no período pós-

golpe de 1964. Em uma ditadura cujos quadros burocráticos mais importantes 

estavam repartidos entre origens militar e civil, a ampla maioria dos altos 

funcionários de caráter não-militar era de membros da classe empresarial, ou 

então pode ser entendida como de representantes de interesses de capitais 

privados (CAMPOS, 2012, p.356). 
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Capítulo 2 - Governos militares e lutas sociais 

  Nos anos anteriores ao golpe de 1964, houve um acirramento entre 

forças políticas, de um lado o governo e suas propostas de reformas, do outro, os 

sindicatos, movimentos sociais, além da oposição e setores conservadores da 

sociedade. 

 Os setores conservadores estavam aglutinados sobretudo no IPES 

(Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais), fundado em 1961 com o objetivo de unir 

setores conservadores do empresariado, militares e políticos na luta contra o que 

denominaram “avanço do comunismo”. Um dos grandes financiadores do Instituto 

foram os Estados Unidos, presidido por John F. Kennedy. Os acordos e negociações 

entre as partes dava-se através do embaixador Lincoln Gordon, com a premissa de 

desestabilizar o governo de João Goulart. O IPES tinha influência na opinião pública, 

no qual promovia os valores da iniciativa privada através de um forte trabalho de 

propaganda, conforme nos aponta René Armand Dreifuss: 

O lPES publicava e financiava, editava, traduzia e distribuía livros, livretos, 

revistas e folhetos de produção própria, como também aquelas de fontes 

afins. Atingia, ainda, as massas com a edição de panfletos, cujo papel e tipo 

de inferior qualidade disfarçavam a origem." "Comprava" grande parte de 

determinadas publicações, tornando-as, assim, comercialmente viáveis. 

Além disso, por meio de sua poderosa rede de publicação, distribuição e de 

venda, o IPES subsidiava outras publicações. tanto financeiramente, quanto 

através de facilidades de impressão e outros serviços, e “agia como um canal 

para centros de formação de opinião pública” (DREIFUSS, 1987, p.236). 

  No dia 13 de março de 1964, Jango realizou comício na Central do Brasil 

em defesa das Reformas de Base, que ganharam notória aversão de setores 

conservadores da sociedade brasileira – como parte do empresariado, da imprensa, 

da Igreja católica e amplos setores de classe média –, que pediram uma intervenção 

militar, como forma de impedir os avanços sociais propostos pelo governo e de 

controlar a crise econômica.  

  O estopim para a queda do governo foi a presença do Presidente da 

República em uma cerimônia de posse da Associação de Sargentos da Polícia Militar 
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no Automóvel Clube no dia 31 de março, onde realizou seu último discurso em defesa 

das reformas e em garantia da Constituição. 

  Logo em seguida, as tropas de Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de 

Fora na madrugada do dia 31 de março e depuseram Jango no dia 1º de abril. Este, 

saiu para o exílio no dia 2 de abril de 1964 e a partir de então foi instaurado um sistema 

repressivo que eliminou as liberdades democráticas, impondo a perseguição, o 

desaparecimento, a tortura e a morte. 

  Como meio de legitimar suas ações, o governo passou a editar Atos 

Institucionais, sendo consequência do endurecimento do regime. Os Atos editados 

foram os seguintes: 

 Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964: concedeu aos Comandantes-

em-chefe das Forças Armadas o poder para cassar mandatos e suspender direitos 

políticos; 

 Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965: suspendeu algumas 

garantias, como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a estabilidade; 

 Ato Institucional nº 3, de 5 de fevereiro de 1966: criou as eleições 

indiretas nos âmbitos nacionais, estaduais e municipais, permitindo também que 

Senadores e Deputados exerçam o cargo de prefeito; 

  Ato Institucional nº 4, de 12 de dezembro de 1966: convocou o 

Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar um projeto de Constituição; 

  Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968: suspendeu o habeas 

corpus, permitiu ao Presidente da República decretar estado de sítio e intervenção 

federal, suspendeu direitos políticos e cassou mandatos eletivos; 

  Ato Institucional nº 6, de 1º de fevereiro de 1969: ratificou Emendas 

Constitucionais feitas por atos complementares após a edição do Ato Institucional n°5; 

  Ato Institucional nº 7, de 26 de fevereiro de 1969: estabeleceu normas a 

respeito da remuneração de Deputados e Vereadores, dispôs sobre a vacância de 
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cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e suspendeu eleições para cargos executivos e 

legislativos da União, Estados, Territórios e Municípios; 

  Ato Institucional nº 8, de 2 de abril de 1969: atribuiu a competência para 

realizar reforma administrativa ao Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

  Ato Institucional nº 9, de 25 de abril de 1969: dispôs sobre 

desapropriação de imóveis e territórios rurais; 

  Ato Institucional nº 10, de 16 de maio de 1969: dispôs sobre as 

consequências referentes a suspensão de direitos políticos e da cassação de 

mandatos eletivos federais, estaduais e municipais; 

  Ato Institucional nº 11, de 14 de agosto de 1969: dispôs sobre o tempo 

de mandato de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores; 

Ato Institucional nº 12, de 1º de setembro de 1969: Conferiu os mesmos 

poderes do Marechal Arthur Costa e Silva, enfermo, aos Ministros da Marinha 

de Guerra, do Exército e da Aeronáutica;  

  Ato Institucional nº 13, de 5 de setembro de 1969: dispôs sobre o 

banimento do território nacional aquele que fosse considerado inconveniente, nocivo 

ou perigoso à segurança nacional; 

  Ato Institucional nº 14, de 5 de setembro de 1969: garantiu a vigência de 

Atos Institucionais, leis e decretos que dispõem sobre confisco de bens em casos de 

enriquecimento ilícito;  

  Ato Institucional nº 15, de 11 de setembro de 1969: deu nova redação ao 

artigo 1° do Ato Institucional n° 11, que dispõe sobre as eleições para Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores; 

  Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969: declarou a vacância 

dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, conferiu a chefia do Poder 

Executivo aos Ministros militares;  
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  Ato Institucional nº 17, de 14 de outubro de 1969: autorizou o Presidente 

da República a transferir para a reserva os militares que atentassem contra a coesão 

das Forças Armadas. 

  Dentre os Atos Institucionais listados acima, destaca-se o Ato 

Institucional nº 5, que cassou os direitos políticos de qualquer pessoa e também 

suspendeu o instituto do habeas corpus, fortalecendo sobremaneira o poder ditatorial. 

  O AI-5 veio reforçar as prerrogativas para que o regime 

institucionalizasse e ampliasse a repressão em nome da ordem e da paz social e 

contra o avanço da “ameaça comunista” no país, já vislumbradas no Ato Institucional 

nº 1, de 1964: 

Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, 

conforme decorre dos Atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e 

propósitos que visavam a dar ao País um regime que, atendendo às 

exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem 

democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa 

humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de 

nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, "os. meios 

indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral 

do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direito e imediato, os graves 

e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do 

prestígio internacional da nossa pátria" (Preâmbulo do Ato Institucional nº 1, 

de 9 de abril de 1964) (BRASIL, 1968). 

O Ato editado pelo presidente da República, o então general Costa e Silva 

(1967 – 1969), após ouvir o Conselho de Segurança Nacional, também impõe outras 

medidas de exceção em seu artigo quinto: 

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 

simultaneamente, em: I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de 

função; II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições 

sindicais; III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de 

natureza política; IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas 

de segurança: a) liberdade vigiada; b) proibição de frequentar determinados 

lugares; c) domicílio determinado (BRASIL, 1968). 
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  Sob o governo militar, com o advento de uma nova Constituição da 

República, em 1967, fica legalizada a ditadura militar e o estado de exceção torna-se 

constitucional, visto a necessidade de tornar legal o estado de coisas.   

  Sobre a supremacia das Constituições, afirma Luís Roberto Barroso: 

A Constituição é o primeiro documento na vida jurídica do Estado, assim do 

ponto de vista lógico-cronológico como hierárquico. Dotada de supremacia, 

suas normas devem ter aplicação preferencial, condicionando, ademais, a 

validade e o sentido de todos os atos normativos infraconstitucionais. Uma 

Constituição, ao instituir o Estado, organiza o exercício do poder político, 

define os direitos fundamentais e estabelece determinados princípios e traça 

fins públicos a serem alcançados (BARROSO, 2010, p.201). 

  Na esfera política, não havia sinal ou menor indício de retorno à 

democracia, pois os militares defendiam maior endurecimento do regime, orientação 

da chamada "linha dura". Como consequência, ocorreram perseguições políticas, em 

situações organizadas pelos órgãos de segurança do Estado.  

  O ano de 1968 foi bastante emblemático. Antes da decretação do AI-5, 

ocorreram grandes manifestações populares, como as do mês de março, quando o 

secundarista Edson Luís, de 18 anos, que participava do protesto contra o fechamento 

do restaurante do Calabouço, na sede da UNE, foi morto pela repressão. O corpo do 

estudante foi velado na Assembleia Legislativa do então estado da Guanabara, na 

Cinelândia. Os militares tentaram proibir qualquer tipo de manifestação, o que não foi 

suficiente diante da repercussão do caso. Aproximadamente 60 mil pessoas 

acompanharam o corpo até o Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo.  

  Outra manifestação de grande porte foi a Passeata dos cem mil, também 

na cidade do Rio de Janeiro, organizada pelo movimento estudantil e que contou com 

a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Foi o 

estopim para a edição do AI-5, que não tinha prazo. Era a ditadura sem disfarces. 
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  A partir de então perseguidos políticos rumaram ao exílio e outros 

preferiram o enfretamento, intensificando as guerrilhas urbanas e notoriamente a 

guerrilha de campo do Araguaia (esta iniciou-se em 1966), destroçada em 1974. 

  Cresce então a repressão a sindicatos, movimentos sociais e estudantis, 

tais como a Central Geral dos Trabalhadores (CGT), a União Nacional dos Estudantes 

(UNE), e a Ação Popular (AP). Instala-se, ainda, a censura aos órgãos de imprensa. 

Ao longo da década de 1970, período mais sangrento e repressivo da ditadura militar, 

onde as leis e medidas de proteção, o devido processo legal, o contraditório e a ampla 

defesa eram desrespeitados, opositores foram presos, torturados, assassinados e 

muitos nunca mais vistos, e tidos ainda hoje como desaparecidos. 

Na avaliação de Arns (2005, p. 62), “o resultado de todo esse arsenal de 

Atos, decretos, cassações e proibições foi a paralisação quase completa do 

movimento popular de denúncia, resistência e reivindicação, restando praticamente 

uma única forma de oposição: a clandestinidade”. 

Podemos evidenciar, na linha de sustentação do sistema de repressão, a 

criação de uma Doutrina de Segurança Nacional, elaborada pela Escola Superior de 

Guerra (ESG), que tinha como principal objetivo identificar e executar os “inimigos 

internos”, ou seja, todos aqueles que de alguma forma questionavam e confrontavam 

o regime vigente, a ditadura militar. Quando falamos de inimigos internos, devemos 

especificar que tratam-se dos comunistas, os etenos inimigos, resultado da conjuntura 

internacional estabelecida e da relação entre os militares brasileiros e o governo dos 

Estados Unidos.  

Um dos subprodutos desta famigerada doutrina, no Brasil, foi a criação do 

Serviço Nacional de Informações (SNI), instituído pelo General Golbery do Couto e 

Silva, com a função de supervisionar e coordenar as atividades de informações e 

contrainformações, realizar grampos telefônicos, censura de correspondências e 

contatos com a Agência Central de Inteligência (CIA) no Brasil – visto que os Estados 

Unidos espionava o país internamente – e no exterior, além da Operação Condor. 

Sobre a Doutrina de Segurança Nacional, diz Emir Sader: 

O golpe e a ditadura militar no Brasil foram aplicação direta da Doutrina de 

Segurança Nacional. Esta foi a doutrina elaborada pelos EUA e que comandou 
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suas ações durante a guerra fria. Seu conteúdo totalitário vem das concepções 

positivistas, que buscam transferir modelos da biologia para as sociedades 

contemporâneas. O modelo de funcionamento de um corpo humano saudável 

daria o critério para o funcionamento harmônico das sociedades, com seu critério 

finalista, em que cada parte contribui para o bom funcionamento do todo. Como 

consequência, qualquer segmento que não esteja nessa lógica, estaria 

sabotando o funcionamento harmônico da totalidade e deveria ser extirpado. 

Essa lógica deu numa proposta totalitária, que não comporta o conflito, a 

divergência, a diversidade. A Doutrina de Segurança Nacional recolheu essa 

concepção e lhe deu um caráter militar, em que as FFAA de cada país – e as dos 

EUA no plano internacional – seriam os responsáveis pelo funcionamento 

harmônico das sociedades (SADER, 2012). 

  Tal Doutrina também restringiu a liberdade de imprensa, como afirma Arns: 

Pela ambiguidade de propósitos, a LSN [Lei de Segurança Nacional] alcança 

também a liberdade de imprensa, eis que, nos campos politico, econômico e 

psicossocial, devem os jornais e emissoras exercer um papel fortalecedor dos 

“objetivos nacionais permanentes”, proibindo-se criticas que pudessem “indispor” 

a opinião pública com as autoridades, ou gerar “animosidade” contra as Forças 

Armadas (ARNS, 2005, p. 75). 

  Através dessa concepção totalitária, a ditadura militar buscou eliminar tudo 

o que pudesse ser um risco para o controle do país. Foram efetuadas prisões arbitrárias, 

interrogatório com o uso de métodos de tortura, execuções e desaparecimento dos 

opositores. 

  Em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici assume a Presidência da 

República. Médici integra a comunidade de informações, sendo responsável pela 

interligação de todos os escritórios de repressão ao SNI, como o Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS), nos estados. Nesse momento, intensifica-se a 

repressão aos movimentos de esquerda, muitos deles liquidados, com suas principais 

lideranças executadas, entre elas o capitão Carlos Lamarca (1971) e Carlos 

Marighella (1969).  

  No caso do primeiro, trata-se de uma situação muito peculiar, por ter sido 

um agente do Estado brasileiro. Lamarca, que em 1962 serviu nas forças de paz da 

Organização das Nações Unidas (ONU), iniciou atividade política nos quarteis onde 
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distribuía panfletos contra o regime. Em janeiro de 1969, já como capitão, promove 

uma espetacular ação no 4º Regimento de Infantaria, na companhia de um sargento, 

um cabo e um soldado. Leva sessenta e três fuzis FAL, dez metralhadoras INA e 

munição que foram distribuídas para organizações clandestinas. Em seguida, filia-se 

à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).  

  Entre as ações armadas organizadas por Lamarca, está o roubo do cofre 

do ex-governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros. No Rio de Janeiro, 

comandou o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. Lamarca defendia a 

guerrilha rural e, após um racha na organização Vanguarda Armada Revolucionária 

Palmares (VAR-Palmares), reorganiza a VPR, tornando-se seu líder. Lamarca morreu 

no interior da Bahia, executado a tiros por agentes da repressão. 

  Sobre a trajetória de Lamarca, Rollemberg descreve: 

Lamarca deixou o Exército para comandar a Vanguarda Popular 

Revolucionária, os intelectuais dissidentes da Política Operária (POLOP), que 

defendiam a construção imediata do foco guerrilheiro, os sargentos e 

marinheiros expulsos das Forças Armadas em 64 e os operários ligados a 

Osasco. Lamarca não era um teórico, um intelectual, formulador, à vontade 

com as discussões da revolução que tanto cindiram as organizações de luta 

armada. Discussões que haviam surgido na oposição ao PCB que se perdera 

em discussões. Converteu-se à revolução não porque convencido pela teoria, 

mas, como tantos outros, pela indignação com as injustiças do mundo, a 

miséria. Comandante da revolução porque capitão do Exército, porque 

excelente atirador, militar e militarista num momento em que fazer a revolução 

era agir. Ousar lutar, ousar vencer, a síntese do voluntarismo daqueles dias 

(ROLLEMBERG, 2007, p 09). 

  Os sistemas de repressão eram articulados com organismos de 

inteligência dos Estados Unidos. Em 1969 é criada a Operação Bandeirante (OBAN), 

um centro de informações e investigações montado pelo Exército, que coordenava as 

ações de combate às organizações armadas de esquerda. A entidade foi financiada 

por empresários e multinacionais, dentre eles o grupo Ultra, a Ford e a General 

Motors. Houve uma ação coordenada de diversas empresas reunidas no IPES no 

sentido de promover as ações de repressão do Estado.  
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  Sobre a OBAN, esta contava com militares do Exército, Marinha, 

Aeronáutica, Polícias Civil e Militar dos Estados, Polícia Federal, entre outros. Foram 

assustadoramente eficientes com seus métodos de combate à denominada 

subversão, por intermédio de perseguições, torturas e assassinatos, servindo de 

modelo para a criação, em escala nacional, de órgãos denominados Destacamento 

de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna, os DOI-

Codi. 

  A ditadura brasileira se configurou como uma ditadura do capital, posto 

os interesses de empresários em financiar a máquina repressiva em troca de 

benesses e atrativos no governo, assim como isenções fiscais para a indústria. Essas 

isenções e incentivos fiscais favoreceram a concentração do capital, havendo 

transferência de recursos do Estado para as classes dominantes.  

  Os diversos planos e projetos do governo funcionavam como uma força 

produtiva para os setores empresariais, ou seja, através das relações de produção, o 

Estado sob o monopólio do capital estimulava a acumulação de riqueza. Neste ponto, 

o capital através da exploração extraia mais-valia dos trabalhadores. Isto significava 

a presença dos interesses imperialistas na economia, sobre o qual afirma o sociólogo 

Octavio Ianni: 

É profunda e generalizada a penetração do capital estrangeiro na economia 

brasileira. O imperialismo, sob a forma norte-americana, japonesa ou alemã 

ou outra, está atuando em praticamente todos os campos da atividade 

econômica – inclusive na indústria cultural. Além do mais, está presente nos 

modos de pensar dos governantes e seus tecnocratas. A economia política 

que fundamenta a prática e ideologia da política governamental, toda ela, é 

uma ampla sistemática da visão econômica e política da burguesia 

imperialista. Há uma cultura imperialista que permeia e acompanha o 

desenvolvimento das relações processos e estruturas da acumulação 

monopolística (IANNI, 1981, p. 52) 

  Havia a preocupação em produzir na sociedade a sensação de 

crescimento, apesar da inflação elevada, é o que demonstra Ianni: 

Toda força concentrada e organizada da sociedade foi posta a serviço de uma 

política destinada a superar a “estagnação econômica” e a “inflação 
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explosiva”. Isto é, a violência readquiriu, de modo ainda mais amplo e brutal, 

o caráter de potência econômica, de força produtiva. Na prática, o capital 

monopolista havia penetrado ainda mais profunda e amplamente no aparelho 

estatal, ao mesmo tempo em que penetrara, ou passara a influenciar, de 

modo decisivo, amplos setores do sistema de ensino, público e privado, a 

indústria cultural, as forças de repressão, o pensamento e a prática dos 

governantes e tecnocratas. Foi assim que a ditadura militar concretizou-se 

numa ditadura da burguesia, configurando um Estado fascista (IANNI, 1981, 

p. 34) 

  É ainda deste período a edição de uma nova Lei de Segurança Nacional 

(LSN), que instituiu a pena de morte para os subversivos, criando assim, mecanismo 

que legitimavam a estratégia de eliminação de opositores políticos e membros dos 

grupos envolvidos na luta armada. Embora o regime tenha condenado alguns presos 

políticos à pena de morte, não chegou a usar esta norma como justificativa para 

executar seus oponentes, e sim, sequestrou, torturou e matou sempre 

sorrateiramente. 

  Diz o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

ratificada pelo Brasil (ONU, 1948): “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante”. No entanto a ditadura militar 

deliberadamente ignorava esse artigo levando o Estado brasileiro a cometer diversos 

crimes contra os direitos humanos. 

  No que tange à repressão, podemos afirmar que a tortura foi o método 

mais utilizado pelos militares contra seus adversários políticos, principalmente após a 

construção do aparato centralizado e combativo. A tortura não foi um mero acidente 

de trabalho, e sim um método agressivo, estruturado e organizado pelas Forças 

Armadas, que utilizou suas dependências para tais fins.  

  Dentre os métodos de tortura utilizados com frequência estavam: o pau-

de-arara, que era uma barra de ferro colocada entre os punhos amarrados e a dobra 

do joelho, suspensa entre duas mesas, ficando o corpo do torturado de cabeça para 

baixo; o choque elétrico utilizando um aparelho de telefone de campanha militar com 

dois fios longos que são ligados ao corpo; o afogamento em latões d’agua, e a cadeira 
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do dragão, o mais temido método de tortura, que consistia numa cadeira onde o corpo 

era amarrado e eletrocutado nas mãos, pernas e órgãos genitais. 

Acerca dos acontecimentos políticos e a tortura institucionalizada, explica 

Naffah Neto: 

Os acontecimentos políticos que nortearam a vida pública e privada de vários 

países da América Latina, particularmente a partir dos anos 60 – vários golpes 

de estado com a implantação de ditaduras militares e a repressão exercida, 

sob todas as formas, sobre as populações que opuseram se rebelar contra 

tais sistemas – impuseram a tais povos a vivência do terror. Dentre as 

diversas formas de terror, implantadas e institucionalizadas, estava a tortura, 

usada não só para a obtenção de informações sobre grupos revolucionários 

que combatiam o sistema instituído, como também para impor, através do 

medo, o silencio e o conformismo a todos os dissidentes potenciais. 

Entretanto, a tortura no Brasil não constituía um fato novo, nem foi usada pela 

primeira vez pela ditadura militar instituída em março de 1964. Menos de trinta 

anos antes, na época do Estado Novo, os brasileiros já tinham conhecido 

seus horrores, através da figura, então odiada, de Filinto Muller (NAFFAH 

NETO, 1985, p. 07). 

  Durante a ditadura, podemos afirmar que toda a estrutura do Judiciário 

brasileiro se alinhou ao regime, sendo obrigado a executar o draconiano ordenamento 

jurídico vigente, haja vista as sentenças e condenações arbitrárias, onde não foram 

assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Condenações 

eivadas de vícios e nulidades processuais, como, por exemplo, um acusado ser 

condenado duas vezes pelo mesmo crime. A prisão naquele momento não era 

exceção. Consistia na aplicação do In dubio pro condenação, uma alusão ao princípio 

do In dubio pro reo, que significa “a favor do réu”. Desde 1965, após a edição do Ato 

Institucional nº 2, todos os crimes políticos eram julgados pela Justiça militar. 

  Sobre a organização da Justiça Militar, elucida Arns: 

A Lei de organização Judiciária Militar (Decreto-Lei nº 1003, de 21 de outubro 

de 1969), que dispõe sobre a estruturação da Justiça Militar, estabelece que 

a competência de uma determinada Auditoria para um dado processo se fará 

por distribuição através da ordem de entrada dos processos. Mas essa lei 

também diz que, quando se tratar de infração à LSN, a distribuição será feita 

indistintamente entre as auditorias. Isso permitiu a ocorrência de divisão pré-
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estabelecida de competência, tornando-se algumas Auditorias 

“especializadas” em processos contra determinado grupo político. Com isso, 

mais uma vez ficava caracterizado que a Justiça Militar acabava 

desempenhando uma função de auxiliar do aparato de repressão policial 

política (ARNS, 2005, p. 172). 

  A Justiça Militar estava dividida em Circunscrições Judiciárias Militares 

(CJMs), sendo seu limite a base territorial das Forças Armadas na região. As 

Auditorias Militares funcionavam nos CJMs, e, das decisões proferidas por este órgão, 

cabia recurso para o Superior Tribunal Militar (STM), que era composto por quinze 

ministros vitalícios, na maioria militares, no que correspondia a uma espécie de 

segundo grau de jurisdição e, por seguinte, cabia recurso para o Supremo Tribunal 

Federal (STF), corte composta por onze ministros civis também em caráter vitalício. 

  Verificam-se vícios de ilegalidade na fase do Inquérito Policial Militar 

(IPM), onde os indiciados eram mantidos incomunicáveis de seus advogados e 

familiares por longo período, ferindo importante princípio processual, sofrendo 

sevicias físicas, tortura psicológica, em suma, um procedimento totalmente inquisitório 

instituído pela Lei de Segurança Nacional.  

  O inquérito trata-se de uma peça meramente informativa, cuja finalidade 

é servir de fundamento para o oferecimento da denúncia. Diante do procedimento 

eivado de vícios desde sua formação, tão logo ensejará nulidade que não poderá 

fundamentar e legitimar uma possível ação penal. Sobre este procedimento Nicolitt 

(2010, p. 83) esclarece que “o inquérito é um conjunto de atos administrativos”.  

  Cabe salientar, que nesta fase preliminar de acusação, o prazo para 

prisão do indiciado não era respeitado conforme dispunha a lei, que era de vinte dias, 

ficando o acusado muitas vezes detido ilegalmente por semanas ou meses, sem que 

tivesse contato com qualquer advogado ou defensor. Por fim, o habeas corpus, 

remédio jurídico fundamental na garantia das liberdades individuais, fora vedado pelo 

AI-5, o que era uma verdadeira violação aos direitos humanos, no sentido de que a 

prisão é exceção e quando mergulhada em vícios de formalidade mais grave ainda, 

ficando o indiciado refém dos organismos de repressão. Sobre o habeas corpus, 

enfatiza NicolittT (2010, p. 590), que tal possibilidade jurídica “existe na medida em 
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que há afirmação na inicial da existência de uma ilegal coação ou ameaça à liberdade 

de locomoção”. 

  Na questão da produção de provas, ainda na fase do IPM, podemos 

identificar o caráter ilícito dos meios utilizados, como a tortura física e psicológica, 

onde os interrogadores faziam o preso confirmar aquilo que se queria. Após todo esse 

processo jurídico ilegal, terminando com confissões, na grande maioria, forjadas, as 

prisões eram comunicadas e só a partir desse momento o preso tinha contato com 

seu defensor. 

  Na fase judicial, os Tribunais Militares proferiam sentenças sem 

fundamentação, com forte teor ideológico, baseadas apenas nas provas ilegais 

produzidas pelos IPMs. As penas cominadas não observavam circunstâncias 

agravantes, nem atenuantes. Mesmo após o recurso ao STM e ao STF, as 

condenações de primeira instância eram mantidas e muitas vezes até agravadas, 

configurando o princípio da reformatio in pejus, que, em suma, significa que uma 

sentença foi reformada para pior, o que na prática, observamos que devia ser o 

contrário, deveria prevalecer o menor prejuízo ao réu com a consequente observância 

do princípio da non reformatio in pejus, que, significa a não reforma para pior. 

 No Governo Geisel (1974 – 1979), o país atravessava um período de 

instabilidade econômica. Era o fim do denominado Milagre Econômico, que coincidiu 

com a crise do petróleo no âmbito internacional, fazendo com que a inflação 

aumentasse naquele período. Como medida em resposta à crise, o governo instituiu 

o Programa Nacional do Álcool, com o objetivo de diversificar a matriz energética. 

  Nesse período houve uma distensão na perseguição e na repressão, 

resultado de pressões da sociedade civil e dos movimentos populares, cada vez mais 

representativos nesse momento, principalmente com o ressurgimento do movimento 

sindical. O lema do novo general era promover uma abertura lenta, segura e gradual.  

  No ano de 1975, surge a primeira ideia ou movimento de anistia política, 

com a criação do Movimento Feminino Pela Anistia (MFPA). Houve o rompimento com 

o silêncio e a cultura do medo imposta por anos de ditadura. O discurso da esquerda 

agora é a reivindicação de anistia a todos aqueles que foram presos, cassados e 
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exilados, tendo como palavra de ordem norteadora a defesa das liberdades e 

garantias democráticas. O movimento iniciado teve repercussão positiva, de acordo 

com Sousa:  

(...) a partir de 1975, com a repercussão das lutas que, em todo país, eram 

travadas nas prisões, o regime não tinha mais como afirmar que no Brasil não 

existiam presos políticos. O discurso de éramos todos terroristas ou bandidos 

foi perdendo força no imaginário social e nascia o reconhecimento de que 

éramos opositores ao regime (SOUSA, 2011, p.196). 

  Destacamos a atuação dos Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs), o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), então partido de oposição, a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e demais entidades de direitos humanos na luta pela 

libertação de presos políticos, o retorno dos exilados e a informação pelo Estado 

acerca do destino de presos e desaparecidos, além da confirmação dos casos de 

morte. Era a aclamação da bandeira “anistia ampla, geral e irrestrita”. 

  Nos anos seguintes, o processo de abertura lenta e gradual toma corpo 

ante ao enfraquecimento da estrutura de repressão do Estado e as denúncias de 

violações de direitos humanos por parte de familiares de mortos, exilados e 

desaparecidos políticos a organismos internacionais, como a Anistia Internacional. 

  Em 1978, um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, construído por 

segmentos representativos da sociedade, como o Comitê Brasileiro Pela Anistia 

(CBPA), com sede na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, 

fora rejeitado pelo Congresso Nacional. Ainda, no exterior foram formados diversos 

comitês reunindo familiares e amigos de presos políticos para defender a anistia de 

todos os cidadãos brasileiros exilados no período da ditadura empresarial-militar. 

  No ano de 1979, já no governo do general João Baptista Figueiredo 

(1979 – 1985), o Poder Executivo Militar encaminhou ao Congresso Nacional seu 

projeto de lei de anistia, restrito, que atendia parte dos seus interesses, pois excluía a 

oposição condenada por atentados terroristas e assassinatos, conforme dispõe o 

artigo primeiro da Lei de Anistia (BRASIL, 1979), em vigor. De outro lado, favorecia 

militares e agentes do Estado responsáveis por torturas e assassinatos 
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  Importante destacar como se deu o trâmite para concepção do projeto 

de anistia e, sobre isto, descrevem Krsticevic e Affonso: 

O processo de concepção, elaboração e aprovação da Lei de Anistia foi 

extremamente enganoso, porque aparentemente teria respeitado as 

formalidades dos trâmites regulares do Poder Legislativo, mas, na prática, a 

formação do Congresso Federal, naquele momento, era totalmente viciada 

pela intervenção direta do Poder Executivo. Só existiam dois partidos 

políticos, os demais haviam sido extintos. A Arena era o partido dos militares 

e contava com absoluta maioria numérica, o que incluía os “senadores 

biônicos”, enquanto o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de 

oposição aos militares, representava a minoria dos parlamentares. Essa 

conjuntura de forças não permitia a aprovação de qualquer projeto que não 

fosse do interesse ou gozasse da aquiescência, do governo militar. Com o 

enfraquecimento político, o governo militar aceitou realizar a anistia. Em junho 

de 1979, os militares enviaram ao Congresso Federal seu texto do projeto de 

lei. Os CBAs estiveram presentes nas reuniões sempre com o cartaz: “Não 

queremos liberdade pela metade – ANISTIA AMPLA, GERAL E 

IRRESTRITA!”. Em conjunto com o MDB, os CBAs, elaboraram um projeto 

substitutivo que determinava a obrigação do reconhecimento público das 

graves violações de direitos humanos cometidas pela repressão contra os 

opositores do regime militar e incluía a responsabilização pelas torturas, 

execuções sumárias e desaparecimentos forçados. A fiscalização 

permanente dos militares não permitiu qualquer possibilidade procedimental 

de questionamentos ou mudanças, por menores que fossem, no texto da lei. 

O trâmite foi inteiramente homologatório, legitimando o processo que os 

militares estavam dispostos a efetivar (KRSTICEVIC; AFFONSO, 2011, p. 

373-374). 

  O regime mantinha sua atuação: em meio aos movimentos, devemos 

jogar luz ao seguinte fato de que enquanto era votada a lei de anistia, a ditadura 

ocultava seus crimes, mantinha a repressão, com mortes, desaparecimentos e 

torturas. Na mesma data, foi localizado o corpo de Luis Eurico Tejera Lisboa, um dos 

inúmeros desaparecidos políticos, no Cemitério dos Perus, na cidade de São Paulo. 

Naquele momento, o Estado não deu suporte aos familiares no sentido de oferecer 

uma solução para o caso, de assumir sua responsabilidade. Em casos parecidos, a 

ditadura emitia um documento de paradeiro ignorado ou morte presumida, eximindo 

sua responsabilidade de investigar. 
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  A anistia deveria ser fruto de uma mobilização social, visto a amplitude 

da luta e não tal como ficou estabelecido na norma vigente, uma concessão do regime 

que, por isso, jamais aplicaria efetiva punição a seus pares, sendo determinante para 

a imposição de uma cultura do esquecimento e consequentemente ferindo o direito à 

verdade e à justiça, etapas fundamentais na transição política. 

  A respeito da legitimidade da norma na perspectiva da participação 

popular, afirma Bastos: 

A falta de legitimidade do projeto de lei de anistia brasileira, no sentido de não 

se adequar aos anseios do povo, pôde ser atestada, por exemplo, a partir do 

momento em que as emendas começaram a ser apresentadas. No total foram 

oferecidas 305 emendas de 134 parlamentares (26 senadores e 108 

deputados). Dentre as várias propostas de alterações encontravam-se: (i) a 

exclusão dos benefícios da anistia, por serem crimes comuns os atos de 

sevícia ou de tortura; (ii) a inclusão no rol de anistiados os indivíduos que já 

haviam sido condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e 

atentado pessoal; (iii) a retirada do benefício da graça àqueles que tivessem 

ordenado, ou realizado, prisões sem observar as formalidades legais ou de 

forma abusiva (BASTOS, 2008, p.603). 

  Muitos organismos estatais naquele momento, como o Serviço Nacional 

de Informação (SNI), o Centro de Informações do Exército (CIE), os Departamentos 

de Ordem Política e Social (Dops) dos estados, dentre outros, na tentativa de apagar 

a memória e dificultar o processo de transição e preservação da memória e verdade, 

ocultaram ou deram fim a seus arquivos secretos e confidenciais, visto que no futuro 

poderiam servir de prova para possíveis ações de reparação daqueles que sofreram 

com os abusos e arbitrariedades do regime de exceção. Nesta linha, afirma 

Comparato: 

O povo brasileiro, enfim, não tem o direito de ignorar que uma Lei da Anistia 

– sobretudo votada nas condições equívocas em que foi a lei nº 6.683, de 

31.10.1979 – não absolve ninguém no plano ético nem autoriza governante 

algum a injuriar a memória das vítimas e a tripudiar sobre a dor de seus 

parentes e amigos. A ética política e a honra militar não serão preservadas 

desse monstruoso abscesso, enquanto não nos for dada, publicamente, a 

devida explicação pelo decreto presidencial de 18 de junho (COMPARATO, 

2001, p. 37). 
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Capítulo 3 - Lei de Anistia: contexto de criação  

  A Lei de Anistia de 1979 foi nada mais do que um acordo firmado entre 

as lideranças partidárias governistas e os chefes militares, onde os agentes do Estado 

inauguraram, anteriormente à Constituição de 1988, a categoria dos crimes 

hediondos. Podemos afirmar que foi um projeto de anistia restrito, originário do Poder 

Executivo Militar. 

  Mesmo após a edição e promulgação da lei, muitos presos políticos só 

obtiveram sua liberdade com o cumprimento total da pena imposta pelo Judiciário à 

época. Acerca daqueles que aguardavam o benefício da lei, enfatiza Mezarobba: 

Em 1984, portanto cinco anos depois de aprovada a Lei de Anistia, dezessete 

presos ainda cumpriam penas impostas pelo autoritarismo. Em regime de 

liberdade condicional, eram obrigados a apresentar-se periodicamente à 

auditoria militar da região em que viviam e continuavam com os direitos 

políticos suspensos, proibidos, inclusive, de deixar o estado onde haviam sido 

processados. Em novo levantamento, desta vez realizado pelo Movimento 

Feminino Pela Anistia e Liberdade Democrática, contabilizava-se o número 

de 11.434 pessoas que aguardavam os benefícios da lei 6.683. Os civis eram 

4.730. A maioria, ou 4.691, ex-funcionários da Petrobrás. A empresa demitira 

cerca de cinco mil empregados com base em leis de exceção, mas até aquele 

momento só havia anistiado 309. Desse total, apenas 14 tiveram seus 

empregos de volta; 295 foram aposentados. Entre os 117 bancários punidos, 

67 conseguiram voltar, 27 foram aposentados, oito viviam de pensões e 15 

ainda aguardavam a anistia. A situação dos 36 radialistas punidos era 

parecida. Apenas 12 haviam sido reconduzidos aos seus empregos. Nas 

Forças Armadas, os não anistiados somavam 6.704. Dos 407 oficiais 

punidos, 369 estavam na inatividade e 38 aguardavam algum benefício. Dos 

quase sete mil praças atingidos, 34 voltaram à ativa e 380 estavam inativos. 

Os demais esperavam a anistia (MEZAROBBA, 2003, p.48). 

  A anistia, como resultado histórico, cultural e jurídico, beneficiou 

diretamente, além das vítimas da ditadura militar, os agentes públicos e privados 

responsáveis por torturas, mortes e desaparecimentos por meio da equivocada 

interpretação do conceito de crimes conexos aos crimes políticos, previsto no artigo 

1º, §1º da norma: 
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Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 

02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos 

ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos 

com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 

natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 

política (BRASIL, 1979). 

  A norma em questão coloca como data final de sua abrangência 15 de 

agosto de 1979, sendo assim, todo e qualquer crime cometido pela ditadura militar 

após esta data, não estaria preservado pela anistia. Este período foi observado pelas 

demais reparações em âmbito federal e estadual, que colocam o ano de 1979 como 

marco final do período de exceção no país. Para a burocracia do Estado, a ditadura 

não acabou em 1985, mas sim em 1979. Comparato enfatiza: 

Por último, a lei n. 6.683 concedeu anistia aos autores de crimes entre 

2.9.1961 e 15.8.1979, considerando conexos “os crimes de qualquer natureza 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política” 

(COMPARATO, 2001, p.67) 

  É necessário destacarmos que o regime de 1964 não terminou com a 

promulgação da lei de anistia em 1979 e sim seis anos depois, em 1985. A repressão 

e as prisões arbitrárias também. Para ilustrar, podemos citar a prisão do ex-presidente 

da República Luiz Inácio Lula da Silva, em abril de 1980, então líder sindical do ABC 

paulista, pela Polícia Federal. Lula passou cinco meses sendo perseguido pelos 

agentes do Estado até ser preso e levado ao DOPS, onde passou 31 dias preso junto 

com outras dezesseis pessoas na mesma cela. 

  Verifica-se que a lei foi ampliada em 1988, ano da promulgação da 

Constituição da República vigente, quando no artigo 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias ficou estabelecido que a anistia compreenderia o período 

a partir de 18 de setembro de 1946 até a promulgação da nova Carta Magna, além de 

ter constituído como tempo de serviço todo aquele despendido no tempo da prisão e 
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da clandestinidade à fins de reparação econômica. É o que observamos no artigo 8º 

do ADCT: 

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 

até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência 

de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, 

de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 

de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 

emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço 

ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis 

e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das 

carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos 

regimes jurídicos (BRASIL, 1988). 

  A Lei de Anistia brasileira se destaca, ao lado das de outros países do 

Cone Sul, igualmente vítimas de ditaduras militares, como a única que permaneceu 

vigente mesmo após o processo de abertura política, legitimando o regime de exceção 

ainda no poder. Podemos afirmar que este é um legado negativo que necessita ser 

superado. 

  Passados mais de trinta anos da promulgação da Lei de Anistia, sua 

constitucionalidade vem sendo discutida principalmente à luz de normas e tratados 

ratificados pelo Brasil. Para Caldas: 

O Brasil, no exercício de sua soberania, ratificou a Convenção Americana 

[pacto de São José da Costa Rica] e reconheceu voluntariamente a 

competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso 

implica o dever de proteger e promover os direitos humanos garantidos na 

Convenção, levando em consideração a interpretação em última palavra 

dessa Corte. Ou seja, o Brasil está vinculado não só à Convenção, mas à 

jurisprudência da Corte, mesmo nos casos em que não seja parte (CALDAS, 

2014). 

  Toda norma ou legislação constitucional ou infraconstitucional em vigor no 

Brasil deve estar em conformidade com os tratados e convenções ratificados pelo país, 

trata-se de um princípio fundamental e básico do Direito Internacional, pois, de acordo 

com REZEK (2008, p. 80): “sua idoneidade não é menor que a das leis internas”. O artigo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/DLG/dlg18-61.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/DLG/dlg18-61.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
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primeiro da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (OEA–CIDH, 1969), 

também conhecido como pacto de São José da Costa Rica, “determina que os 

Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades 

nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 

sujeita à sua jurisdição”. Aponta ainda, que ninguém deve ser submetido a torturas, 

nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Tal direito é absoluto, não 

permitindo qualquer exceção, suspensão ou derrogação. 

  Por fim, devemos entender que a anistia brasileira se deu a partir do 

enfraquecimento e das divergências internas no Poder Executivo à época, somado a 

pressões populares na denúncia de práticas autoritárias e ao declínio da economia e 

do chamado “milagre brasileiro”, que se caracterizou pelas altas taxas de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), em contraposição a índices baixos de inflação. Acerca 

do “milagre econômico”, pontua Julinho da Adelaide – codinome utilizado pelo 

compositor Chico Buarque para driblar a censura – na letra de Milagre Brasileiro, 

canção de 1975: 

Cadê o meu? 

Cadê o meu, ó meu? 

Dizem que você se defendeu 

É o milagre brasileiro 

Quanto mais trabalho 

Menos vejo dinheiro 

É o verdadeiro boom 

Tu tá no bem bom 

Mas eu vivo sem nenhum 

Cadê o meu? 

Cadê o meu, ó meu? 

Eu não falo por despeito 

Mas, também, se eu fosse eu 

Quebrava o teu 

Cobrava o meu 

Direito (BUARQUE, 1975). 

 

  Adentrando o aspecto jurídico dos crimes conexos, temos que este pode 

ser definido como o delito praticado para a realização ou ocultação do segundo 

quando em relação de causa e efeito ou quando um é cometido durante a execução 
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do outro. Temos como exemplo o crime de homicídio executado para eliminar a 

testemunha de um sequestro. Nas palavras do jurista Helio Bicudo, crime conexo pode 

ser definido como: 

Os "crimes conexos" são aqueles cujas finalidades são as mesmas do ato 

principal praticado. Por exemplo, um ladrão entra na sua casa, rouba, e, para 

evitar que existam provas, incendeia a casa. São dois crimes conexos: o 

roubo e o incêndio da casa. Há uma identidade de fins: a finalidade era roubar 

e não ser punido. 

Mas se o ladrão entra na casa, rouba, é preso e depois morto pela polícia, 

não há nenhuma ligação entre um fato e outro, do ponto de vista das suas 

finalidades. Num, o ladrão queria roubar. No outro, o policial mata o ladrão. 

Então, você não pode dizer que há conexidade nestes dois casos, pois as 

finalidades de um e de outro crime são diferentes. É como nesse caso da 

Anistia. Os opositores do regime cometeram crimes que a lei diz que, depois 

de algum tempo, não podem ser punidos. Mas se trata de crimes praticados 

contra o Estado repressor. Ideologicamente, eles não têm nada a ver com os 

crimes praticados pelos agentes do Estado (BICUDO, 2010). 

  Não há que se falar em conexão a partir da premissa de que os crimes 

posteriores eram cometidos por agentes que não haviam feito a prisão, bem como em 

lugares e circunstâncias diferentes, descartando qualquer possibilidade de conexão 

delitiva. O diploma legal concedeu anistia apenas aos delitos praticados por motivação 

política e também conexos a estes, não mencionando os crimes comuns, aqueles 

praticados pelos agentes do Estado. 

  Ainda Bicudo (2001, p. 85), partindo do princípio do “nullum crimen, nulla 

poena sine praevia lege”, podemos concluir que os crimes praticados por militares ou 

civis que atuavam nos órgãos de segurança do Estado estão cobertos pelo manto da 

impunidade. Seguindo na lógica do jurista, a lei em questão especifica claramente 

seus beneficiários. Em momento algum inclui aqueles que torturaram e mataram em 

nome do regime. O diploma estende, ainda, seus efeitos àqueles que cometeram 

crimes conexos aos delitos políticos. 

Também devemos apontar a falta de isonomia do projeto governista no 

parágrafo segundo da norma, que assim dispõe: “Excetuam-se dos benefícios da 
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anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 

sequestro e atentado pessoal“ (BRASIL, 1979). 

  Faz-se necessário o seguinte questionamento: tal parágrafo não estaria 

ferindo o princípio da isonomia? Por exemplo, o crime de sequestro foi cometido por 

inúmeros agentes do Estado, sendo assim, podemos chegar à conclusão de que estes 

não estariam amparados pelo texto legal. 

  A tortura, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

é crime imprescritível, de lesa-humanidade e não passível de anistia por legislação 

interna, principalmente em textos normativos oriundos ao término de ditaduras 

militares. Por fim, a tortura não pode ser considerada crime político, corrobora 

Bonavides: 

O crime de tortura é um dos mais hediondos que fere os direitos naturais da 

pessoa humana. Não há direito mais sagrado do que a integridade moral e a 

integridade física do homem em toda a dimensão do princípio superlativo, que 

é o da dignidade da pessoa humana. O direito à liberdade e à inteireza do ser 

humano é inviolável. É, logo, um crime imprescritível, pois ofende nas suas 

raízes o direito natural. Uma sociedade que não se fundamenta no direito 

natural não é uma sociedade constitucional do ponto de vista da 

materialidade dos valores éticos, que devem conduzir sempre essa conduta 

(BONAVIDES, 2008). 

  É Impossível se estabelecer um processo verdadeiro de anistia quando, 

da discussão do chamado acordo à época, nenhum preso, perseguido ou exilado 

político é ouvido pelo Estado, sendo a lei aprovada por um “senado biônico”, afinado 

com os interesses do Poder Executivo militar, caracterizando uma auto anistia. Como 

apontam Abrão e Torelly: 

O elemento do controle do regime volta a se fazer presente nesse momento, 

uma vez que um terço do Congresso Nacional era composto pelos chamados 

“senadores biônicos”, que eram parlamentares indicados pelo próprio Poder 

Executivo. É nesse período de abertura que se passa a construir, por meio 

de um Judiciário tutelado pelo o controle do Poder Executivo, a tese da 

“anistia bilateral” (ABRÃO; TORELLY, 2011, p. 234). 
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  Devemos abordar ainda algumas situações que ocorreram após a Lei de 

Anistia. No início dos anos 80, setores radicais das Forças Armadas contrários à 

abertura política e à redemocratização do país, cometeram diversos atentados na 

tentativa de impossibilitar o processo em questão. Primeiro, a carta-bomba 

endereçada ao presidente Eduardo Seabra Fagundes que explodiu na então sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na cidade do Rio de Janeiro, em 27 de agosto 

de 1980, matando a secretária da entidade, Lyda Monteiro da Silva. Logo após, foram 

observados diversos atentados contra bancas de jornal, na tentativa de inviabilizar a 

comercialização de publicações alternativas e independentes que denunciavam as 

ilegalidades da ditadura. Em 30 de abril de 1981 houve o atentado ao Riocentro, onde 

acontecia o show em comemoração ao Dia do Trabalhador. A operação foi planejada 

e executada por militares do Exército, sendo estes vítimas da própria armadilha, pois 

uma das bombas explodiu no veículo em que estavam os militares. 

  As referidas situações servem para o seguinte questionamento: estariam 

os agentes dos atentados protegidos pela anistia? A lei nos leva a crer que não, pois 

o texto é imperativo quanto ao período compreendido, que é de 02 de setembro de 

1961 a 15 de agosto de 1979, sendo assim, nada mais seguro afirmarmos que os 

crimes cometidos após esse intervalo não estão anistiados. O Estado foi inerte nesses 

casos, pois não houve a devida investigação e os agentes permanecem impunes até 

hoje como se anistiados fossem. Acerca da ação ilegal por parte do Estado, afirma 

Safatle: 

Quando o Estado se transforma em Estado ilegal, a resistência por todos os 

meios e um direito. Neste sentido, eliminar o direito a violência contra uma 

situação ilegal gerida pelo Estado significa retirar o fundamento substantivo 

da democracia (SAFATLE, 2010, p. 246). 

 

  O autoritarismo e a impunidade foram inseridos ao novo Estado de 

Direito através da interpretação obscura dos crimes conexos, despido de argumentos 

lógicos e éticos. Não podemos confundir direito com impunidade. O conceito de anistia 

deve estar ligado ao ideal de liberdade, portanto, nada infere que os agentes da 

engrenagem repressora cometeram seus crimes em prol da democracia, sendo assim, 

inatingíveis pela anistia política. Por fim, o processo de anistia foi elaborado no ventre 
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da ditadura, para acolher e atender às expectativas daqueles que violaram direitos 

humanos, criando uma lei com redação ambígua, permitindo que o assassinato, a 

tortura e o desaparecimento fossem interpretados como crimes conexos aos 

praticados na reação da oposição. 

  Não é possível que uma lei beneficiando a tortura e os torturadores 

permaneça vigente. É preciso superar a injustiça, oferecendo às vítimas o direito à 

verdade e à justiça, e, também, superar todo resquício autoritário ainda presente no 

Estado, em especial nas polícias. Não há dúvida de que os agentes da repressão não 

cometeram crimes políticos, portanto não deveriam ser anistiados. Ainda, não há 

acordo ou anistia aplicável a crimes de lesa humanidade de acordo com a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (OEA–CIDH, 1969), norma ratificada e em 

vigência no Brasil. Há a supremacia de leis internacionais sobre o direito local. Não se 

pode assistir passivamente a negação de direitos.  

  A norma tal como se deu foi aplicada de forma arbitrária, em um Estado 

onde a aplicação do direito é injusto e desigual, prevalecendo os interesses de seus 

dirigentes. Não é possível conciliação quando há coerção. A anistia se caracterizou 

como um processo de esquecimento que não garantiu a verdade, a justiça e a 

memória dos fatos. É preciso resgatar a história e punir todos os que violaram direitos 

humanos, pois só assim viveremos uma democracia plena, consolidada e madura. 

Acerca da antinomia existente entre a memória e o esquecimento, assinala Greco 

acerca da tramitação do projeto de anistia no Congresso Nacional: 

A antinomia MEMÓRIA X ESQUECIMENTO se manifesta em toda a sua 

potencialidade durante a tramitação no Congresso Nacional do projeto de 

anistia parcial do governo. Se, de um lado, este procura ganhar tempo e 

desorganizar a oposição, de outro, o movimento pela anistia subverte esta 

estratégia revertendo o tempo disponibilizado a seu favor, retomando a 

ofensiva e ampliando o espaço político através da sua capacidade de ação e 

de eficácia e fluidez de seu discurso (GRECO, 2003, p. 229). 

Aperfeiçoar os mecanismos da justiça de transição, considerando os 

tratados e normas internacionais ratificadas pelo Estado Brasileiro, é fundamental 

para o avanço na questão dos direitos humanos, visto que a proibição da tortura, o 

direito à verdade e à justiça são estabelecidos como preceitos fundamentais na 



 

 

 

40 

construção de um Estado Democrático de Direito. As referidas normas impõem ao 

Brasil a obrigação de investigar, processar, punir, reparar graves violações a direitos 

humanos e, também, garantir os direitos à verdade e à justiça àqueles vitimados pelo 

regime ditatorial. 
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Capítulo 4 - Governos Pós-Ditadura: arranjos e produção de esquecimento 

  Justiça de transição significa reparação, acesso aos documentos, à 

verdade e a efetivação da justiça, no sentido de investigar e punir agentes do Estado 

que violaram os direitos humanos, assim como a criação de mecanismos capazes de 

preservar a memória dos acontecimentos com vistas a estabelecer uma linha direta 

com o futuro de determinado povo que passara por um regime de exceção, sob a 

primazia de que as violações não mais aconteçam.  Esse entendimento é pacífico em 

outros países que passaram por regimes de exceção, tendo como base a Resolução 

da ONU, n° 60/147, de 16 de dezembro de 2005. Ademais, o processo de transição 

significa que determinada sociedade chegue a um consenso quanto ao legado de 

violações cometidas o passado.   

  São necessárias políticas públicas e medidas legais para garantir que o 

processo seja seguro e completo para garantir a paz social. Devemos afirmar a 

importância da implementação de uma nova política de Estado que garanta a proteção 

aos direitos humanos e a reformulação de suas instituições militares para que não 

repitam os erros do passado. Afirma Remígio: 

A Justiça de Transição, portanto, é um modelo de justiça que pretende 

reconciliar a nação com o seu passado, manifestando-se por meio de 

medidas eficazes de superação dos traumas advindos de um momento de 

repressão e violência. Essas medidas consistem na recuperação da memória, 

na busca pela verdade, na responsabilização por violações de direitos 

humanos e na reforma da aparelhagem estatal. Esses são, portanto, os cinco 

pilares da Justiça de Transição, cuja efetivação é indispensável para o 

processo de conscientização política social, com vistas a impedir novas 

violações sistemáticas de direitos humanos (REMIGIO, 2009, p. 195). 

  No contexto de ditaduras militares sul-americanas, o Brasil, no seu 

período de transição, não identificou e nem condenou aqueles que cometeram alguma 

violação de direitos humanos. Importante destacarmos que o modelo injusto de 

transição interessava somente às elites dominantes, com o objetivo de manter o status 

quo de um judiciário aparelhado e inerte, no sentido de não fazer as reparações 

necessárias.  
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  Com a saída do general João Batista Figueiredo da Presidência da 

República (1979 – 1985), Tancredo Neves, eleito indiretamente por um colégio 

eleitoral em 1985, assumiria a condução do País, mas, na véspera de sua posse, 

adoeceu e veio a falecer. Quem assumiu foi seu vice, José Sarney (1985 – 1990), ex-

presidente da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido que sustentava a 

ditadura e identificado com setores conservadores da sociedade, sobretudo a elite 

empresarial.  

  Diante desse quadro, é visível a dificuldade de rompimento com as 

bases conservadoras da sociedade. Mesmo após a transição de governo, da ditadura 

para a democracia, a tortura, o assassinato e a perseguição continuaram nas polícias 

militares, intensificando-se a violência sobre a população negra, pobres e 

estigmatizados pela realidade social em que o país se encontra. Como veremos 

adiante, a luta por reparação e justiça é um percalço na democracia brasileira.  

  Em 1988, é promulgada a nova Constituição da República, que 

consolidou reformas significativas no âmbito do respeito aos direitos humanos e 

fundamentais. Além de extinguir órgãos de repressão como o SNI, o DOPS e o DOI-

CODI, a nova Carta criou o Ministério Público, e determinou a submissão das Forças 

Armadas ao poder civil com a criação do Ministério da Defesa. Um ponto controverso 

foi a recepção da Lei de Segurança Nacional pela Carta de 1988, pois mostrava-se 

contra as premissas da Constituição dita cidadã. 

  O lobby das Forças Armadas no processo de elaboração da nova 

Constituição foi grande. Foi criada uma comissão de militares para exercer pressão 

sobre os deputados constituintes no sentido de postularem benefícios e garantias. 

Dentre o rescaldo da repressão, temos que as forças policiais estaduais continuaram 

sob a égide das Forças Armadas, atuando como forças auxiliares. Acerca disto, 

pontua Jorge Zaverucha: 

Fiuza trabalhou contra a tentativa de se dar fim ao controle do Exército sobre 

as Policias Militares estaduais. Em vez de separar as forças responsáveis 

pela ordem interna da responsável pela ordem externa, bem como de fazer 

valer o preceito de que, em tempo de paz, as tropas militares federais 

são forças de reserva das Policias Militares e em tempo de guerra o inverso, 

Fiuza optou por favorecer a autonomia das Forças Armadas. Ou seja, 



 

 

 

43 

manteve o controle parcial do Exército sobre as PMs, alegando que o governo 

necessitaria de todas as suas forças para controlar contestadores da ordem 

social16. Tal situação faz com que o Brasil se diferencie de outros países 

democráticos que possuem policias com estética militar. Neles, tais policias 

são controladas pelo Ministério do Interior, da Justiça ou da Defesa. Contudo, 

não são forças auxiliares do Exército, mas de reserva (ZAVERUCHA, 2010, 

p.46). 

 
 

  Quanto aos avanços, destacamos o disposto no seu artigo primeiro: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (Brasil, 

1988). 

  Ainda, quanto aos direitos humanos e outros aspectos progressistas da 

nova Constituição, destacamos também o disposto no artigo quarto: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações (Brasil, 1988). 
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  É evidente a tentativa de rompimento com elementos antidemocráticos 

estabelecidos em Constituições anteriores, sobretudo aquelas advindas da ditadura 

militar, além do estabelecimento de um novo paradigma social, com respeito à 

cidadania, ao pluralismo político e aos direitos humanos. Acerca do processo de 

justiça de transição, Abrão e Torelly definem: 

O processo de justiça de transição após experiências autoritárias compõe-se 

de pelo menos quatro dimensões fundamentais: (i) a reparação, (ii) o 

fornecimento da verdade e a construção da memória, (iii) a regularização da 

justiça e o restabelecimento da igualdade perante a lei e (iv) a reforma das 

instituições perpetradoras de violações contra os direitos humanos (ABRÃO; 

TORELLY, 2011, p. 215). 

  O processo de transição brasileiro abarcará, além da reparação 

econômica, a reintegração ao serviço público, o reingresso ao ensino universitário, a 

localização de restos mortais entre outros.  

  No aspecto dos movimentos sociais, a luta por reparação deixa der ser 

uma bandeira, ficando restrita aos familiares de mortos e perseguidos políticos, 

passando a adotar os direitos das minorias, como, por exemplo, questões de gênero, 

direitos dos idosos, crianças e adolescentes, pautas ambientais, reforma agrária 

dentre muitas outras. É uma retomada de pautas sufocadas pela repressão. Devemos 

entender que para uma transição completa, é necessário mais que uma eleição direta, 

sobretudo conquistas sociais. 

  O processo de transição criou um sistema reparatório através da 

aprovação de legislações no Congresso Nacional, tais como a Lei 9.140/1995 

(alterada pelas Leis 10.536/2002 e 10.875/2004) que cria a Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos, tendo esta o objetivo de reconhecer a 

responsabilidade do Estado em violações aos direitos humanos e a reparação à 

familiares das vítimas, a Lei 10.559/2002 que cria a Comissão de Anistia para 

reparação de perseguidos políticos e por fim, a Lei 12.528/2011 que cria a Comissão 

Nacional da Verdade, com o fim de apurar violações de direitos humanos no período 

compreendido entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. A Comissão 

Nacional da Verdade foi criada como resposta do governo brasileiro, que foi 

condenado na ação que o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o 
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Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM-RJ) e a Comissão dos Familiares de Mortos e 

Desaparecidos de São Paulo impetrou contra o governo brasileiro. 

  Sete anos após a promulgação da Constituição de 1988, a lei 9.140/1995 

criou a Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) com o 

fim de reconhecer como mortas pessoas desaparecidas em razão de atividade política 

no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, a localização, 

identificação e a devolução de restos mortais e a reparação financeira de pessoas e 

familiares atingidos pela ditadura. A norma atende aos princípios basilares do 

processo de transição, que é a reconciliação e a paz social e em algum sentido para 

evitar o esquecimento dos fatos. Em seu anexo, a lei identifica 136 vítimas da ditadura, 

sendo reconhecidas oficialmente pelo Estado. A atuação desta Comissão representou 

o primeiro passo na tentativa de reconciliação das famílias e vítimas de desmandos 

com o Estado democrático, mas, apesar disto, mostrava-se limitada e insuficiente. O 

estado brasileiro inverteu o ônus de provar os crimes cometidos pelos seus agentes 

aos familiares dos mortos e desaparecidos, é o que nos mostra Maysa Machado e 

Victória Grabois:  

A referida Lei estabelecia que o ônus da prova, sobre os crimes cometidos 

pelos agentes do Estado, contra os opositores do regime ditatorial, caberia 

aos familiares. A Lei instituiu a Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Na primeira fase dos trabalhos, a Comissão decidiu realizar 

reparação pecuniária. Teve, sobretudo, a atribuição de definir as 

circunstâncias das mortes e a identificação das ossadas dos desaparecidos 

políticos. Muito pouco foi alcançado por essa Comissão, nas buscas por 

esclarecimento dos fatos históricos; (GRABOIS; MACHADO, 2014). 

  No aspecto da reparação econômica ou financeira, podemos entender 

que trata-se de um ato simbólico, podendo ser visto como um ato de reconhecimento 

por parte do Estado de seus desvios no período de exceção. Acerca das prerrogativas 

da Comissão, confirmam Krsticevic e Affonso: 

No mesmo ano que o caso foi denunciado à CIDH, 1995, o governo brasileiro 

criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) 61, com a 

prerrogativa de proceder ao reconhecimento de pessoas desaparecidas e 

envidar esforços para localizar, identificar e entregar aos respectivos 
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familiares os restos mortais dos desaparecidos políticos. Também 

determinava que a CEMDP julgasse os pedidos de indenizações dos 

familiares das vítimas, o que resultou em reparações de 100 a 150 mil reais 

para as famílias das vítimas (KRSTICEVIC; AFFONSO, 2011, p. 367-368). 

  A Comissão avaliou 480 pedidos de reparação, sendo 362 deferidos e 

consequentemente reconhecidos oficialmente como vítimas da repressão militar. A 

Comissão atualmente realizou buscas por vítimas na região onde se estabeleceu a 

Guerrilha do Araguaia, nos estados do Tocantins e do Pará, envolvendo o Ministério 

da Justiça e o Ministério da Defesa. No Estado de São Paulo, promoveu ações com o 

objetivo de identificar restos mortais encontrados no Cemitério de Perus, e no Estado 

do Rio de Janeiro, especificamente na Casa da Morte, na cidade de Petrópolis. As 

atividades de perícia técnica contaram com o apoio do Instituto Nacional de 

Criminalística do Departamento de Polícia Federal (INC/DPF) e também do Grupo de 

Arqueologia e Antropologia Forense (GAAF), além de uma equipe especializada em 

pesquisa historiográfica e social. Hoje, o trabalho técnico é realizado pelo Centro de 

Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp. A Comissão realizou trabalho 

de apoio à Comissão Nacional da Verdade (CNV), que será abordada adiante. 

Atualmente, a Comissão encontra-se sob a égide do governo Jair Messias Bolsonaro 

(2019), que ao assumir o cargo de Presidente da República trocou os membros da 

Comissão, tendo indicado aliados com viés conservador.  

  Quanto aos documentos do período de exceção, houve uma grande 

dificuldade em obtê-los. Em 1983, os arquivos dos DOPS do Rio de Janeiro e de São 

Paulo foram enviados à Polícia Federal. Alguns anos depois, em 1992, o Grupo 

Tortura Nunca Mais/RJ reivindicou o retorno do acervo dos DOPS aos respectivos 

estados. Feito isto, o GTNM/RJ debruçou sobre os arquivos com vistas a identificar 

mortos e desaparecidos políticos, sendo estes últimos o foco principal dos trabalhos. 

Houve muita dificuldade nos trabalhos de identificação, pois muitos arquivos haviam 

sido retirados. 

  Em 2002 a Lei 9.140/1995 foi alterada pela Lei 10.536/20012 que 

ampliou a data de abrangência para fins de reparações e a abertura de novos prazos 

para solicitações de processos. Em 2004, outra mudança foi aprovada, desta vez 

através da Lei 10.875/2004, que passou a reconhecer os casos de morte 
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consequentes de repressão policial em manifestações públicas ou em conflitos 

armados com agentes da repressão, além de suicídios cometidos na iminência de ser 

preso e também nos casos decorrentes de sequelas psicológicas desencadeadas por 

situações de tortura. 

  A Lei 10.559/2002 criou a Comissão de Anistia no âmbito do Ministério 

da Justiça com o objetivo de reparar os crimes cometidos pelos agentes da repressão 

na ditadura civil-militar, compreendidos os atos de tortura, sequestro, prisões 

arbitrárias, demissões motivadas por razões políticas, banimento, exílio forçado, 

dentre outras situações de injustiça, além de apreciar injustos que a Lei 9.140/1995 

não conseguiu solucionar. A Comissão trata-se de uma política pública com o objetivo 

de discutir e difundir os direitos humanos e aperfeiçoar o processo de transição à luz 

da anistia política. Atualmente, a Comissão de Anistia encontra-se ligada ao Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O governo Bolsonaro indicou militares 

de carreira contrários à concessão de reparação para a Comissão de Anistia e 

sistematicamente tem negado centenas de pedidos de anistia.  

  Apesar disto, o artigo primeiro da norma enumera os seguintes direitos: 

Art. 1º - O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos: 

I - declaração da condição de anistiado político; 

II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em 

prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou 

a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 

1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

III - contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político 

esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude 

de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente 

político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições 

previdenciárias; 

IV - conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para 

bolsa de estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na 

condição de estudante, em escola pública, ou registro do respectivo diploma 

para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo 

que este não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso o diploma 

ou certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio 

internacional; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dt8§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dt8§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#DT8§5
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V - reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos 

punidos, por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão 

dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades 

essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político. 

Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, 

instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e 

à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da 

decisão, serão reintegrados em seus cargos (BRASIL, 2002). 

  A Lei estabelece duas fazes para o cumprimento de ações 

constitucionais de reparação: primeiro, que seja declarado anistiado político através 

da verificação das situações previstas para fins de reparação no diploma legal, 

segundo, a concessão da reparação econômica ou financeira. É o que demonstra 

Abrão e Torelly: 

A lei no 10.559/02 prevê, portanto, duas fases procedimentais para o 

cumprimento do mandato constitucional de reparação: a primeira, a 

declaração da condição de anistiado político pela verificação dos fatos 

previstos nas situações persecutórias discriminadas no diploma legal. A 

declaração de anistiado político é ato de reconhecimento ao direito de 

resistência dos perseguidos políticos e também de reconhecimento dos erros 

cometidos pelo Estado contra seus concidadãos. A segunda fase é a 

concessão da reparação econômica. É possível que alguém seja declarado 

anistiado político, mas não receba nenhuma reparação econômica, seja 

porque já fora materialmente indenizado por legislações anteriores, seja por 

perecimento de direito personalíssimo com o falecimento da vítima, uma vez 

que tais direitos não se transferem aos sucessores maiores – excetuando-se 

as viúvas e os dependentes –, ou seja porque se enquadra em categorias 

específicas, como o caso dos vereadores municipais que por força de atos 

institucionais tenham exercido mandatos gratuitos, cabendo somente o direito 

de cômputo do período de mandato para fins de aposentadoria no serviço 

público e previdência social (ABRÃO; TORELLY, 2011, p. 217- 2184). 

  Importante destacarmos que a lei em seu artigo 9º determina que os 

valores pagos para fins de anistia não serão alcançados em contribuições ao INSS, 

caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência. No parágrafo único do 

artigo citado ficou estabelecido que as reparações estão isentas do Imposto de Renda.  
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  Devemos citar, ainda, o trabalho realizado pelas Caravanas da Anistia, 

projeto criado na esfera da Comissão de Anistia com o objetivo de aprofundar o debate 

acerca do processo de reparação, garantia da memória e o acesso à verdade em 

diferentes regiões do país, sobretudo em localidades onde ocorreram violações aos 

direitos humanos. Um dos pontos referenciais do projeto é a sua descentralização, 

pois as sessões ocorriam em Brasília, garantindo a maior participação da sociedade 

civil em seus atos. Ainda, há ações educativas em um amplo espaço de diálogo, o que 

possibilita a construção de uma memória política. Sobre as caravanas, afirma Rosito: 

As Caravanas compreendem, articulando os aspectos analisados até agora, 

dimensões de homenagem-memória e atualização-reivindicação de pautas 

políticas, o que faz delas eventos intensos de conexão com o passado 

ditatorial e o contexto político contemporâneo (ROSITO, 2012, p. 297). 

  A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei nº 

12.528/2011 no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, sendo sancionada 

pela Presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011. Os trabalhos da 

Comissão foram oficialmente iniciados em 16 de maio de 2012 tendo como finalidade 

investigar e esclarecer as circunstâncias e autoria de graves violações aos direitos 

humanos cometidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. 

A CNV foi criada como resposta à condenação do Estado brasileiro na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos da OEA, conforme assinalam Cecília Coimbra e 

Victória Grabois: 

É importante ressaltar que, em dezembro de 2010, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA condenou o Estado brasileiro a investigar, 

esclarecer e responsabilizar seus agentes que participaram do 

desaparecimento de mais de 70 opositores na repressão contra a Guerrilha 

do Araguaia. Esta sentença foi ampliada para os cerca de 500 mortos e 

desaparecidos políticos, afirmando que a interpretação oficial da Lei da 

Anistia não é empecilho para tais atos reparatórios. No bojo de tais questões, 

foi votada a “toque de caixa” a Comissão do Possível como forma de visibilizar 

para a OEA alguma ação reparatória. Entretanto, em novembro de 2014, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA emitiu nova Resolução 

informando que o Estado brasileiro não cumpriu até hoje a Sentença 

condenatória de 2010 (COIMBRA; GRABOIS, 2015). 
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  O objetivo é a conciliação nacional através do acesso a documentos, 

oitiva de vítimas, testemunhas e autores de atos violentos no período citado, com 

vistas a contribuir para o inacabado processo de transição política e, 

consequentemente, garantir que no futuro não mais aconteça qualquer agressão à 

democracia.  

  As diretrizes da CNV estão claramente definidas no artigo 3º da Lei nº 

12.528/2011: 

Art. 3º São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: 

I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de 

direitos humanos mencionados no caput do art. 1º, 

II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 

ocorridos no exterior; 

III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 

circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos 

mencionadas no caput do art. 1º e suas eventuais ramificações nos diversos 

aparelhos estatais e na sociedade;  

IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação 

obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos 

mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 1º da Lei no 9.140, de 

4 de dezembro de 1995; 

V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de 

violação de direitos humanos; 

VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir 

violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a 

efetiva reconciliação nacional; e 

VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos 

casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para 

que seja prestada assistência às vítimas de tais violações (BRASIL, 2011). 

  Na linha de atuação, também devemos apontar que, para garantia do 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no artigo 3º, a CNV poderá utilizar dos 

seguintes mecanismos, definidos no artigo 4º da mesma lei: 

Art. 4º Para execução dos objetivos previstos no art. 3º, a Comissão Nacional 

da Verdade poderá: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9140.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9140.htm#art1
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I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem 

encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor 

ou depoente, quando solicitada; 

II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do 

poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo; 

III - convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar 

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 

IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou 

recuperação de informações, documentos e dados; 

V - promover audiências públicas; 

VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se 

encontre em situação de ameaça em razão de sua colaboração com a 

Comissão Nacional da Verdade; 

VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e 

documentos; e 

VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos (BRASIL, 2011). 

  Ao longo dos trabalhos foram colhidos 1.121 depoimentos (132 de 

agentes públicos), feitas 80 audiências públicas em 20 estados da Federação, 

centenas de diligências em quarteis, presídios e centros de tortura, e também 

realizadas diversas perícias.  

  A CNV foi organizada nos seguintes grupos de trabalho: Araguaia; 

contextualização, fundamentos e razões do golpe civil-militar de 1964; ditadura e 

repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical; estrutura de repressão, mortos 

e desaparecidos políticos; ditadura e gênero; Operação Condor; papel das igrejas 

durante a ditadura; perseguições militares; violações de direitos humanos de 

brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil; graves violações de direitos 

humanos no campo ou contra indígenas; Estado ditatorial-militar; e ditadura e sistema 

de justiça. 

  Os trabalhos da CNV envolveram um número grande de atores sociais, 

dentre eles agentes das Forças Armadas e suas forças auxiliares. Quando criada, a 

Comissão gerou uma repercussão negativa nos setores militares, que, inclusive, 

dificultaram o acesso a documentos fundamentais para o esclarecimento dos fatos e 

até mesmo destruindo ou negando sua existência. Devemos apontar a ausência de 
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ações mais concretas por parte da CNV, quando, por exemplo, no caso do coronel do 

Exército Paulo Malhães, que em audiência pública confessou ter participado de atos 

de tortura e morte, inclusive fornecendo detalhes de como tais atos eram praticados. 

Malhães não sofreu nenhuma sanção penal naquele momento. 

  A CNV, através do Ministério da Defesa, protocolou diversos ofícios 

solicitando a abertura de sindicância nas Forças Armadas para apuração de violações 

em suas estruturas. Quanto aos seus trabalhos, o relatório final da CNV respalda: 

Ao orientar seus trabalhos visando à efetivação do direito à memória e à 

verdade histórica, a CNV, respaldada na lei que a instituiu, procurou 

considerar o direito em sua dimensão coletiva, apresentando à sociedade 

brasileira a reconstrução histórica dos casos de graves violações de direitos 

humanos, tornando públicos os locais, as estruturas, as instituições e as 

circunstâncias relacionados à prática de graves violações de direitos 

humanos e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na 

sociedade. A CNV também promoveu esforços, igualmente com fundamento 

em sua lei de criação, para estabelecer a dimensão individual do direito à 

verdade, ao perseguir o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, 

morte, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, esclarecendo, 

ainda, na medida do possível, a identidade dos autores (COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, 2014, p.36). 

  Na esteira da CNV, sete estados da federação também criaram suas 

Comissões da Verdade: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, 

Alagoas, Rio Grande do Sul e Paraná. Os trabalhos realizados por essas Comissões 

Estaduais funcionaram como suporte e complementação à Comissão Nacional. Vale 

citar, ainda, que as entidades de classe como o Conselho Federal da OAB e alguns 

de seus Conselhos Seccionais, sindicatos – como o Sindicato dos Petroleiros 

(Sindpetro) – e universidades, dentre elas a Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

também criaram suas Comissões da Verdade. 

  Em 2014, a CNV encerrou suas atividades divulgando um relatório final 

dividido em três volumes, com a descrição dos atos realizados, conclusões e 

recomendações, contendo os seguintes dados: foram identificados 377 agentes 

responsáveis pela repressão, contabilizados 434 mortos e desaparecidos – sendo 210 
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desaparecidos, 191 mortos, 33 corpos localizados –, identificados 6.591 militares 

perseguidos pela ditadura – dentre eles, 3.340 da Aeronáutica, 2.212 da Marinha, 800 

do Exército e 237 das polícias estaduais –, e, ainda, 536 sindicatos que sofreram 

algum tipo de intervenção. Nesta feita, ressaltamos a catalogação dos agentes da 

repressão, o que de certa forma atenua a produção de esquecimento em relação a 

quem violou o direito a vida e a liberdade de expressão. 

  A Lei 12.528/2011 determinou em seu artigo 11 que a CNV ao término 

de seus trabalhos deveria apresentar um relatório contendo os fatos e atividades 

realizadas e, ainda, suas conclusões e recomendações para assegurar que as 

atrocidades do passado não se repitam e que seja promovida a reconciliação nacional. 

É necessário apontarmos as 29 recomendações do relatório final da CNV: 

A) Medidas institucionais: 

[1] Reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade 

institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos 

durante a ditadura militar (1964 a 1985); (...) 

[2] Determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade jurídica–

criminal, civil e administrativa – dos agentes públicos que deram causa às 

graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado pela 

CNV, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação dos dispositivos 

concessivos de anistia inscritos nos artigos da Lei no 6.683, de 28 de agosto 

de 1979, e em outras disposições constitucionais e legais; (...) 

[3] Proposição, pela administração pública, de medidas administrativas e 

judiciais de regresso contra agentes públicos autores de atos que geraram a 

condenação do Estado em decorrência da prática de graves violações de 

direitos humanos; (...) 

[4] Proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe 

militar de 1964; (...) 

[5] Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação 

contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo a 

valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos 

direitos humanos; (...) 

[6] Modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais, 

para promoção da democracia e dos direitos humanos; (...) 

[7] Retificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de 

pessoas mortas em decorrência de graves violações de direitos humanos; 

(...) 
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[8] Retificação de informações na Rede de Integração Nacional de 

Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Rede Infoseg) e, 

de forma geral, nos registros públicos; (...) 

[9] Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura; (...) 

[10] Desvinculação dos institutos médicos legais, bem como dos órgãos de 

perícia criminal, das secretarias de segurança pública e das polícias civis; (...) 

[11] Fortalecimento das Defensorias Públicas; (...) 

[12] Dignificação do sistema prisional e do tratamento dado ao preso; (...) 

[13] Instituição legal de ouvidorias externas no sistema penitenciário e nos 

órgãos a ele relacionados; (...) 

[14] Fortalecimento de Conselhos da Comunidade para acompanhamento 

dos estabelecimentos penais; (...) 

[15] Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às vítimas 

de graves violações de direitos humanos; (...) 

[16] Promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na 

educação; (...) 

[17] Apoio à instituição e ao funcionamento de órgão de proteção e promoção 

dos direitos humanos; (...) 

B) Reformas constitucionais e legais: 

[18] Revogação da Lei de Segurança Nacional; (...) 

[19] Aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras 

penais correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de 

desaparecimento forçado; (...) 

[20] Desmilitarização das polícias militares estaduais; (...) 

[21] Extinção da Justiça Militar estadual; (...) 

[22] Exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar federal; (...) 

[23] Supressão, na legislação, de referências discriminatórias das 

homossexualidades; (...) 

[24] Alteração da legislação processual penal para eliminação da figura do 

auto de resistência à prisão; (...) 

[25] Introdução da audiência de custódia, para prevenção da prática da tortura 

e de prisão ilegal; (...) 

C) Medidas de seguimento das ações e recomendações da CNV 

[26] Estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar seguimento 

às ações e recomendações da CNV; (...) 

[27] Prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e 

entrega aos familiares ou pessoas legitimadas, para sepultamento digno, dos 

restos mortais dos desaparecidos políticos; (...) 

[28] Preservação da memória das graves violações de direitos humanos; (...) 
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[29] Prosseguimento e fortalecimento da política de localização e abertura 

dos arquivos da ditadura militar (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 

2014, p. 964-975). 

  

  Há críticas quanto a metodologia de trabalho da CNV. Aponta-se que os 

levantamentos realizados pelos grupos de trabalho, já haviam sido realizados no 

âmbito da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e pelo Grupo tortura 

Nunca Mais/RJ. Afirmam Coimbra e Grabois: 

 

A Comissão Nacional da Verdade manteve muitos de seus trabalhos sem 

sigilo, especialmente a tomada de depoimentos de alguns membros da 

repressão. A maioria dos casos tornados oficiais já haviam sido levantados 

há anos, sem qualquer apoio governamental, por movimentos como os 

Tortura Nunca Mais e Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, 

totalmente ignorados no Relatório Final. Trabalhos e pesquisas de quase 30 

anos foram retirados de nossa história (COIMBRA; GRABOIS, 2015). 

 

  Abordados os poucos passos dados pelo Estado brasileiro no processo 

de transição, passaremos a refletir acerca da produção de esquecimento e a negação 

da memória política. O Estado brasileiro historicamente produziu violações de direitos 

humanos sem que houvesse um rompimento definitivo com tais práticas. O processo 

de transição após a penúltima cisão democrática (consideramos aqui o rompimento 

da ordem democrática ocorrida em 2016) permitiu que as sequelas da ditadura 

continuassem presentes após a promulgação da Constituição de 1988. As forças 

militares do país reproduzem as mesmas práticas do regime militar. É uma memória 

que permanece, que sempre irá voltar, visto a não ruptura com os métodos da 

ditadura, como nos mostra Jeanne Marie Gagnebin: 

Ora, a imposição do esquecimento como gesto forcado de apagar e de 

ignorar, de fazer como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, 

tal ferida no passado, esse gesto vai justamente na direção oposta dessas 

funções positivas do esquecer para a vida. Impor um esquecimento significa, 

paradoxalmente, impor uma única maneira de lembrar – portanto um não 

lembrar, uma “memória impedida” [une memoire empechee], diz Ricoeur, 

uma memória que vai lutar, brigar para poder voltar (GAGNEBIN, 2010, p. 

179). 
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  Com isto, podemos observar que o esquecimento atua em contraposição 

à memória, uma vez que esta atua como um fio linear com o passado, possibilitando 

operações de explicação e conhecimento do passado, ou seja, faz-se necessário 

construir uma memória instruída pelo passado. Este é o ponto chave para 

entendermos a relação da anistia com o esquecimento. Anistiar não significa 

esquecer, mas sim enfatizar uma memória política que congregue as lutas sociais, 

contrapondo as memórias políticas de esquecimento. Construiu-se uma narrativa 

histórica que interessa à classe dominante. A produção de violência é um dos pilares 

de sustentação do sistema capitalista e para sua sobrevivência, faz-se necessário a 

construção do esquecimento, o apagamento constante da memória do terror. Acerca 

desta premissa, corrobora Gagnebin: 

O esquecimento dos mortos e a denegação do assassínio permitem assim o 

assassinato tranquilo, hoje, de outros seres humanos cuja lembrança deveria 

igualmente se apagar (GAGNEBIN, 2006, p. 47). 

 

  Existem a memória individual e a memória coletiva. Esta é formada pelos 

fatos considerados relevantes pela sociedade como um todo, ou seja, pela 

coletividade. A memória individual diz respeito as vivências de cada um, mas que 

contém experiências da memória do grupo social onde o indivíduo foi socializado. Para 

termos a vivência e a recordação das lembranças, é necessário considerarmos os 

contextos sociais para reconstrução da memória, pois esta será verificada em sua 

dimensão coletiva. 

  A lembrança é considerada resultado de um processo coletivo, 

permanecendo assim pois são lembradas por mesmo aqueles que não participaram 

de determinado evento. A memória coletiva associa todas experiências individuais. 

Sobre a memória, nos ensina Maurice Halbwachs: 

Para que a memória dos outros venha assim reforçar e completar a nossa, é 

preciso também, dizíamos, que as lembranças desses grupos não estejam 

absolutamente sem relação com os eventos que constituem o meu passado. 

Cada um de nós, com efeito, é membro ao mesmo tempo de vários grupos, 

maiores ou menores (HALBWACHS, 1990, p. 78). 
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  É necessária uma revisão crítica do passado, pois somente assim será 

possível confrontar uma memória oficial anterior. Sobre o processo de esquecimento 

e silenciamento, aponta Michael Pollak: 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a 

resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos 

oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças 

dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade 

e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas (POLLAK, 1989, p. 05).  

 

  Diante da ação proposital para produzir esquecimento, temos nas 

lembranças as zonas de sombras, a memória produzida pelo silêncio nas sociedades 

dominadas onde o Estado passa a impor o que é dizível e o que é indizível. Estas 

memórias estão em constante deslocamento, como demonstra Pollak: 

 

Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de 

sombra, silêncios, "não-ditos". As fronteiras desses silêncios e "não-ditos" 

com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são 

evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento (POLLAK, 

1989, p. 05). 

 

  O governo brasileiro sistematicamente reproduz uma política de 

esquecimento na medida em que ao longo das lutas pela anistia, durante o processo 

de transição e nos governos ditos democráticos, pouco esforçou-se no sentido de 

tomar iniciativas próprias para efetuar buscas e reparações dos atingidos pela 

repressão do Estado, não assumindo suas responsabilidades, o que faz com que se 

legitime e se naturalize a violência na sociedade.  

  A memória oficial e a narrativa do Estado impõem um legado de 

apagamento para que não se questione a violência que se prolonga no tempo. Torna-

se necessário normalizar, a ponto de grande parcela da sociedade brasileira 

desconhecer o terror produzido pela ditadura. Em contraponto à memória oficial, a 

memória política deve atuar como uma forma de resistência, pautando a luta política 

e servindo de referência para a ação política dos movimentos sociais. 
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  O rompimento com paradigmas democráticos produz uma espécie 

vontade e rememoração do passado. Houve nos últimos anos e principalmente após 

a eleição de Jair Messias Bolsonaro ao cargo de Presidente da República, um acerto 

anseio a volta do regime militar. Após o golpe jurídico-midiático ocorrido em 2016 e 

ante a ausência histórica de políticas de construção e permanência da memória e a 

prática de políticas de conciliação, o país encontra-se alvejado por discursos e práticas 

que se apresentam como algozes para a construção do estado democrático de direito. 

Setores da sociedade defendem a militarização da vida e atua-se contra tudo que seja 

identificado com pautas progressistas.  

  Trata-se de uma consequência de como o país lidou com a preservação 

de sua memória. A experiência de países que passaram por regimes ditatoriais nos 

demonstra as medidas a serem tomadas pelo Estado brasileiro para preservação da 

memória. Temos o caso chileno, que criou o Museu da Memória e dos Direitos 

Humanos, espaço criado para reafirmar o compromisso do Estado com a sociedade 

no processo de transição e apontar para o seu povo os caminhos para a construção 

do Estado democrático de direito.  

  Temos também o modus operandi da polícia militar, que atua como 

mecanismo de extermínio da população jovem, pobre e negra das favelas e periferias. 

Esta forma de atuação é reflexo direto de como o Estado brasileiro lidou com a sua 

transição para o regime denominado democrático. Torna-se urgente e necessário 

reformas nas policias do Estado, pois esta se configura como uma força auxiliar das 

Forças Armadas. A anistia permitiu a permanência de mecanismos de controle e 

poder, com fins a produzir violência, conforma aponta Cecília Coimbra: 

Na década de 90, muitos aspectos de todo esse "entulho" autoritário têm sido 

criticados e até mesmo superados, com relação aos aparatos de repressão, 

aos organismos de informação, à legislação repressiva e à justiça militar. 

Entretanto, alguns permanecem sendo utilizados, sob novas maquiagens 

porém utilizando as mesmas estratégias (COIMBRA, 2000, p. 16).  

 

  O Brasil possui umas das maiores populações carcerárias do mundo, 

sendo assim, podemos considera-lo um Estado punitivista, que sistematicamente 

segrega os menos favorecidos. Acerca da violência produzida nas repartições 

policiais, afirmam Joana D'Arc Fernandes Ferraz e Cíntia Christiele Braga Dantas: 
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Contemporaneamente, torturas são feitas todos os dias nas delegacias, 

prisões e centros clandestinos de terror. Os presídios e as delegacias estão 

abarrotados. O exemplo de Rafael Braga, morador de rua do Rio de Janeiro, 

preso por causa das manifestações, é emblemático. Ele foi preso porque 

portava um frasco de detergente Pinho Sol. O jovem foi julgado em tempo 

excepcional e está condenado a cinco anos de prisão, em regime semiaberto. 

Todos os dias novos desaparecidos surgem no Brasil, principalmente, junto 

às classes populares. A forma como o Estado entra na favela é refratária a 

qualquer política séria de defesa dos direitos humanos. Este quadro quase 

não se alterou com a política denominada de segurança pública das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPPs), no Rio de Janeiro (FERRAZ; DANTAS, 2014, 

p. 129). 

 

  Passaremos neste momento ao estudo das ações judiciais contra o 

Estado brasileiro. No ano de 1982, familiares de mortos e desaparecidos da Guerrilha 

do Araguaia – movimento de resistência nos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins, 

moveram uma ação na Justiça Federal requerendo informações sobre o paradeiro dos 

entes desaparecidos, mostrando-se uma medida ineficaz, pois não houve qualquer 

disposição do Estado em responder a inquirição. Em 1995, o Centro pela Justiça e 

Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ (GTNM/RJ) e a 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos entraram com uma ação na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ante a omissão do Estado acerca do 

paradeiro dos perseguidos pela ditadura.  

  Em 2010 realizou o julgamento do caso Gomes Lund versus Brasil.. A 

sentença decidiu que o entendimento dado a Lei de Anistia é incompatível com o 

compromisso do Estado brasileiro perante aquela Corte, além da condenação pelo 

desaparecimento forçado de militantes na região do Araguaia e determina que sejam 

realizadas ações para localização e entrega de restos mortais de vítimas da 

repressão, assim como a criação de um Grupo de Trabalho específico na questão do 

Araguaia. Determinou também que no âmbito das Forças Armadas seja inserido 

programa destinado ao ensino de direitos humanos. Apesar dos esforços, o Estado 

brasileiro não cumpriu integralmente o determinado em sentença. Foi dado o prazo 

de dois anos para o cumprimento destas medidas e até o presente momento não 

foram cumpridas. 
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  Entre as medidas judiciais propostas, temos a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). A presente ferramenta 

constitucional pode ser entendida como o meio utilizado para evitar ou reparar ato do 

Poder Público que lesione preceito fundamental, ou seja, tem o objetivo de evitar a 

existência de norma contrária a Constituição. A ação será proposta perante o STF e 

os legitimados para propor são os mesmos previstos em casos de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI). Quanto às hipóteses legais, o artigo 1º da Lei nº 

9.882/1999 aponta: 

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental: 

I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei 

ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 

Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000) 

II – (VETADO) (BRASIL, 1999). 

 

  Em 2008, o Conselho Federal da OAB propôs ao STF a ADPF 153, 

solicitando que aquele tribunal interpretasse a Lei nº 6.683/1979, no sentido de que 

os agentes do Estado que cometeram crimes contra a humanidade não estão cobertos 

pelo benefício da anistia política, devido ao fato de não terem praticado crimes 

políticos, mas sim crimes comuns. Dois anos após a propositura da ação, o STF por 

sete votos a dois entendeu pela validade da lei. O entendimento da Corte, sobretudo 

do Ministro relator Eros Grau, foi de que houve uma anistia bilateral e que o pacto foi 

recepcionado pela Constituição da República de 1988 e, ainda, que somente o Poder 

Legislativo poderá reaver a Lei de Anistia. 

  Devemos afirmar que o resultado da ADPF 153 demonstra o quão difícil 

é o processo de transição brasileiro. O Judiciário optou por validar o crime de tortura, 

apesar da Carta Magna de 1988 estabelecer que tais crimes são insuscetíveis de 

anistia política. A decisão foi no sentido contrário ao fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito. Sobre a decisão, Silva Filho faz a crítica: 

Finalmente, o julgamento da ADPF 153 no STF é a grande prova do quanto 

ainda estamos longe no Brasil de uma verdadeira ruptura com o passado 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2231&processo=2231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm
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autoritário. A ditadura no Brasil teve uma característica muito particular. Ela 

se preocupou em maquiar seus desmandos e suas práticas ditatoriais com 

um manto ou simulacro de legalidade. Esse fato causou a sensação, entre 

muitos dos juristas brasileiros, de que a Constituição de 1988 foi o fruto de 

um processo “natural” e de continuidade com a “legalidade” aqui instituída à 

base de Atos Institucionais (SILVA FILHO, 2011, p. 305). 

  Acerca das diretrizes da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

Méndez e Covelli, em Parecer técnico sobre a natureza dos crimes de lesa-

humanidade, a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de anistias, do 

Centro Internacional para a Justiça Transicional (ICTJ), concluem: 

(...) No caso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a obrigação 

geral de perseguir, investigar e punir os responsáveis por graves violações 

dos direitos humanos e de crimes de lesa-humanidade é uma obrigação que 

nasce para o Estado a partir do momento da ratificação da Convenção, e é 

exigível em relação a atos constitutivos desse tipo de violações e crimes, 

cometidos antes de sua ratificação e vigência pelo respectivo Estado. 

Portanto, pode-se dizer que, se o Estado do Brasil – como Estado Parte da 

Convenção – alega a prescritibilidade para não investigar nem punir os crimes 

de lesa-humanidade cometidos durante o período da ditadura (1964-1985), 

não estaria cumprindo as obrigações gerais do artigo 1.1 e estaria, desta 

forma, violando a Convenção (MÉNDEZ; COVELLI, 2009 p. 394). 

  É importante afirmarmos que o Estado brasileiro não pode escusar-se 

do cumprimento da sentença, pois ratificou a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos e reconheceu a jurisdição da CIDH, com observância da Constituição da 

República. O não cumprimento representará um retrocesso no direito internacional e 

um alinhamento com o injusto. 

  A ADPF 320, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), é 

mais uma tentativa de reescrever a história recente do país. É necessário lembrarmos 

que recentemente o STF entendeu pela não punição aos agentes da ditadura. Na 

ação, o PSOL sustenta que o Estado brasileiro deve cumprir na totalidade a sentença 

da CIDH e alega o efeito vinculante do provimento, tendo recebido parecer favorável 

do Procurador-geral da República Rodrigo Janot. O relator da ação no STF é o 

ministro Luiz Fux. O Procurador Janot, em seu parecer, entende que a Lei de Anistia 
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não deve ser estendida a crimes cometidos após o ano de 1979, como nos atentados 

à OAB e o Riocentro.  

  Por fim, caso o Brasil pretenda descumprir a sentença da CIDH e as 

diretrizes do Pacto de São José da Costa Rica, deverá declarar a inconstitucionalidade 

do ato que ratifica a eficácia da Corte no direito interno, nos termos dos artigos 44 e 

75 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 

  Diante do quadro estabelecido, não podemos conceber a possibilidade 

de uma nova derrota no STF, pois legitimaria a impunidade e a consequente vitória 

do regime de 1964. É preciso que a sentença da CIDH seja cumprida para garantirmos 

a segurança jurídica do país, o fortalecimento das instituições e para que seja feita a 

justiça com as vítimas da repressão. 
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Conclusão 

  Entendemos que a ditadura empresarial-militar brasileira foi uma 

ditadura do capital, visto o financiamento e a participação de empresários e 

multinacionais na construção do estado de exceção, pois esses atores tiveram 

participação fundamental para a sustentação do aparato repressivo do Estado. O 

capitalismo internacional operava de maneira a manter seus interesses e sufocar 

qualquer meio de resistência por parte do povo brasileiro.    

  A Lei de Anistia de 1979 foi reivindicada em um momento de lutas 

sociais, onde o regime sofria pressão interna e externa para que o país entrasse nos 

trilhos da democracia. Entendemos que naquele momento a ditadura não possuía 

legitimidade para atuar como parte do processo de anistia, devido ao fato de não 

reconhecer sua responsabilidade em violações aos direitos humanos, o que torna 

inviável a inclusão de agentes da repressão no benefício que a lei concede. Em suma, 

se o Estado não reconhece seus crimes, não é possível anistia-lo por crimes que 

afirma não ter cometido. A lei foi redigida de forma a permitir uma interpretação 

confusa dos crimes conexos. Não é possível anistiar aqueles que cometeram 

violações de direitos, visto a natureza jurídica distinta das ações de resistência 

daqueles que enfrentaram o terror do Estado. 

  Quanto ao processo de transição, foram adotados alguns mecanismos 

para que a democracia se consolidasse, mas insuficientes para o rompimento com a 

política de conciliação dos militares. Em seguida, foram criados instrumentos de 

reparação às vítimas do Estado ditatorial, como a Comissão de Familiares de Mortos 

e Desaparecidos Políticos, criada no ano de 1995, que surgiu através da luta e 

enfrentamento dos familiares de mortos e desaparecidos no momento em que o 

Estado recusava-se a assumir suas responsabilidades perante a sociedade e a 

Comissão de Anistia, criada em 2001 após ação conjunta do Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ  e a Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos  na OEA contra o Estado brasileiro. 

  No aspecto da justiça, a decisão do STF na ADPF 153 demonstra que 

não houve uma ruptura completa com o conservadorismo dos tribunais de exceção, 

apesar de pontuais mudanças de paradigma e o surgimento de alguns juízes com 
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perfil progressista. O STF legitimou o regime pós 1964 ao entender que agentes 

violadores dos direitos humanos estão anistiados pelo pacto que não foi bilateral. Até 

o presente, aguardamos um reposicionamento do Supremo sob a luz da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos na ADPF 320 proposta pelo PSOL, 

fundamentada no sentido de que a sentença proferida no caso Gomes Lund possui 

efeito vinculante e por isso o Estado brasileiro deverá cumpri-la integralmente. 

  Acerca da preservação da memória e da verdade, observamos que 

houve pouco avanço nos últimos anos na busca pela reconstrução dos fatos, devido 

a ausência de vontade por parte do Estado brasileiro. A Comissão Nacional da 

Verdade apresentou relatório, sendo que o trabalho de identificação já havia sido 

realizado pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ e pela Comissão de Familiares de Mortos 

e Desaparecidos Políticos, sem financiamento do governo. Houve desconstrução de 

versões oficiais da ditadura sobre situações de mortes e desaparecimentos, reforçado 

com o apoio de peritos internacionais. Por outro lado, não atuou de forma efetiva para 

propositura das medidas judiciais cabíveis contra aqueles que violaram direitos 

humanos.  

  A anistia foi levada a cabo e determinada por aqueles aos quais 

interessavam a produção de esquecimento. Observamos que há uma memória 

política em disputa, sintomático em países que passaram por regimes ditatoriais. A 

memória tensiona as relações sociais, podendo ser construída de forma a não produzir 

os efeitos educativos na sociedade. Vimos que há na sociedade brasileira um anseio 

por novos contextos de exceção, como as recentes aclamações pelo retorno da 

ditadura militar. Isto culminou diretamente na eleição de um presidente militar, mesmo 

que sem qualquer aptidão para o cargo que exerce. A produção de esquecimento, 

concluo, interessa ao capital, pois desmantelada a memória na sociedade, torna-se 

um facilitador para a imposição de seus interesses. Lembrar, significa resguardar-se 

em um momento de perigo e afronta ao estado democrático de direito. 

  Por fim, para a completa transição, afirmamos que é necessário o 

aperfeiçoamento das medidas tomadas para que o país esteja afinado com os 

compromissos definidos na Constituição da República de 1988 e com os acordos, 

tratados e convenções internacionais, não exercendo força contrária e 

consequentemente retroagindo nossos pequenos avanços sociais das últimas 
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décadas. É necessário estancar a produção de esquecimento através de políticas 

públicas de preservação da memória e o rompimento das políticas de conciliação.  
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