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Sin verdad, no hay justicia. 

(Sem verdade, não existe justiça.) 



 
 

Resumo: 

 

Nas décadas finais do último século, os Estados-nação organizaram-se em instituições inter-

nacionais e buscaram unir esforços para que, nos países que sofreram com regimes ditatori-

ais, fossem colocados em prática mecanismos de combate ao autoritarismo e violência como 

forma de política estatal, como enfrentamento do passado autoritário. Esse agrupamento de 

medidas recebeu o nome de Justiça de Transição, ou justiça transicional, e possui importante 

papel no estudo da democracia brasileira. Ao ser iniciada, com a Lei 6.683/79, ou Lei da 

Anistia, a redemocratização foi marcada pela instalação de uma política de esquecimento e 

desvalorização da memória das vítimas, já que o perdão concedido pela anistia brasileira 

beneficiou tanto algozes do Estado, quanto vítimas da repressão, ao equiparar o grau de vi-

olência de todos os crimes. Mesmo aqueles lesa humanidade cometidos pelo estado foram 

classificados como conexos aos políticos. De forma a combater esse esquecimento, em 2011, 

foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que busca, junto às demais comissões de menor 

escopo, dar resposta aos familiares das vítimas e examinar as graves violações de direitos 

humanos cometidas pelo Estado brasileiro. A cidade de Macaé, conhecida como moscouzi-

nha brasileira, abrigou uma dessas comissões que, em âmbito municipal, buscou dar capi-

laridade ao trabalho da CNV. E promoveu, principalmente, a valorização das memórias que 

foram silenciadas e não tiveram espaço na redemocratização, contribuindo, assim, para a 

reconstrução da memória social e coletiva macaense, prejudicada pela ineficiência da justiça 

transicional brasileira. 

 

Palavras-chave: Justiça de Transição; Lei da Anistia; Comissão Nacional da Verdade; Co-

missão Municipal da Verdade de Macaé; Comissão da Verdade de Macaé. 

  



 
 

Abstract: 

 

The Nation-States convened themselves, at the end of the last century, in international insti-

tutions to promote in States that suffered dictatorship, measures to combat authoritarianism 

and violence as a government policy, in order to give them, the way to confront their author-

itative pasts. These bundling of measures is known as transitional justice and have a signif-

icant role in brazilian democracy's studies. When re-democratization was started, with Am-

nesty brazilian Law, it was surrounded by a forgetfulness policy and depreciation of the 

memory of victims. That was because the pardon granted by Amnesty Law had been ex-

tended to executioners and torturers, when that Law equated all the violences that were com-

mitted, even that ones that were fruited of a brazilian State policy. National Truth Commis-

sion (NCT) was created in 2011 in order to fight against that oblivion. This Comission and 

the ones that was created with a smaller scope, sought to examine humans right violations 

that were committed by brazilian State and report it to the family of the victims, telling them 

what really happened. The city of Macaé, well known as a brazilian little Moscow, founded 

one of these commission in a municipality way and sought give informations to the NCT. 

And promoted, particularly, the appreciation of the memory that was silenced and haven't 

enough space in re-democratization. In that way, Truth Comission of Macaé helped to re-

build the macaense social and collective memory, that was damaged by the inefficient bra-

zilian transitional justice. 

 

Keywords: transitional justice; Amnesty Brazilian Law; Brazilian National Truth Comis-

sion; Truth Comission of Macaé; Municipal Truth Comission of Macaé. 
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1. Introdução 

 

Ainda que seja bastante explorado, os temas circundantes às ditaduras militares vi-

vidas na América Latina merecem constante estudo. Isso porque, mesmo passado meio sé-

culo após seus golpes de estado, os resquícios das violências e arbitrariedades sistêmicas 

vividas em países como a Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, não se exauriram com a rede-

mocratização e são costumeiramente encontrados no presente, seja através da permanência 

de estruturas no que tange ao militarismo nas instituições públicas, ou mesmo na manutenção 

de instrumentos de violência que persistem no cotidiano brasileiro.  

Quando a América Latina se viu reestabelecendo seus regimes democráticos junto 

ao declínio da Guerra-Fria, tornou-se necessário a instituição de estratégias que possibilitas-

sem o sólido retorno da democracia aos regimes ditatoriais. Assim, em plano internacional, 

foram promovidas ações que contribuíssem para a reinstalação das democracias sob a pers-

pectiva da proteção aos Direitos Humanos. Tal reinstalação buscava confluir a reconciliação 

entre regimes juntamente à ruptura com o passado tirano, de forma que fossem construídos 

e difundidos valores morais que condissessem com seu novo regime entre a sociedade. 

Esse trabalho tem como provocação central o processo de transição de regimes au-

toritários e ilegítimos para a democracia, processo esse vivido em dezenas de países que 

passaram por uma ditadura. Tal transição, que visa confrontar o antigo em prol do novo, 

através não somente de leis e sua forma judicial de soluções de conflitos, mas também com 

a criação de uma eficiente política pública de valorização à memória, amplo acesso à verdade 

sobre os fatos do período de exceção, possibilitando a discussões sobre as punições cabíveis 

a quem os cometeram, é conhecido como Justiça de Transição ou justiça transicional. Seus 

mecanismos políticos e sociais serão objetos do primeiro capítulo deste trabalho que, tam-

bém, buscará apresentar e abordar as suas principais propostas. 

Esse tema me foi apresentado em 2013, ao iniciar a minha graduação em Direito em 

Macaé/RJ, quando conheci através do Facebook o “Festival Cinema pela Verdade”. Pelo 

grande interesse em filmes que debatessem o tema da ditadura, tentei trazer o projeto à minha 

universidade, o que se mostrou inviável pela necessidade de capacitação na capital do Es-

tado. Porém, germinou em mim o interesse em trazer ao Instituto do qual fazia parte, discus-

sões sobre a ditadura, sobre as barbaridades cometidas com aval e apoio estatal, sobre o que 

ela havia deixado: as violências como política corriqueira.  
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Naquela época o país estava no boom de Comissões da Verdade, incitadas pela Co-

missão Nacional da Verdade e se via bastante no meio acadêmico, diversos eventos que 

promovessem essa discussão. Não me contive e provoquei um professor membro da Comis-

são da Verdade de Niterói, Vladimir Carvalho Luz, para que me ajudasse na realização de 

um evento assim no nosso Instituto e, em 16 de dezembro de 2013, realizamos na Cidade 

Universitária de Macaé o evento Justiça de Transição e o Estado de Exceção. Inclusive, 

esteve presente o então presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e 

também ex-presidente da Comissão da Verdade do Rio, o atual deputado federal Wadih Da-

mous.  

O que eu não sabia era que, justo naquele ano, também havia sido criada a Lei da 

Comissão Municipal da Verdade de Macaé (Lei 3.982/2013), informação que foi divulgada 

naquele evento pela então presidenta da Comissão, a saudosa advogada Andréa Meirelles. 

Ela anunciou, também, que haveria duas vagas para estágio na Comissão e que estava rece-

bendo currículos para iniciar o processo seletivo. Na manhã seguinte, enviei meu currículo 

e, ao fim de janeiro, fiz uma nervosa e trêmula entrevista com ela, que pouco a pouco em 

sua gentileza, me deixou tranquila. Nunca havia querido tanto algo na vida. Recebi a apro-

vação no mês seguinte e, a partir daí, oficialmente, comecei a conhecer o trabalho da Co-

missão Nacional da Verdade e a luta por Memória, Justiça e Verdade1 que a Justiça de Tran-

sição propunha. 

Apesar de ter recebido a aprovação em fevereiro, somente em julho de 2014 iniciei 

o estágio, junto a um talentoso colega que, futuramente, se tornaria um irmão. A demora do 

início foi um pouco desestimulante, era sempre justificada por entraves políticos. Já naquele 

mês, comecei a entender o que seria isso, ao perceber que, novamente, a verdade e a memória 

seriam espaços de disputas políticas. O funcionamento da Comissão se deu nos altos de um 

prédio simbólico e histórico, a antiga Câmara Municipal de Macaé no centro da cidade. E, 

conforme contido na Lei Municipal, financiada pela Câmara Legislativa. O que de fato, não 

aconteceu. O funcionamento da Comissão foi apoiado pelo gabinete de dois vereadores e, 

em questão apoio financeiro, somente pelo gabinete de um deles, que nos foi muito atenci-

oso. A pouca estrutura oferecida para o funcionamento já demonstrava a dificuldade que 

enfrentaríamos no exercício dos trabalhos. 

                                                           
1 Ao longo do trabalho, quando memória, verdade ou justiça forem utilizados no sentido de representarem 

princípios fundamentais, serão adotados em iniciais maiúsculas.  
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Macaé é uma cidade pequena, interiorana, que na época da ditadura era prioritaria-

mente rural e ferroviária. O petróleo começava a circular nos debates como modernização e 

através de uma voz de defesa para que se mantivesse em poder estatal, através dos trabalha-

dores que se organizavam em sindicatos, sendo o movimento sindical bastante atuante. Essa 

estrutura mudou drasticamente durante os anos ditadura e, já na democracia, com a consoli-

dação da indústria petrolífera na cidade. Porém, o que permaneceu durante todas essas dé-

cadas, foram os detentores do poder político e os latifundiários, que ainda exercem bastante 

influência na sociedade macaense. Inclusive, se mantiveram na política, homenageados em 

novos prédios públicos, tendo seus apoiadores diretos, assumindo importantes cargos públi-

cos. 

Toda essa manutenção de poder na esfera política foi a base das dificuldades que 

encontramos para legitimar a Comissão nos espaços públicos, que ainda são bastante influ-

enciados pela estrutura conservadora. Falo aqui sobre as dificuldades, pois o sucesso encon-

trou espaço para ser registrado e publicado posteriormente, no Relatório Final da Comissão 

da Verdade de Macaé, que foi lançado em março de 2017. 

O trabalho da Comissão teve como base a pesquisa documental e, prioritariamente, 

a realização de entrevistas com familiares de personagens da resistência macaense. Uma 

memória-viva como presidente, senhor Lauro Martins, ferroviário preso e torturado, abraçou 

a Comissão ao aceitar a indicação, e dividiu conosco lembranças sofridas, bem como a his-

tória e memória que havia sido calada com a nova democracia. Filhos, netos, amigos: toda 

uma rede que comungava as mesmas lembranças, lembranças que nunca encontraram espaço 

para serem divididas, por nunca terem sido possibilitadas em espaço público.  

Através das recusas de fala, literais portas-na-cara, recusas de entrega de documentos 

oficiais, alegações falsas de que nunca havia existido violências em Macaé durante a dita-

dura, vimos de perto o que a repressão havia deixado no presente: o medo da história. Além 

daqueles que lembravam com um saudosismo incompreensível, muitos familiares se recu-

saram a reviver as dores daquele passado, outros não confiavam na seriedade do trabalho 

por envolver a Câmara. Um medo velado pelo silêncio. 

Meu estágio durou, oficialmente, sete meses. As reuniões aconteciam nas sextas-

feiras de forma horizontalizada e com bastante discussão, histórias e trocas de informações, 

tendo elas – e toda a Comissão –, sido coordenadas pelo querido historiador Meynardo Ro-

cha de Carvalho. A experiência foi, sem dúvidas, imensuravelmente rica, proporcional ao 

sentimento de injustiça e lágrimas que brotavam sem eu saber de onde. Esse tema sempre 
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me foi caro, desde os estudos colegiais, intensificando na faculdade, por nunca ter compre-

endido tamanha violência. Por sofrer ao imaginar que pessoas fossem torturadas, mortas por 

lutarem por liberdade. Porque poderia ter sido a minha mãe. O meu filho. Mas foi a mãe e 

pai de outros, filhos de outros. E isso também, para mim, é inaceitável. 

Durante a Comissão pude estar presente em diversas entrevistas, tendo realizado al-

gumas, transcrito outras. Conheci pessoas que continuam lutando por uma sociedade mais 

justa, como a senhora Martha de Luna dos Santos, filha do camponês Generino Teotônio de 

Luna, preso e torturado diversas vezes na cidade. Ao final, em fevereiro de 2015, entreguei 

minha contribuição final através de um artigo, escrito em conjunto com o parceiro de traba-

lho Lucas Cravo de Oliveira e a professora Giovanna Frisso, com o título: Justiça, respon-

sabilidade e direito à memória: o papel da Comissão da Verdade de Macaé no contexto do 

Brasil atual, para que fosse integrado ao Relatório Final. 

O lançamento do Relatório se daria somente dois anos depois, pelo vagaroso pro-

cesso de licitação e autorização de publicação da Câmara Legislativa e, também, só foi pos-

sível com o apoio de um terceiro vereador, que encampou a publicação e a defendeu como 

parte de uma luta contra o golpe parlamentar que se prenunciava, contra a então presidenta, 

Dilma Rousseff em março de 2017. 

Tal tema no Brasil, por diversos fatores e alguns destes serão objetos deste trabalho, 

sempre fora timidamente discutido e colocado em pauta (PINTO, 2012, p. 03). Isso porque 

há um falso sentimento de superação do período sombrio, como o Ministro Marco Aurélio 

tentou colocar em suas palavras, como uma “página virada”, que foi “um perdão em sentido 

maior”2, em nome da paz social. Contudo, ao estudarmos os meandros que resultaram na Lei 

da Anistia, veremos que essa página virada a qual ele se refere, fora forçosamente virada e 

converteu-se, como na analogia do papel amassado, em marcas que persistiram no presente. 

Portanto, como objeto do segundo capítulo, teremos a Lei da Anistia. A crítica prin-

cipal é sua legitimidade, por ter sido imposta, proposta e aprovada em um período que, ainda 

que tenha recebido o nome de abertura política, manteve – e solidificou, como veremos –, 

um Congresso ilegítimo que atendia aos interesses diretos do governo militar. A Lei da Anis-

tia é tida como um marco no início do processo de transição para a democracia, porém, à 

maneira com que fora arbitrariamente escrita, gerou consequências como a própria dificul-

dade para que o país pudesse realizar a Justiça de Transição. A Lei buscou, forçosamente, 

                                                           
2 Disponível em <http://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/a-lei-da-anistia-e-uma-virada-de-pagina-

nao-ha-mais-como-muda-la/>. Acesso em 19/04/2018. 
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decidir como o país iria se manifestar – ou deixar de se manifestar – a respeito das atrocida-

des cometidas como política de Estado. 

Ainda que pudesse ser interpretado como tema superado pela ampla sociedade, em 

2009, o Brasil recebe uma condenação internacional pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, sobre a Guerrilha do Araguaia. Na 

condenação, além de diversas outras recomendações e obrigações no que tange à aplicação 

da Justiça de Transição, o Brasil teve sua própria Lei de Anistia condenada. Isso resultou na 

ADPF3 153 no ano seguinte, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil ao Supremo 

Tribunal Federal, para que ela pudesse ser revista. 

A Lei da Anistia, por muitos, ainda é tida como “ampla, geral e irrestrita”, mas não 

foi esse o texto aprovado em 1979. Restringiu sua graça em seu artigo 1º, §2º: “excetuam-se 

dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, 

assalto, sequestro e atentado pessoal”. Contudo, não ficou restrita àqueles que atuaram junto 

ao regime de exceção como seus agentes e a tortura, as violências físicas, psicológicas, se-

xuais e até mesmo homicídios, ficaram no rol de crimes conexos aos políticos, como se todos 

os crimes que aconteceram naquela época, recebessem o perdão oficial. 

Isso fez com que todo aquele passado, incluindo as atrocidades, recebessem um ca-

ráter de ultrapassado, superado pela sociedade, menos para os familiares e os grupos de Di-

reitos Humanos que continuam em luta por Memória e Verdade. Porém, o que podemos 

observar ao analisar o caminho da democracia desde o seu retorno, é que com a Lei da Anis-

tia, foram instituídos como políticas públicas, o silêncio e, muitas das vezes, o esquecimento 

na memória social. O que fez com que, inevitavelmente, a Lei da Anistia se tornasse um 

instituto que impossibilitou o que a Justiça de Transição propõe. 

Somente 30 anos após a anistia, o Brasil, em 2009, ao reorganizar seu Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), colocou, enfim, o Direito à Memória e a Verdade 

como integrantes oficiais dos Direitos Humanos no país. E, através dele, houve a justificativa 

para sua defesa: a avaliação do passado sob égide do Princípio da Verdade que, ao buscar e 

fortalecer mecanismos para a justiça através da memória do que houve, resultaria na rejeição 

aos atos violentos. Essa rejeição comum seria a base para o sentimento de ruptura que falta 

ao regime democrático brasileiro.  

                                                           
3 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, instituto jurídico que, constitucionalmente, é um dos 

remédios constitucionais que possibilita que uma lei anterior à Constituição, seja questionada por desacordar 

com algum dos Princípios Fundamentais. 
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O capítulo terceiro apresenta algumas razões para que, no Brasil, não haja esse sen-

timento de ruptura: a ausência de uma memória coletiva que tenha lado. Isso porque, pela 

Lei da Anistia e pelo processo de transição que o Brasil sofreu, tendo mantido algumas es-

truturas de poder desde a ditadura, guiou o país a ter uma memória que gostaríamos de es-

quecer, como se tivessem sido cometidas violências equiparadas de ambos os lados e, por 

isso, melhor ficarem no passado. Uma memória do meio termo, do consenso. Porém outra 

memória seria privilegiada com essa ausência de ruptura, a memória dos vencedores do re-

gime que saíram sem terem sofrido quaisquer punições: a memória dos que detinham o po-

der, os militares. 

 Para combater essa hegemonia de memória imposta, em 2009 o PNDH-3 previu, para 

possibilitar ações que efetivassem o Direito à Memória e à Verdade, a criação de uma Co-

missão Nacional da Verdade (CNV), para que o Brasil pudesse acompanhar diversos outros 

países que buscavam no seu passado de regime autoritário, maneiras de consolidar as recen-

tes democracias. Com o tema “para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça”, a 

CNV atuou oficialmente até 2014, quando, na publicação de seu relatório final, encerrou 

seus trabalhos. Porém isso não confluiu com as dezenas de outras Comissões da Verdade 

surgidas de forma capilar à atuação da CNV. Comissões essas que, de fato, ao permitirem 

que a história fosse recontada, ao permitir que respostas fossem dadas as centenas de fami-

liares que permaneciam com espaços em branco sobre suas histórias, pudessem, enfim, re-

ceber a atenção do Estado através de uma política pública. A valorização da Memória e 

Verdade se tornou instrumento para a consolidação da democracia e pode ser vivenciada no 

Brasil através das Comissões da Verdade.  

 Esse Trabalho de Conclusão de Curso busca assim valorizar as Comissões da Ver-

dade como mecanismos que privilegiaram, após 50 anos, discursos que foram massacrados 

pela imposição de uma memória que não fora fruto de um acordo, mas mais um instrumento 

de violência promovido pelo Estado brasileiro. Violências que permanecem no cenário do 

país e, infelizmente, parecem ter sido banalizadas por serem tão corriqueiras e presentes na 

rotina do nosso país.  

 Procuro, portanto, sem dúvidas, reativar o sentimento de indignação, para que não 

nos esqueçamos que há pouco o país vivera sob um período de exceção democrática e que a 

violência era uma política de Estado e, pelos resquícios no presente, deve constantemente 

ser combatida. Acredito que seja importante que revisitemos sempre, ainda que gere bastante 

incômodo, o passado violento que o Brasil vivenciou. A favor de uma memória coletiva e 
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sua construção com participação abrangente. Mas a favor do lado da democracia e proteção 

aos Direitos Humanos. Isso faz com que, de forma mais sutil e com maior sagacidade, pos-

samos detectar ameaças totalitárias que permanecem no nosso dia-a-dia, seja na atual su-

pressão de direitos sociais, seja na violência física como forma de política militar de controle 

social.  
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2. Justiça de Transição 

 

2.1. Um breve histórico por trás do Golpe de 1964: o porquê de existir e o porquê de acabar 

 

Durante a Guerra-Fria, a América Latina sofreu os resultados da aplicação da Dou-

trina de Segurança Nacional (DSN), um mecanismo que foi utilizado pelos Estados Unidos 

da América para instituir uma rígida política de protecionismo contra a ameaça das ideias 

socialistas. Com isso, puderam ocupar o espaço na economia mundial deixado por países 

europeus no pós-guerra (BICUDO, 1986, p. 09) e através dessa política, os EUA exerceram 

influência direta em países como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, Congo, Uruguai, Lí-

bia, Grécia, dentre outros. A DSN foi apresentada pelo então presidente americano Trumann, 

quando ele anunciou que o país estava sob uma ameaça comunista precisando, portanto, de 

uma política estratégica de defesa nacional. Sobre esse aspecto de defesa nacional, porém,  

 

(...) o conceito de segurança nacional, que nos Estados Unidos é um con-

ceito de dentro pra fora, nos outros países, e em especial na América La-

tina, é um conceito de fora pra dentro. No interesse da segurança do impé-

rio americano [que se formara no pós-guerra] são tomadas medidas, dentro 

dos países que estão sob sua esfera de influência, objetivando impedir que 

os mesmos permitam qualquer movimento que possa vir contrariar a ma-

nutenção e o desenvolvimento desse império (BICUDO, 1986, p. 07). 

 

Bicudo apresenta a maior motivação da implementação das ditaduras na América 

Latina: a proteção do interesse econômico estadunidense. No Brasil, acontecia a criação da 

Escola Superior de Guerra, que foi laboratório inicial para a implementação do regime, ao 

manter nela, assessores americanos que coordenavam os planos de estudo estratégicos (BI-

CUDO, 1986, p. 07). O sucesso dessa política pôde ser identificado já no fim da década de 

50 e, emblematicamente, após a posse de Jânio Quadros como presidente e como vice João 

Goulart em 1960.  

Para relembrar, Jânio com sua política anti-corrupção com propostas de reformas de 

base, falando sobre a diminuição da desigualdade, permaneceu somente a sete meses no 

governo e renunciou de forma histórica, através de uma carta denunciando a influência de 

grupos estrangeiros e responsabilizando sua saída às “forças terríveis” que se levantaram 
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contra ele. Posteriormente, seu vice, ao tentar implementar aquelas reformas de base, sofreu, 

até mesmo com apoio da população civil, a deposição em 1964 através do golpe militar. 

Atualmente, a influência que os EUA exerceram através da implementação e manu-

tenção dos regimes ditatoriais na América Latina é admitida e amplamente debatida, com 

acesso à documentos oficiais e testemunhos probatório de inúmeros membros daqueles go-

vernos. Durante a ditadura, o livre acesso a essas informações era censurado de forma que, 

mesmo antes do AI-5, marco da forte censura, aqueles que insistiam em um simples debate 

com fontes independentes eram cassados ou sofriam violenta repressão. A mídia foi utilizada 

a favor do aparato estatal, portanto, qualquer discussão sobre ideias contra aquela hegemonia 

imposta, era fortemente calada e repreendida. 

Já em março de 1964, o golpe se prenunciou, com a ameaça de intervenção federal 

no então estado da Guanabara com o apoio de grupos de banqueiros, industriais e ruralistas, 

que eram contra as reformas de base (TERCEIRO MUNDO, 1994, p. 06). Concomitante-

mente, acontecia a Operação Brother Sam, denunciado por Phyllis R. Parker, onde os Esta-

dos Unidos patrocinou financeiro e logisticamente o aparato militar do golpe de estado da-

quele ano (GREEN; JONES, 2009, p. 69 e 81).  

É importante ressaltar que, através das denúncias e acesso às informações como as 

citadas acima, podemos chegar ao pensamento que o golpe de estado não foi puramente 

militar, nem mesmo civil-militar, como a literatura moderna gosta de identificá-lo. O golpe, 

desde sua semente, era imperialista. Foi promovido e implementado visando os interesses 

econômicos de um país-potência da Guerra Fria, que impunha uma forte política de controle 

direto em países periféricos, quando organizava e manipulava de acordo com seus interesses, 

os seus estados-satélites. Para servir a tais interesses, a democracia brasileira passou por 21 

anos oficiais de suspensão. 

Nos anos subsequentes aos golpes, a América Latina iniciou forte oposição aos regi-

mes violentos que lhe foram impostos. No Brasil, o primeiro registro da resistência pós-

golpe foi o deputado Rubens Paiva, que já na madrugada de 1º de abril de 1964, discursou a 

favor da legalidade do governo de João Goulart4.  

Sobre o movimento de oposição, durante a década de 70, após o AI-5 ter representado 

o auge da repressão através da censura e suspensão de direitos sociais, a legião de estudantes, 

                                                           
4 Disponível em <http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/03/rubens-paiva-defendeu-legalidade-do-governo-

jango-pela-radio-nacional-no-dia-1o-de>. Acesso em 30/04/2018. 
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intelectuais, agricultores e demais militantes da oposição começaram a receber apoio de ca-

madas mais abastadas. Isso porque a violência havia sido desmoralizada pelo genocídio 

ocorrido na Guerrilha do Araguaia, pelo assassinato escrachado do jornalista Vladimir Her-

zog e do operário Manuel Fiel Filho com maquiagem de suicídio. Todos, invariavelmente, 

em todas as camadas sociais, sofreram censura ao manifestarem uma visão política que não 

fosse a oficial daquele sistema. Junto a isso, a crise econômica pode ser sentida por camadas 

ainda mais favorecidas, aumentando a voz de oposição ao regime, fosse a resistência pública 

ou clandestina. 

No contexto interno brasileiro, a queda do AI-5 fez com que o clamor pelas liberda-

des democráticas se tornassem as principais pautas dos grupos de esquerda, que se reorga-

nizaram junto aos seus novos apoiadores. O restabelecimento de importante instituto como 

habeas corpus fez com que a recuperação do Estado de Direito voltasse às discussões, sendo 

fortalecido com o retorno daqueles que haviam sido exilados. Assim, a oposição pode ter 

mais força e encontrar sinais de proximidade com a democracia na distensão proposta pelo 

governo, o que fez que a redemocratização pudesse ser iniciada. 

 

A partir de meados da década de 70, portanto, definiu-se uma nova con-

juntura e um processo de luta política fortemente marcada por estes dois 

polos: de um lado, o projeto de abertura do governo; de outro, a atuação de 

um movimento político de oposição, reunindo amplos setores da sociedade 

e com forte presença dos partidos e organizações de esquerda, que procu-

rava alargar e implodir os limites do projeto de “abertura” do governo. Este 

movimento de oposição se organizou em torno de uma plataforma de lutas 

democráticas: anistia ampla, geral e irrestrita; fim do aparelho e da legis-

lação repressiva; eleições livres e diretas; direito de greve; liberdade de 

organização, expressão e manifestação política, contra a censura, contra as 

prisões arbitrárias, contra a tortura, por uma constituinte soberana, pelo re-

torno ao Estado de Direito (ARAUJO, 2015, p. 70). 

 

Junto a esse panorama, houve a reorganização dos interesses internacionais com o 

fim da Guerra-Fria, enfraquecendo os regimes autoritários que estavam sob o regime pro-

posto pela DSN. Os estados satélites viram que, caso continuassem seguindo a Doutrina de 

Segurança Nacional, estariam fora da nova conjuntura de Estados que ali se formava, com a 

ampliação do comércio transnacional. Ainda, os Estados Unidos pôde perceber que a então 
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atuação dos regimes militares prejudicava a imagem do sistema capitalista (BICUDO, 1986, 

p. 27) que eles buscavam aprofundar, ao chegar no esgotamento da crise econômica mundial. 

Promoveu, assim, uma campanha de retorno aos governos civis, chamada distensão política.  

Esse conjunto de fatores fez com que o governo militar brasileiro adotasse a política 

de abertura lenta, gradual e segura como estratégia para que o país retornasse ao poder civil, 

porém, uma estratégia domada, para que não se perdesse totalmente a sua influência. Essa 

medida foi anunciada por Geisel e possibilitou o retorno oficial da oposição. Nesse contexto 

e, novamente, por forte influência internacional, ao fim da década de 70 e ao longo da de 80, 

a pauta da redemocratização começou a ganhar força como pauta além de necessária, possí-

vel. 

 

2.2. A redemocratização e a Justiça de Transição 

 

Para Robert Dahl, um processo democrático só é possível se os membros que a com-

porem forem politicamente iguais. Ou seja, num contexto onde há maior oportunidade para 

que alguns poucos membros possam expor mais seus pontos de vista e, muito provavel-

mente, essas propostas de política que serão adotadas e não será possível haver igualdade 

(DAHL, 2001, p. 50). O cientista político então, propõe alguns critérios que ao serem obser-

vados juntamente às especificidades de cada realidade, possibilitariam um parâmetro para 

que possamos analisar o viés democrático das instituições políticas, são esses: a participação 

efetiva de seus membros; a igualdade de voto; o entendimento esclarecido das políticas e 

suas consequências; o controle do programa de planejamento ao fazer a democracia um pro-

cesso contínuo e dinâmico; e a inclusão dos adultos (DAHL, 2001, p. 49 e 54). Ao adotarmos 

essa perspectiva, podemos iniciar a discussão sobre a redemocratização e o período de tran-

sição entre a ditadura e o governo civil. 

A redemocratização brasileira apresentou, ao longo de seu processo, marcas de resi-

liência e frustração. Isso porque o retorno de cidadãos e cidadãs exiladas conviveu com a 

ausência de respostas aos familiares dos mortos e desaparecidos que não foram contempla-

dos pela Lei da Anistia, bem como aqueles que haviam sido condenados como terroristas 

pela Lei de Segurança Nacional (conforme art. 1º, §2º Lei 6.683/1979). Isso fez com que a 

redemocratização tomasse para si um caráter resiliente, principalmente enquanto sociedade, 

quando 
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Resiliência é um conceito usado pelos profissionais da área de psicologia 

que significa a capacidade de um indivíduo suportar um golpe, enfrentar uma 

frustração e retomar seu rumo; é a capacidade de enfrentar a dor e se renovar 

nesse enfrentamento criando novas opções de vida e de ação (ARAUJO, 

2015, p. 74). 

 

A frustração também se fez presente pelo afastamento daquilo que Dahl menciona 

como participação política, quando houve a derrota da Emenda Dante de Oliveira, conhe-

cida como Diretas Já! em 1984. O Brasil experimentou a negação daqueles quatro critérios, 

quando não pode participar efetivamente da eleição de seus representantes, estes escolhidos 

por uma camada privilegiada do governo militar. A transição indireta demonstrou a quem a 

redemocratização servia, já que o Brasil quatro anos mais tarde, experimentou a democracia 

implantada, sem a ampla participação popular para a sua reinstalação. 

Ainda que tenha havido o voto, o sufrágio aqui não é aceito como elemento único da 

participação popular. A participação política da sociedade é um complexo de ações das quais 

o sufrágio, ainda que universal, não pode ser observado como independente das políticas que 

giram em seu entorno, como a promoção anterior do debate coletivo, a liberdade de escolha 

dos candidatos, ou mesmo a liberdade em se candidatar. Ou seja, a primazia da participação 

popular em todas as etapas. O Brasil da redemocratização vivia uma dicotomia partidária 

que também fora imposta pelo estado de exceção. É necessário que se averigue os condici-

onantes em torno de uma eleição, se estes se agrupam com um viés democrático, como o 

processo de discussão, de participação e ao universo de quem está sendo atendido com ela. 

No Brasil, esse processo se, por um lado, propiciou um apaziguamento entre apoiadores e 

opositores do regime, possivelmente evitando uma guerra civil, por outro, fez com que per-

petuasse uma experiência de transição conduzida pelos que exerciam poder no antigo re-

gime, tendo a democracia sido reinstalada com alguns importantes princípios democráticos 

colocados em segundo plano. 

Ao evitar uma guerra-civil é por entender, conforme entendimento consolidado, que 

a linha de frente das atrocidades cometidas pelo estado era ocupadas por cidadãos comuns 

(GENRO, 2015, p. 51) que retornariam ao convívio social em suas comunidades. E, a su-

pressão de princípios democráticos, por ofender a participação popular no fato dos candida-

tos à presidência naquela época terem sido escolhidos pelos militares, inclusive o candidato 

da oposição, Tancredo Neves. Juntamente, a elaboração da Constituição não foi feita por 
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uma legítima Assembleia Nacional Constituinte, eleita para esta finalidade, mas por um Con-

gresso Constituinte, onde congressistas cumularam a função constituinte sem ter sido previ-

amente eleitos e escolhidos para isso pela população. 

Ainda que tenha sido apresentada e, posteriormente, popularizada como Constituição 

cidadã, Zaverucha, no texto selecionado para este trabalho, aborda a continuidade de algu-

mas estruturas à luz do militarismo, quando apresenta a formação dos grupos de trabalho da 

Constituição como fruto de acordos dirigidos pelos militares. Inclusive, traz dados que mos-

tram que toda a sua organização fora conduzida por esses acordos. Acordos que, por terem 

raízes fincadas em um período autoritário, deixam à mostra, principalmente nas diretrizes 

sobre Segurança Pública, a imensa gerência que as Forças Armadas exercem sob os três 

poderes, não tendo se quer um parâmetro limitante de ação: 

 

Lógica à parte, os militares quem têm o poder constitucional de garantir o 

funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário, a lei e a ordem 

quando deveria ser o reverso. Ou seja, as Forças Armadas são baluartes da 

lei e da ordem definidas por elas mesmas, não importando a opinião do 

presidente da República ou do Congresso Nacional. Portanto, cabe às For-

ças Armadas o poder soberano e constitucional de suspender a validade do 

ordenamento jurídico, colocando-se legalmente, fora da lei (ZAVERU-

CHA, 2010, p. 48). 

 

O que Zaverucha exemplifica desacorda com o primeiro item que Dahl elenca como 

essencial para que as instituições sejam de fato democráticas: “1. Controle dos militares e da 

Polícia por funcionários eleitos” (DAHL, 2001, p. 163), sintetizando sua preocupação um 

pouco melhor em páginas mais à frente: “Em contraposição à ameaça externa da intervenção 

estrangeira, talvez a ameaça interna mais perigosa para a democracia venha de líderes que 

têm acesso aos grandes meios da coerção física: os militares e a Polícia” (DAHL, 2001, p. 

165). 

Uma vez que, no campo internacional, são feitas insistentes denúncias sobre os atos 

desumanos e crimes contra a humanidade cometidos por nossas instituições militares5, a 

                                                           
5 Absolutamente todos os Relatórios da Human Rights Watch desde, pelo menos, 2008, denunciam a polícia 

militar; também exemplifico com as denúncias de igual fundamento em todos os Informes anuais publicados 

pela Anistia Internacional desde, pelo menos, o ano de 2010. Disponível em <https://www.hrw.org/pt/publica-

tions e https://anistia.org.br/noticias>. Acesso em 09/05/2018. 
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preservação dessa estrutura de poder – e da pesarosa manutenção de suas atrocidades –, 

coloca o processo de fiel redemocratização brasileira em lugar questionável. Durante a mu-

dança de século, importantes tratados internacionais foram adotados pelo Brasil para a pro-

teção dos direitos humanos, de forma a afirmá-los como Princípios, como o Pacto San José 

da Costa Rica, conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 1992 e, 

mais tarde, outro em 2002, o Estatuto de Roma. 

O tema direitos humanos, antes da ditadura, não fazia parte da pauta de discussão de 

políticas públicas. Surgiu nos debates não-hegemônicos quando se encontrou violado pela 

repressão, tendo sido colocada e disseminada como luta, através da resistência popular 

(SADER, 2007, p. 81). A supressão da liberdade através da violência e a suspensão da par-

ticipação política, semente da democracia de diversos cidadãos, e a constante edição de me-

canismos que criminalizavam o cotidiano, fez com que vivêssemos um quarto de século de 

medo, incerteza e insegurança jurídica. O Estado de Direito foi suspenso e a qualquer tempo, 

poderia ser instaurada uma política ainda mais anti-democrática e violenta. 

É necessário que se retorne aos fundamentos basilares da democracia após a queda 

de um regime de exceção, para que possa ser deflagrado um legítimo e seguro processo de 

redemocratização. Na transição, portanto, é crucial que a afirmação da democracia emane 

do povo através da defesa e vivência da igualdade e liberdade, ao contrário do que o antigo 

regime pressupunha, para que possa ser reestabelecido a legitimidade do poder público, da 

escolha popular. Especialmente após a experiência das ditaduras, é imprescindível que tam-

bém seja adotado como base, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fruto histórico 

do surgimento dos direitos humanos. O Acesso à Justiça e o Direito à Verdade são princípios 

embutidos na valorização desse princípio, por permitirem o acesso à história do Estado que 

se mistura àquela da vida íntima de cada família. 

O papel atroz que a instituição militar exerceu na ditadura foi o que fez com que a 

redemocratização fosse ainda mais desafiadora. Essa redemocratização foi guiada e aberta 

por essa instituição, mantendo-se em lugar de poder para com a sociedade, no que diz res-

peito as suas liberdades individuais, bem como o poder de suspender as garantias constitu-

cionais de respeito à Dignidade da Pessoa Humana. Exatamente como acontecia na ditadura, 

com também um véu  democrático. Era necessário haver uma ruptura com esse passado 

violento, de forma a negar que a aplicação da violência como política estatal, bem como as 

suspensões de direitos vividas no período militar, se repetisse. 
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Um dos exemplos mais célebres dessa transição, exemplificando uma demarcada 

ruptura e enfrentando o passado violento, foi o tribunal de Nuremberg, ao dar aos criminosos 

nazistas, a possibilidade de ainda sim, terem um justo julgamento. Ele foi um dos primeiros 

esforços para que fosse questionada e mensurada a violência no genocídio cometido pelos 

nazistas (TORRES, 2017, p. 03), de forma a marcar e delimitar que aquela violência não 

seria mais aceita. Era necessário debater aqueles crimes dentro do judiciário para dar outro 

ar à sociedade europeia, para que fosse cessado quaisquer resquícios de impunidade e, tam-

bém, reafirmar o sistema democrático. Esse julgamento foi simbólico pelo simples fato de 

existir, já que muitos defendiam até mesmo a execução sumária, sem um processo justo. 

Portanto, foi um julgamento atendendo ao Estado de Direito que fora suspenso no regime 

nazista. 

Esse evento foi o primeiro caso em que o passado violento fora enfrentado, de forma 

que o consenso era de que aquelas violências não teriam mais espaço na sociedade, marcando 

a ruptura oficial entre regimes, instaurando e buscando novos valores sociais. A responsabi-

lização em um justo processo seria o símbolo da democracia, fazendo com que, posterior-

mente, outros países como África do Sul e Chile, adotassem uma transição similar às res-

ponsabilizações, ainda que em diferentes aspectos. O conjunto de políticas que visa esse 

enfrentamento, essa ruptura com o passado tirano, é nomeado de Justiça de Transição, ou 

justiça transicional e foi definida pela Organização das Nações Unidas como o 

  

Conjunto de abordagens, mecanismos (judiciais e não judiciais) e estraté-

gias para enfrentar o legado de violência em massa do passado, para atri-

buir responsabilidades, para exigir a efetividade do direito à memória e à 

verdade, para fortalecer as instituições com valores democráticos e garantir 

a não repetição das atrocidades (Conselho de Segurança da ONU - UN 

Security Council, The rule of law and transitional justice in conflict and 

post-conflict societies. Report Secretary-General, S 2004/616).  

 

A justiça transicional conta com quatro eixos a serem trabalhados nas sociedades 

pós-ditaduras que, embora sejam intimamente interligados, podem ser encontrados separa-

damente: justiça, reparação, memória e verdade. Como justiça, podemos iniciar falando so-

bre a Lei da Anistia, instituto que possibilitou o início da transição política no Brasil. Porém, 

apesar do seu caráter de inauguração, ela é neste  trabalho considerada igualmente um exau-

riente à possibilidade brasileira de que se realize a justiça transicional, por ter sido uma 
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“anistia em branco”, termo utilizado para identificar as graças concedidas durante um regime 

sem legitimidade (TELES, 2015, p. 77).  

No Brasil, o eixo reparação foi o primeiro instituto a ser defendido no governo de-

mocrático, quando em 2002, semanas antes de sair do governo, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso sanciona a Lei 10.559/2002, instituindo a reparação pecuniária àqueles 

que tiveram as atividades profissionais interrompidas durante o período da ditadura militar. 

Ele também havia aprovado a lei 9.140/1995, instituindo a Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, que foi uma resposta ao pleito dos familiares daqueles que desapa-

receram sem respostas durante o período de exceção.  

No eixo de memória e verdade, 47 anos atrasado, o Brasil pôde contar com uma 

resposta mais eficaz ao inaugurar, em 2011, sob governo da presidenta Dilma Rousseff, a 

Comissão Nacional da Verdade, que se responsabilizaria por investigar as graves violações 

de direitos humanos cometidas no Brasil de 1946 a 1988. É importante a observância desse 

corte temporal proposto pela Lei, que demonstra que as violações não se iniciaram nem se 

encerraram com a ditadura, mas sim, se aprofundaram, possivelmente, deixando rastros da-

quela época.  

Flavia Piovesan, jurista brasileira que atualmente compõe a Comissão Interameri-

cana de Direitos Humanos, elencou cinco pontos da Justiça de Transição para as violações 

de direitos humanos perpetradas no passado fossem no presente enfrentadas, de forma a se-

rem encontradas no que a justiça transicional e seus mecanismos propõe: 

 

a) o direito a não ser submetido à tortura nem a desaparecimento forçado; 

b) o direito à justiça (o direito à proteção judicial); 

c) o direito à verdade; 

d) o direito à prestação jurisdicional efetiva na hipótese de violação a di-

reitos (direito a remédios efetivos); e  

e) as garantias de não repetição decorrentes do dever do Estado de prevenir 

violações a direitos humanos, mediante reformas institucionais (sobretudo 

no aparato da segurança e da Justiça) (PIOVESAN, 2015, p. 177). 

 

O primeiro item elencado por Piovesan poderia ter encontrado esperanças de respos-

tas quando, em 1994 em Belém do Pará, o Brasil assinou a aderência à Convenção Intera-

mericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, fruto da Organização dos Estados 
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Americanos. Ainda que tenha havido outros importantes encontros, foram com força de re-

comendação, foi este vanguardista por ser ato obrigacional. 

Pela primeira vez o Brasil teria a responsabilidade de seguir normas internacionais 

sobre direitos humanos no seu direito interno, como a Constituição prevê e recepciona como 

princípio fundamental. Contudo, a Convenção foi promulgada somente em 2016 pela ex-

presidenta Dilma Rousseff. O lapso de mais de uma década é uma triste conclusão sobre 

como o país lida com os direitos humanos, especificamente com a justiça de transição. Ainda 

há uma prevalência de que esse “passado está passado” e que não deve ser remexido. Possi-

velmente, por haver uma lei de anistia dupla e o receio de que uma caixa de pandora se abra 

na política brasileira, afetando não somente a segurança jurídica, mas descortinando uma 

estrutura que se mantém desde a ditadura, onde o esquecimento foi adotado como política 

pública e atrocidades, negadas.  

Ainda que tenha tido em sua história democrática três presidentes que lutaram ao 

lado da resistência contra a ditadura, pouco se enfrentou a permanência do passado e os 

defeitos da redemocratização de forma séria e com os parâmetros que a justiça transicional 

e o direito internacional propõe. Instaurar no país a correta Justiça de Transição que a história 

da democracia e a história de cada familiar atingido merecem afetaria uma superestrutura de 

poder que permanece com a ditadura, seja nos atores que exercem esse poder, em bancadas 

políticas, bancos e alto empresariado, como também na própria estrutura elencada para a 

representatividade. 

No Brasil, especificamente, a história da justiça transicional pode ser iniciada com a 

edição da Lei da Anistia, que será trabalhada no próximo capítulo. O efeito, ainda que tenha 

possibilitado o retorno daqueles que foram exilados, além de não beneficiar os que foram 

condenados e anistiar os que cometeram atrocidades e o próprio estado, impossibilitou o 

julgamento e a responsabilização destes que atuaram no polo ativo da repressão. Portanto, 

ela permitiu que seja iniciada o que propõe o eixo justiça, mas põe um fim em si mesma, 

fazendo com que o acesso à justiça das vítimas, não fosse possível.  
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3. Lei de Anistia: fonte da justiça transicional brasileira 

 

3.1. Relembrando a sua imposição 

 

 Em 1979, o Brasil promulgou a Lei 6.683, conhecida como Lei de Anistia, compi-

lando em seus artigos as condições para a concessão de anistia durante a ditadura militar. A 

anistia é uma das formas utilizadas pelo Estado, através do Congresso Nacional, para que os 

efeitos penais de determinado fato não atinjam as pessoas que os cometeram. Esse instituto 

foi amplamente utilizado no fim dos regimes autoritários nos países que sofreram as ditadu-

ras, justificada pelo restabelecimento e promoção da paz social, como uma reconciliação. 

Cada Estado foi responsável por regular o alcance e as circunstâncias para que ela fosse 

concedida e, sua graça, visa o perdão oficial àqueles que cometeram algum crime tipificado, 

quer já sejam condenados ou não, seja por clemência ou por interesse social de maior im-

portância.  

 A anistia brasileira foi instituída na fase conhecida como a de abertura política para 

a democracia, em 1979, e foi a maneira que o Estado brasileiro encontrou para promover a 

reconciliação entre o Estado militar e a sociedade civil. Os anos que antecederam à proposta 

de pauta e aprovação da Lei da Anistia foram especialmente marcantes para a análise histó-

rica e constitucional da Lei: o regime vigente estava na confiança de uma abertura lenta, 

gradual e segura. Porém, vivia em uma abertura maquiada, já que, nos anos anteriores, ape-

sar da abertura já ter sido anunciada, deixou seu receio exposto através do grande número 

de cassações de deputados que denunciavam as arbitrariedades ou mesmo as incoerências 

do regime, especialmente nos anos de 1976 e 1977 (J. TELES, 2010, p. 76).  

Logo em 1977, a Casa Legislativa havia sido fechado por 15 dias e, posteriormente, 

um plano de medidas seria instaurado, o “Pacote de Abril”. O pacote continha a cassação de 

mandatos em série e organizava a Assembleia Nacional com senadores biônicos, para que 

pessoas nomeadas pelo próprio governo, sem passar pelo crivo popular, pudessem assumir 

postos representativos. Assim, o governo obteve total controle da Assembleia Nacional. Esse 

pacote também propôs uma reorganização das bancadas para que as regiões que a ARENA 

já controlava, pudessem ter mais representantes na Assembleia e, também, o presidente-ge-

neral Ernesto Geisel ainda impunha a extensão do mandato presidencial para seis anos. O 

resultado foi composição da Câmara Legislativa ficando fechada ao controle direto da 

ARENA por longos anos. 
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O Pacote de Abril foi um recuo à política de abertura que havia sido vendida,  sendo 

resposta dos militares ao bom desempenho do partido opositor, o MDB, nas eleições para o 

legislativo6 que deixara os militares receosos. E, também, o principal fator que deslegitima 

o Congresso da época. Esses são alguns fatos antecessores ao ano de 1979 necessários para 

uma mínima análise e avaliação da própria legitimidade da Lei da Anistia como pacto, como 

um acordo onde os dois lados em questão pudessem exercer papeis equivalentes e equilibra-

dos. Muitos, atualmente, defendem-na erroneamente como ampla, geral e irrestrita sendo 

que, a discussão no Congresso à época, resultou justamente na sua restrição. Apesar de pos-

sibilitar o retorno de exilados políticos, ela não foi a responsável pela liberdade dos que 

estavam presos pelo regime da Lei de Segurança Nacional, apesar de receber as glórias para 

tal, como veremos mais abaixo. 

Já no início da década de 70, as lutas pela anistia foram acirradas e passou, oficial-

mente, a constar na agenda nacional de lutas do país. Nessa mesma época foram formados 

os Comitês Brasileiros pela Anistia (CUNHA, 2010, p. 31), formado por familiares de presos 

e a oposição do regime, recebendo apoio popular ao divulgar publicamente as violências 

cometidas por representantes do Estado (J. TELES, 2010, p. 71). Assim que foi colocada 

como pauta no Congresso, os CBAs dialogaram com o partido de oposição que apresentava 

a Lei de Anistia, MDB, e firmaram um acordo de proposta de emenda ao Projeto de Lei 

inicial, escrito pelo arenista e Ministro da Justiça, Petrônio Portella. 

Instalou-se, então, uma Comissão Mista de Avaliação, sob presidência do ex-arenista 

Teotônio Vilela, que havia passado para a oposição emedebista naquele mesmo ano. Ele 

visitou presos políticos em todo o território nacional e afirmou, na Sessão que discutia a 

aprovação, não ter encontrado em nenhum presídio, sequer um terrorista, apenas defensores 

da democracia. Isso resultou em um texto substitutivo, elaborado conjuntamente pelos CBAs 

e apresentado pelo MDB, que rejeitava qualquer reciprocidade, discriminando exatamente 

quem iria obter o benefício da anistia (J. TELES, 2010, p. 73): 

 

A rejeição à concessão de anistia aos torturadores ficou explicitada na parte 

inicial do texto, ao detalhar os beneficiários da anistia (art. 1º.), mas não 

deixou margem a dúvidas no parágrafo 2º, conforme o texto: “Excetuam-se 

dos benefícios da anistia os atos de sevícia ou de tortura, de que tenha ou 

                                                           
6 Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/31/ha-40-anos-ditadura-impunha-

pacote-de-abril-e-adiava-abertura-politica>. Acesso em 24/04/2018. 
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não resultado morte, praticados contra presos políticos”. Além disso, a pro-

posta embutia a regulamentação da lei no texto para que não houvesse tergi-

versações na sua aplicação. Denunciava e combatia também o caráter discri-

minatório da proposta do governo que determinava como excluídos do al-

cance da anistia “os condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro 

e atentado pessoal” (§ 2º do art. 1°). 

 

Porém, não foi aprovado, saindo vitorioso o texto inicial. A rejeição já havia sido 

anunciada nas manchetes do dia: Governo não aceita novas emendas, Folha de S. Paulo, 

22/08/79, p. 04; Congresso aprova anistia hoje: Arena decide fechar questão e Sarney não 

atende MDB, O Estado de S. Paulo, 22/08/79 (J. TELES, 2010, p.72). Mais uma vez, a arbi-

trariedade do governo foi demonstrada publicamente, agora de forma nítida em um processo 

que é costumeiramente visto como auge da democracia, no caso, a votação de um Projeto de 

Lei em uma casa Legislativa. Uma vez pautada e aberta a Sessão, um outro substitutivo ao 

projeto inicial foi defendido pelo congressista Modesto da Silveira (MDB), foi rejeitado por 

209 votos contra e 194 a favor7. A pouca disparidade da rejeição demonstrou a ruptura in-

terna que a Aliança Renovadora Nacional já apresentava, pois a emenda contou com 12 

arenistas dissidentes (J. TELES, 2010, p. 75).  

Sobre os termos que a classificaria ao longo dos anos, ao analisar os arquivos que 

contém as transcrições da Sessão Legislativa de aprovação da Lei 6.683/1979, disponível no 

site do Senado, vê-se claramente que o termo ampla fora defendido de duas maneiras distin-

tas. A amplitude desejada pela ARENA foi justificada para que todos, até mesmo os milita-

res, fossem agraciados, em uma celebração nacional. Todos, exceto aqueles que já haviam 

sido condenados, porque eram terroristas e terroristas voltariam a delinquir, conforme pa-

lavras do deputado Cantídio Sampaio, da Arena8.  

Desde então, há uma certa confusão sobre o que significou ter sido defendida como 

ampla, geral e irrestrita, pois, de qualquer das visões, haveriam restrições. Cada partido deu 

o sentido que melhor atendia suas pautas para que esses termos fossem defendidos. O grupo 

situação, apoiador dos militares, argumentava que a amplitude e a generalidade era para 

alargar o rol de beneficiados, o que era visto pela sociedade civil em meio à conjuntura do 

recente ao AI-5, como algo plausível para receber apoio.  

                                                           
7 Diário do Congresso Nacional, 23 de agosto de 1979, p. 1659. 
8 Diário do Congresso Nacional, 23 de agosto de 1979, p. 1662. 
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O termo irrestrito, em um governo que havia passado restrições e ausências de liber-

dade, foi algo muito fácil de se ter apoio, mesmo sem uma equilibrada reflexão no que essa 

isso de fato tocava ou escondia. Essa amplitude e irrestrição que os militares defenderam, 

porém, não contemplaram àqueles que haviam sido condenados por crimes contidos na au-

toritária Lei de Segurança Nacional. Para eles, os que já haviam sido condenados não eram 

passíveis de receber a graça e se mostraram irredutíveis, deixando claro que de forma al-

guma, queriam deslegitimar os Atos feitos naquela Administração, conforme palavras do 

então deputado Ernani Satyro: “para nós, os excluídos são autores condenados de crimes 

contra a humanidade, e não de crimes políticos” (FERNANDES, 2011, p. 672). Portanto, a 

própria Lei da Anistia foi instrumento de legitimar o regime militar, não admitir erros, muito 

menos assumi-los. 

A discussão pela interpretação da anistia nesse debate se demonstrou, inclusive, le-

xicológica: do lado da oposição, a anistia era defendida como ampla, geral e irrestrita tam-

bém, mas deixando claro seus condicionantes, não colocando os autores de crimes de tortura 

– conhecidamente por agentes estatais – no rol dos beneficiários. Isso foi rejeitado pela mai-

oria arenista, ainda que houvesse dissidentes, conforme o demonstrado na não-aprovação da 

Emenda proposta, tendo sido acusados de defenderem uma anistia restrita. Essa anistia in-

cluía aqueles que haviam sido condenados pela ditadura como terroristas e, com isso, colo-

cava a Lei de Segurança Nacional em posição de excesso. Ainda assim, foi acusada de res-

tringir quando propôs condicionantes, fazendo com que muitos da sociedade civil tivessem 

uma certa rejeição à proposta, por, naquela época, estarem fartos de tudo que remetesse à 

qualquer restrição.  

 Sobre a discussão para a aprovação da Lei da Anistia, cabe destaque a defesa que o 

emedebista Jorge Uequed fez ao dizer que, a anistia defendida pela ARENA, excluindo os 

já condenados, seria incoerente e seletiva, já que não beneficiaria todos os punidos pelo go-

verno9. Ou seja, a anistia ali, não foi motivada pelos atos, como a restrição aos condenados 

quis mostrar, mas sim para beneficiar os autores, de forma que estes não pudessem ser, 

jamais, condenados.  

Isso foi um atestado da dificuldade que o governo militar e seus apoiadores tiveram 

em admitir erros e crimes, realidade que permanece ainda hoje. Ainda que o Estado brasileiro 

                                                           
9 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/des-

taque-de-materias/lei-da-anistia/sessao-do-congresso-nacional-de-22-08-1979> Acesso em 27/04/2018. 



33 
 

atual tenha avançado em admitir sua violência e prejuízos, como a Política de Reparações10 

e pedido público de desculpas11, ainda vigora a ideia de que o comando do Estado estava em 

combate à terroristas perigosos. A rejeição da anistia aos condenados forçou o entendimento 

de legitimidade daquele regime, afirmando a legalidade daquelas prisões. Relembra-se que, 

ao momento da votação, diversos presos faziam greve de fome por uma anistia que os inclu-

ísse12.  

Ao final daquela calorosa discussão, o parecer defendido pelo relator arenista, então 

ex-Ministro do Superior Tribunal Militar, Ernani Satyro, foi aprovado, disponível inclusive 

por áudio. E, na opinião do deputado Teotônio Vilella, o substitutivo que havia sido apro-

vado, apresentava-se como pior que o texto inicial13. A esperança final da oposição foi uma 

emenda de autoria do deputado Djalma Marinho que, apesar de oposição, defendia a ampli-

ação aos condenados. Porém, foi rejeitado por 206 votos contra outros 201, sendo 15 dissi-

dentes da bancada governista14.  

Sendo assim, foi aprovada a Lei de Anistia que conhecemos hoje, utilizada como 

instauradora de uma política de esquecimento. Essa política afetaria principalmente famili-

ares que buscariam, ao longo das décadas, respostas aos desaparecimentos forçados que não 

foram mencionados nessas discussões. Respostas sobre os crimes de torturas cometidos pelo 

Estado que foram forçosamente perdoados com resquício de impunidade.  

Assim, o relator Ernani Satyro, em seu discurso final, demonstrou exatamente que 

seria uma política de esquecimento, não um instrumento fruto de acordo, mas com gosto de 

vitória, quando disse que a Lei da Anistia  

 

Foi uma vitória nossa, os congressistas da Arena, porque, em última aná-

lise, queiram ou não queiram as minorias, são as maiorias que decidem e 

deliberam. [...] Se anistia é esquecimento, vamos esquecer os agravos e as 

                                                           
10 Lei 10.559/2002: Art. 1º O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos: (...) 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. 
11 Disponível em <www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/03/ministro-pede-desculpas-por-crimes-come-

tidos-pelo-estado-durante-ditadura>. Acesso em 26/04/2018. 
12 Disponível em <www.ebc.com.br/cidadania/201/09/lei-de-anistia-completa-35-anos>. Acesso em 

25/04/2018. 
13 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6620impressao.htm>. Acesso em 

27/04/2018. 
14 Disponível em <www.redebrasilatual.com.br/revistas/103/o-passadp-pode-ajudar-o-futuro>. Acesso em 

25/04/2018 
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ofensas. Confiemos no presidente João Figueiredo! (FERNANDES, 2011, 

p. 678). 

 

E é muito claro que a pouca diferença do número de votos em cada disputa de inter-

pretação da anistia, já demonstrava a fragilidade que havia no regime, já que, se fosse ple-

namente um acordo, a vitória seria de maioria esmagadora. O Projeto de Lei foi aprovado 

em um Congresso não-legítimo, aonde o controle era exercido pelos congressistas biônicos 

fruto do Pacote de Abril. Após o anúncio da abertura política, qualquer exemplo de continu-

ísmo de tirania pelo governo, deve ser analisada como sinal claro de que a abertura foi anun-

ciada com um propósito de maquiar as arbitrariedades e que, ao menor sinal de descontrole 

por parte dos militares, era recuada, deixando sua face arbitrária à mostra. 

E importante informação relembrada por Janaína Almeida Teles à respeito dos presos 

políticos, é que no ano anterior, a Lei de Segurança Nacional sofreu uma modificação15 e, 

no ano seguinte, diversos condenados saíram da prisão com liberdade condicional. Não fo-

ram anistiados, não foram perdoados, tampouco os crimes esquecidos. Apenas seguiram àss 

leis anteriores à própria Lei da Anistia e com ela ou sem ela, sairiam dos presídios com seus 

condicionantes. Sendo assim, livraram-se de fato dos julgamentos, apenas os agentes do es-

tado, aqueles que estavam e se mantiveram no poder, mesmo que tivessem cometido inúme-

ras torturas. A Lei de Anistia foi irrestrita somente aos militares. 

 

3.2 A anistia como fonte da justiça transicional brasileira 

 

Ao ser promulgada, a Lei da Anistia passou, no contexto do fim da ditadura, a ser 

conhecida como marco da conquista pela liberdade, da redemocratização, tanto para aquelas 

gerações que a presenciaram, quanto para as que nasceram no pós-64. Com isso, passou ser 

a marca e fonte da justiça transicional brasileira, ainda que, em alguns eixos, pudesse ter sido 

utilizada para justamente impossibilitar a efetivação da Justiça de Transição. 

Com a sua aprovação, o tema ‘anistia’ permaneceu fora da agenda política nacional 

por alguns anos. Retornou quando, nos anos seguintes, houve a denúncia da localização de 

                                                           
15 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6620impressao.htm>. Acesso em 

27/04/2018. 
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um local de tortura em Petrópolis, a Casa da Morte16, revivendo a memória daqueles que 

foram torturados e dos familiares dos desaparecidos políticos. Os militares reagiram com 

dureza frente à denúncia (J. TELES, 2010, p. 83), mas o marco da luta pela memória, que a 

anistia quis esquecer, já tinha se iniciado.  

Já na década de 90, através da pressão de grupos de familiares das vítimas junto a 

grupos de anistiados (CUNHA, 2010, p. 34), o debate ressurge com bastante força. Houve a 

criação de organizações como o Instituto de Estudos sobre a Violência de Estado (IEVE), 

em janeiro de 1993, em São Paulo, quando à época, aconteceu a abertura da vala de Perus, 

no cemitério Dom Bosco em São Paulo17, onde foram achadas milhares de ossadas de presos 

políticos e vítimas do esquadrão da morte. Os familiares dos desaparecidos receberam à 

época o apoio institucional que a prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, ofereceu às pesqui-

sas, criando comissões específicas, o que propiciou o reinício da discussão em aspecto naci-

onal sobre as respostas que a Lei da Anistia não poderia silenciar. 

Mais à frente, em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso, que é um anisti-

ado político, houve a edição da Lei 9.140, reconhecendo como mortas as pessoas desapare-

cidas em atividades políticas de 1961 até 197918. Essa lei, ainda instituiu a Comissão Espe-

cial, posteriormente nomeada Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos 

(CEMDP), para que fizesse o reconhecimento de pessoas mortas ou desaparecidas em razão 

de graves violações aos direitos humanos ocorridas após o golpe civil-militar (1964); envidar 

esforços para a localização dos corpos de mortos e desaparecidos políticos do período dita-

torial (1964-1985); emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização que ve-

nham a ser formulados por familiares dessas vítimas. Ainda que tenha sido vanguardista e 

já tenha 23 anos, a CEDEMP ainda não encerrou seus trabalhos19, demonstrando, mais uma 

vez, a gravidade das violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. 

É espantoso, quando, em meio ao sentimento instituído pela Lei da Anistia de que “o 

passado está passado”, vemos notícias como: “Ossada de desaparecido político da ditadura 

                                                           
16 Denúncia feita pela ex-líder VPR, Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte. Disponível em 

<http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/ines-etienne-romeu/index.html>. Acesso em 

25/05/18. 
17 Disponível em <www.desaparecidospoliticos.org.br/quem_somos_comissão>. Acesso em 25/04/2018. 
18 Disponível em <http://cemdp.sdh.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=11>, onde lista 365 no-

mes de pessoas que foram reconhecidas como mortas. Sabe-se que esse número é desconhecidamente maior. 

Acesso em 27/04/2018. 
19 Disponível em <https://oglobo.globo.com/brasil/comissao-de-mortos-desaparecidos-retoma-exumacoes-de-

corpos-pelo-pais-22685810>. Acesso em 25/05/18. 
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é identificada quase 50 anos após morte”20. Isso faz com que relembremos que, por mais que 

não estejam nos noticiários, há milhares de famílias que ainda não tem respostas sobre seus 

familiares, demonstrando que o passado ainda é muito recente e presente na vida de inúmeros 

brasileiros. 

Durante as décadas posteriores à Lei da Anistia, resistindo até os dias atuais, a luta 

pela memória e elucidação da verdade sobre os fatos dos desaparecimentos forçados que 

centenas de jovens tiveram, continuou através dos braços e pernas de familiares das vítimas 

daquele regime. Filhos, netos, sobrinhos que tiveram, e ainda mantém em suas famílias, es-

paços esvaziados sem respostas, apesar da certeza de que suas perdas foram fruto das atro-

cidades e violências cometidas pelo Estado no período de exceção. Contudo, são grupos que 

não recebem a atenção e a dedicação que merecem em suas buscas por respostas. O desinte-

resse que o Estado brasileiro, único órgão que tem o poder para dar, oficialmente, a verdade, 

faz com que as lacunas nas histórias dessas famílias sejam perpetuadas. 

Somente em plano internacional que, finalmente, essas famílias recebem espaço e 

esforços para obter suas respostas. Em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos condenou, no Caso Gomes Lund e outros versus Brasil, o Estado brasi-

leiro para que ele determinasse o paradeiro das vítimas da Guerrilha do Araguaia e investi-

gasse, julgasse e punisse os responsáveis por tais crimes, invalidando a Lei da Anistia que 

agraciou autores de crime lesa-humanidade. A sentença acatou os tratados de Direitos Hu-

manos que o Brasil ratificou e entendeu que as disposições da Lei de Anistia brasileira ainda 

impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos. Portanto, a anis-

tia brasileira seria incompatível com a Convenção Americana e careceria de efeitos jurídicos. 

O Estado nada fez após essa condenação, não acatando as determinações daquela Corte. 

Com essa sentença, fica claro que a Lei da Anistia pode ser considerada duplamente 

um avanço e um retrocesso. Isso porque ao passo que traz às famílias os entes exilados, a 

redemocratização em si, trouxe consigo um caráter forçoso de encerramento sem investiga-

ção dos fatos, da verdade histórica e jurídica, que são importantes aspectos para a memória 

familiar e também social. E, naquela sentença, foi condenada por não poder continuar “re-

presentando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso [Guerrilha do Ara-

guaia], nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco pode ter igual ou 

                                                           
20 Disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/ossada-de-desaparecido-politico-da-ditadura-e-

identificada-quase-50-anos-apos-morte.ghtml>. Acesso em 27/04/2018. 
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semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos con-

sagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil”. 

Em abril daquele mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 153, pro-

posta pela Ordem dos Advogados do Brasil e, o então presidente da Corte, Cezar Peluso, 

afirmou que ela foi um acordo entre “quem tinha legitimidade social e política”21 para cele-

brá-lo. Essa afirmação se tornou um dos grandes equívocos daquela Corte que, ao proferir 

tal entendimento, afirmando a legitimidade de quem compunha o Congresso à época, buscou 

validar, mais uma vez, um governo golpista, atroz e ilegítimo. Não é possível que o Estado, 

como um todo, na atualidade, rechace com aqueles 21 anos de governo violento e, ao mesmo 

tempo e de forma incoerente, queira validar a legitimidade de decisões que não foram dis-

cutidas por uma Assembleia legítima.  

De um lado, uma Corte que recebeu a prerrogativa de acompanhar as violações de 

direitos humanos que os seus Estados pudessem ser coniventes, condenando a anistia brasi-

leira; já do outro, o Supremo Tribunal Federal que validou a manutenção da Lei da Anistia 

e sua interpretação extensiva de que qualquer crime que fora cometido naquelas décadas 

pudesse, de fato, ser interpretado como conexo à crimes políticos. Essas duas sentenças an-

tagônicas fizeram com que, novamente, fosse escancarado a ausência de pactuação e sobri-

edade interpretativa da lei da anistia.  

A Corte brasileira fez com que, sendo mantida a interpretação de acordo nacional, 

permanecessem anistiados – impunes –, todos aqueles que cometeram quaisquer crimes que 

fossem, podendo se valer da amplitude do termo conexo que o artigo 1º impõe:  

 

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 políti-

cos 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 Legis-

lativo 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 (grifo meu). 

                                                           
21 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515>. Acesso em 

27/04/2018. 
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E, assim, revalidou a possibilidade que crimes como o desaparecimento forçado, es-

tupros, assassinatos, torturas, abusos de autoridade e lesões corporais, pudessem ser enqua-

drados como conexos aos crimes políticos, ferindo violentamente Princípios dos Direitos 

Humanos. 

Outra possível condenação corre em tribunais internacionais, com a Comissão Inte-

ramericana de Direitos Humanos (CIDH) que remeteu a sua Corte, o caso do jornalista Vla-

dimir Herzog, que foi violentado, torturado e assassinado nas dependências dos centros de 

prisão e tortura que a ditadura manteve22. Ainda que a Comissão tenha emitido um novo 

parecer, solicitando que o Estado brasileiro investigue, processe e penalize os culpados, o 

silêncio do nosso Estado deixa claro que a Lei da Anistia adotou uma política de esqueci-

mento, visando apagar memórias, jamais em um sentido de fidelidade à Justiça e Verdade. 

O constante e insistente argumento de que a Lei da Anistia foi uma reconciliação 

nacional é fortemente utilizado para que o Estado se exima da responsabilidade de preencher 

as lacunas das memórias, sejam elas íntimas, jurídicas ou históricas. O embate entre orga-

nismos internacionais de direitos humanos e o Estado brasileiro, junto à incessante busca de 

esclarecimentos que grupos organizados de familiares das vítimas da ditadura fazem por 

quase 40 anos, demonstra que, ainda que processualmente possa ser defendida como válida, 

por ter sido votada em um Parlamento, a realidade daquele Congresso e do regime político 

faz com que ela careça de legitimidade democrática e apaziguadora. 

É possível concluir, após relembrar os fatos circundantes à sua aprovação, que a Lei 

da Anistia não pode ser entendida como um pacto, mas sim como uma imposição do Estado 

de exceção que, ao ser constantemente revalidada, faz com que a própria exceção seja legi-

timada. Ainda ouve-se argumentos de que por ter passado por uma votação em Assembleia, 

ela é abundante de legitimidade democrática, o que não se torna aceitável, ao passo que em 

23 de agosto de 1979 o Congresso Nacional era abundante em congressistas biônicos. A 

Casa havia sido fechado poucos meses antes e sua apresentação era resultado de medidas 

provenientes de atos institucionais, medidas totalmente arbitrárias.  

Mais uma vez, a forçosa névoa de democracia que os defensores da manutenção da 

Lei da Anistia tentam dar, não pode ser analisada somente com seu resultado final, ou mesmo 

processual em sua superficialidade. Como bem coloca Zaverucha: “não convém reduzir a 

                                                           
22 Disponível em: <http://vladimirherzog.org/decisao-da-oea-sobre-o-caso-herzog-pode-trazer-novos-debates-

respeito-da-lei-de-anistia-brasileira/>. Acesso em 27/04/2018. 
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democracia a uma mera lista de procedimentos. A aparência de democracia é uma ameaça à 

própria democracia” (ZAVERUCHA, 2010, p. 72). 

A partir desses fatos, não é possível que haja uma interpretação que a Lei da Anistia 

foi um pacto. Não houve equidade, o que existiu – e permaneceu – foi uma imposição vio-

lenta de um regime também violento, em momento onde a indignação social tinha a mesma 

grandiosidade do cansaço. A anistia que antes era uma esperança de um real marco para 

transição, esperança que ela pudesse trazer pessoas e respostas, que pudesse trazer o reco-

nhecimento dos erros e excessos do Estado de violências, instaurando políticas para que elas 

não repetissem no futuro, como a Justiça de Transição propunha, tornou-se um mecanismo 

de manipulação da transição, para benefício maior do Estado algoz. 

A Lei da Anistia foi escrita pela situação de um governo que praticava uma política 

de exceção militar, governo que já se apresentava desfigurado por inúmeras emendas àquela 

constituição arbitrariamente vigente. Os defeitos na elaboração da lei e na sua aprovação, 

somados à incoerência da sua afirmação pela Corte brasileira, deram a permissão da manu-

tenção do silêncio e a tentativa do esquecimento, não uma interpretação de uma reconcilia-

ção nacional. Foi apenas uma permissão para que todos pudessem conviver 

 

A real proposição da anistia – e isto se pode verificar na prática - não é 

necessariamente promover a reconciliação nacional ou diminuir o senti-

mento de vingança em uma democracia nascente, mas possibilitar as pes-

soas perseguidas a participação no cotidiano da vida nacional. Surge a 

questão: como é possível promover a democracia se os crimes da ditadura 

não foram apurados ou nomeados? (TELES, 2015, p. 83).  

 

Contudo, dentro do que Edson Teles diz sobre retorno ao convívio social, não houve 

espaço para que retornassem ao cotidiano da vida nacional, as pessoas que forçosamente 

desapareceram e suas presenças, ainda que fosse na mera explicação de suas ausências. Fa-

mílias permanecem na busca de corpos e de sua própria história, não tendo encontrado a 

reconciliação alguma com a anistia, somente a frustração. A Lei da Anistia não respondeu 

aonde estão os corpos da legião de jovens estudantes que se mobilizaram como resistência 

por mais de que os 21 anos daquele regime. Quais foram as circunstâncias dos seus desapa-

recimentos, bem como a identificação dos autores daqueles crimes.  
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Na realidade, a Lei da Anistia continua sendo o principal instrumento para justificar 

o próprio esquecimento, a ausência de investigação, fazendo com que se perpetue um abismo 

na história íntima e pessoal de cada família e também na história da sociedade, quando im-

possibilita o retorno daquelas pessoas à vida cotidiana, ainda que em suas memórias. 

O silêncio velado que a anistia brasileira estabeleceu na ausência de investigações se 

prolifera e se institui nas esferas públicas, quando observadas as ausências de homenagens 

às vítimas da ditadura em nomes de ruas, monumentos e diálogos sobre a memória dessas 

pessoas (TELES, 2015 p. 94), ou quando, muito coincidentemente, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso assina um decreto – revogado pelo ex-presidente Lula posteriormente – 

que coloca como indeterminado o tempo para divulgação de arquivos de governo e militares 

classificados como secretos e ultra secretos.  

Com a última manifestação oficial sobre a Lei da Anistia, no julgamento de impro-

cedência da ADPF 153, o Brasil afirmou a interpretação de transição conciliada (termo uti-

lizado pelo ministro relator Eros Grau). A Corte buscou eximir-se da responsabilidade de 

alterar a redação ou rever os acordos resultantes dessa lei, que só caberia ao Legislativo fazê-

lo: “ao Supremo Tribunal Federal não incumbe alterar textos normativos concessivos de 

anistias. A ele não incumbe legislar ao apreciar ADPFs, senão apurar, em casos tais, a com-

patibilidade entre textos normativos pré-constitucionais e a Constituição” (Ministro Relator 

ADPF 153, 2010, p. 60-61) e, ainda sustenta que a revisão como ocorreu em países como 

Chile, Argentina e Uruguai, que acompanharam os anseios por justiça que aquelas socieda-

des buscaram, foram guiadas por quem é incumbido de legislar, ou seja, o Legislativo.  

Ainda em seu voto, o Ministro afirmou a importância da legitimação da Lei da Anis-

tia, combinada a uma política de acesso aos documentos históricos para que possa haver o 

exercício do direito fundamental da Verdade, que assim “o Brasil certamente estará em con-

dições de, atento às lições do passado, prosseguir na construção madura do futuro democrá-

tico” (Ministro Relator ADPF 153, 2010, p. 72). A Corte ratificou o conceito de anistia de 

“impunidade e esquecimento”, corroborando com o que o Congresso àquela época, ainda 

que autoritário e ilegítimo, havia decidido. E finaliza o julgamento da ADPF 153, com os 

seguintes dizeres: “é necessário não esquecermos, para que nunca mais as coisas voltem a 

ser como foram no passado” (Ministro Relator ADPF 153, 2010, p. 73). 

O tempo presente, contudo, insistiu em demonstrar o contrário, desvalendo-se da 

forma esperançosa do ministro, ao ter um Estado ainda algoz e com instituições militares 
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praticamente intocadas desde à ditadura, conforme Zaverucha: “a Constituição manteve mui-

tas prerrogativas militares não democráticas existentes na Constituição autoritária passada e 

chegou a adicionar novas prerrogativas. No Brasil de 1988, os políticos optaram por não 

questionar devidamente o legado autoritário do regime militar” (ZAVERUCHA, 2010, p. 

40). Ainda que tenhamos mais acesso à documentos históricos, como veremos no próximo 

capitulo, isso não bastaria para o enfrentamento e fortalecimento da democracia. 

Discordando também com a incoerência do Ministro Relator, ao ter esperanças em 

um futuro não violento com a afirmação de uma lei arbitrária, tem-se o exemplo atual: em 

abril de 2018, quando a democracia brasileira sofreu uma ameaça pública nas palavras do 

general do exército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa: “se acontecer tanta rasteira e mudança 

da lei, aí eu não tenho dúvida de que só resta o recurso à reação armada. Aí é dever da Força 

Armada restaurar a ordem. Mas não creio que chegaremos lá”23. A afirmação foi compreen-

dida como uma ameaça direta ao Supremo Tribunal Federal, que naquele momento recebia 

os holofotes por estar em meio ao julgamento do Habeas Corpus (HC) 152752, sobre o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Junto a ela, o comandante do exército, o general Er-

nesto Villas Boas, divulgou em sua rede social: “asseguro à Nação que o Exército Brasileiro 

julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de res-

peito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas mis-

sões institucionais”24, valendo-se do artigo 142 da Constituição, que diz que as Forças Ar-

madas “destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes, da lei e da ordem”. 

Essas afirmações demonstraram mais uma face da incoerência da organização de 

institutos militares na democracia, pois dá espaço para que a própria democracia possa ser 

ameaçada sob justificativa de ordem, assim como em 1964. O espaço para que essas ameaças 

ainda existam, perpetuam-se em entendimentos como aquele que foi proferido pela Corte na 

ADPF 153, que, ao legitimar a interpretação da Lei da Anistia, sem se quer uma abordagem 

crítica dos seus entornos, faz com que o regime ditatorial e o próprio golpe de 1964, possa 

ser encarado como passível de editar leis válidas até mesmo na democracia. 

A Lei da Anistia, então, por si, pode ser interpretada como início da redemocratiza-

ção, mas também, como perpetuadora do próprio regime ditatorial. Ela, ao ser aprovada nas 

                                                           
23 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/04/03/stf-pode-ser-indu-

tor-de-violencia-diz-general-da-reserva>. Acesso em 25/04/18. 
24 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/04/04/celso-de-mello-res-

ponde-a-general-do-exercio>. Acesso em 25/04/18. 
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circunstâncias demonstradas, fez com que a transição jurídica para a democracia, trouxesse 

elementos de exceção à própria democracia, sendo uma ameaça à própria justiça transicional. 

Ela perpetua a impunidade e o silêncio, de forma que o silêncio se demonstra muito mais 

danoso à história íntima das famílias e, mais gravoso ainda, a história nacional, com a nossa 

formação de valores e de memória. 

De maneira a combater esse silêncio instituído pela anistia brasileira, e acompa-

nhando países como Uruguai, Chile e Argentina, em 18 de novembro de 2011, foi publicada 

pela então presidenta Dilma Rousseff, a Lei nº 12.528 que instituiu a Comissão Nacional da 

Verdade do Brasil. A Comissão da Verdade em seu artigo 1º apresenta seus objetivos: 

 

Art. 1o É criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a 

Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de examinar e esclarecer 

as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado 

no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de 

efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconcilia-

ção nacional.  

 

A sua criação foi um grande marco na história da democracia, principalmente no que 

tange ao direito à Verdade e combate ao silêncio dos crimes da ditadura. O direito à Memória 

se faz garantido na Constituição, quando se atrela intrinsecamente ao Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana e, pela primeira vez na história da democracia, fora defendido pela chefe 

do Executivo Federal.  

Ao ser recolocada na agenda nacional, quase 50 anos depois, como uma resposta às 

exigências dos familiares das milhares de vítimas para que o estado pusesse em pauta a im-

portância das investigações das atrocidades cometidas, o Estado enfim admite a importância 

da memória e que, as famílias que esperam e lutam tanto por esclarecimentos, merecem 

respostas.  

A criação da Lei 12.528/11 se deu junto à Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/11, 

que possibilitou um novo entendimento na justiça transicional brasileira. O entendimento de 

que o esquecimento e silêncio proposto pela Lei da Anistia não deveria continuar tendo es-

paço e papel principal na Justiça de Transição brasileira, que a Verdade deveria se sobrepor 

e ser possibilitada para que todos os brasileiros pudessem ter acesso à ela, através de docu-

mentos oficiais. 
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Deixando claro, portanto, a insuficiência da Lei da Anistia enquanto instrumento de 

pacificação ou reconciliação nacional, criando a oportunidade para que a história daquelas 

pessoas pudesse ser preenchidas, fazendo com que lacunas desaparecessem e a verdade pu-

desse ser contada. E que, a história nacional, pudesse ser recontada, de forma ampla e plural, 

indo contra a desvalorização da memória, buscando, assim, afastar as violências perpetradas 

pelo Estado. 
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4. Comissão da Verdade  

 

4.1. Aspectos e importância da memória brasileira 

  

Como já trabalhado, no Brasil, a busca da valorização dos direitos humanos é bas-

tante recente e, assim como a democracia, é necessário que os mecanismos para a sua prote-

ção sejam aperfeiçoados, beneficiando também, a própria democracia. Apesar de ser asse-

gurado como Princípio Fundamental na Constituição de 1988 e ter dado prerrogativa ao Di-

reito Internacional de legislar sobre o assunto como se direito interno fosse, o país encontra 

bastante dificuldade em pôr em prática medidas que assegurem o rol de garantias que os 

direitos humanos possui.  

O Direito à Verdade e o Direito à Memória, estes sendo entendidos como inerentes 

aos Direitos Humanos, defendidos pela atual Constituição, começaram a ser integrados as 

políticas públicas propostas pelo Estado recentemente. Na perspectiva internacional, a valo-

rização desses princípios deve ser estimulada principalmente após estados passarem por pe-

ríodos de exceção ou vivenciar crimes de guerra. No Brasil, o debate sobre memória e es-

quecimento começou com a Lei da Anistia e perdura aos dias atuais, seja através dos fami-

liares que tiveram as histórias dos seus entes roubadas pela ditadura, ou mesmo nas tentações 

totalitárias que o presente demonstra ter, deixando claro o esquecimento das recentes vio-

lências vividas no período militar. 

Nesse contexto, a valorização da memória se vale tanto de seu aspecto individual 

como o coletivo, quando, à luz da filosofia política, entende-se a memória como um dever 

do Estado e também como um direito do povo. A interpretação como dever do estado, deve-

se à responsabilização dos agentes ativos daquilo que abalou a democracia, daquilo que ins-

taurou a violência como política de estado, atendendo a necessidade de justiça. Já a memória 

como um direito do povo, relaciona-se com o acesso à verdade, o acesso à justiça e as repa-

rações que o estado-agente busca garantir (TELES, 2015, p. 58). Vemos a ineficiência do 

Brasil enquanto ‘devedor’, por não ter havido responsabilização dos que suspenderam a de-

mocracia, demonstrando o zelo e cuidado para a sua proteção, como também se mostra ine-

ficiente em dar o direito emanado do povo, quando não promoveu de forma vigorosa, os 

anseios sociais em trazer à comunidade brasileira, a verdade sobre o regime, principalmente 

no tangente às violências cometidas para propiciar uma fidedigna memória nacional. 
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Edson Teles, em seu livro Democracia e Estado de Exceção: Transição e Memória 

Política no Brasil e na África do Sul, ao trabalhar a comparação da política de enfrentamento 

das ditaduras que assolaram o Brasil e a África do Sul, cuidou em expor a importância da 

memória, principalmente no que diz respeito às marcas na atualidade, ao dizer que 

 

A importância de compreender o trauma da ditadura está no fato de que tal 

passado deixou marcas não somente nas vítimas, mas na sociedade como 

um todo, na medida em que abalou a confiança nas instituições políticas, 

do mesmo modo que fez surgirem dúvidas com relação aos valores éticos 

e sociais (TELES, 2015 p. 29-30). 

 

Ainda, no segundo capítulo de seu livro, ele apresenta o agrupamento de três grandes 

tipos de memória coletiva que pode ser encontrada posteriormente ao estado de exceção 

brasileiro, onde cada uma delas defende, diante da disputa da hegemonia da memória naci-

onal, suas interpretações do passado de formas distintas: a versão dos agentes e instituições 

militares; a posição dos movimentos de direitos humanos que contemplam a versão dos fa-

miliares das vítimas e a memória do consenso (TELES, 2015, p. 54). 

Obviamente, a versão dos militares sobre os fatos e sua memória é defendida sob um 

aspecto de guerra, que fora necessário todos os excessos pois o país vivia “uma forte ameaça 

de ataque comunista ao governo brasileiro” e que necessariamente, deveria ser combatida. 

Já a versão da memória das vítimas se vale do clamor pela justiça, pelo dever do estado e 

pela sóbria investigação das atrocidades que atingiram seus familiares, com a devida respon-

sabilização dos agentes estatais. E, por último, há a memória do consenso, que busca uma 

posição mediana entre as duas anteriores, colocando a transição como negociada e consen-

tida por ambos os lados, sendo a memória mais adotada pós-ditadura. Através dessa visão, 

há uma limitação dos fatos que aconteceram na ditadura, de forma que o governo sucessor 

pode ser até recepcionado de forma simpática (TELES, 2015, p. 54), minimizando as críticas 

e questionamentos da redemocratização. 

Quando observamos os sujeitos defensores dessas memórias, vemos claramente que, 

a hegemonia da memória nacional após o fim da ditadura, permanece sendo alternada prin-

cipalmente entre a memória dos militares e a memória do consenso. Isso porque o processo 

político-transicional do Brasil, conforme já demonstrado nos capítulos acima deste trabalho, 

fora conduzido por aqueles que detinham o poder político, ou seja, os próprios militares e os 
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que faziam parte do seu grupo de apoiadores. A versão dos militares ainda encontra espaço 

no arranjo político brasileiro, seja na voz das próprias instituições militares, que ainda são 

muito presentes no cenário do cotidiano brasileiro; seja na voz das gerações que receberam 

influência de familiares que mantém o apreço pelas medidas militares, ou mesmo foram 

beneficiados com ela, difundindo como se o regime ditatorial fosse responsável por manter 

a ordem frente crises políticas. 

Já a visão de consenso encontrou espaço e foi recebida como hegemônica ao propor 

uma linha mediana para as interpretações, colocando a transição como um acordo entre os 

grupos formados na circunstância da abertura política. Ela procurou dar, de forma prioritária, 

a legitimidade à transição negociada, entendida como um basta a interpretação que o regime 

de excesso foi violento e atroz por ambos os lados. Essa interpretação convida a aderência 

ao discurso político do meio, 

  

É uma memória que reconhece os crimes como excessos cometidos e, ao 

mesmo tempo, questiona a amplitude da repressão, considerando os atos 

de barbárie da ditadura como fruto da ação de grupos minoritários e radi-

calizados do regime, resultado dos atos da chamada “linha dura”. Por outro 

lado, interpreta a luta de resistência como a ação revolucionária e radicali-

zada de pequenos grupos desvinculados do movimento pelo fim da dita-

dura e retomada da democracia. Na tentativa de “racionalizar” o ocorrido, 

faz uso do discurso público do esquecimento e do perdão e coloca a socie-

dade na posição passiva do espectador que se encontra entre dois lados 

extremos (TELES, 2015, p. 56). 

 

E esse tipo de interpretação encontrou espaço e apoio mesmo de outras gerações 

que, mesmo não presenciando nenhum ato de exceção ou da oposição, acolheram a interpre-

tação que aquele estado de violência de ambos os lados deveria ser rejeitado e que o passado 

está passado, gerando um afastamento social do próprio enfrentamento das violências da 

ditadura. 

A memória social, como uma coletivização de identidade, tende a expressar, inva-

riavelmente, as relações de poder dos grupos sociais. Se, no Brasil, a memória do consenso 

encontra mais espaço é porque as instituições políticas assim desejaram, quando reforçam 

como se houvesse um equilíbrio entre os lados que lutaram em polos opostos na ditadura. 

Como se o aparato estatal e a organização em movimentos sociais de opositores pudessem 
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ser equivalentes nas violências. Essa forma de lembrar, de memorizar, atende aos interesses 

dos que estão no topo da superestrutura, quando estes podem propiciar o senso-comum que 

mais os favorecem, conforme Enrique Serra Padrós: 

 

(...) memória é uma construção. Como tal, ela é perpassada, veladamente, 

por mediações que expressam relações de poder que hierarquizam, se-

gundo os interesses dominantes, aspectos de classe, políticos, culturais, etc. 

Isto não é produto do acaso; é sim, resultado da relação e interação entre 

os diversos atores históricos em um determinado momento conjuntural 

(PADRÓS, 2001, p. 81). 

 

Mesmo o consenso sendo adotado de forma a ser o senso-comum, há também uma 

resistência que faz com que a memória seja disputada por diferentes atores históricos, pois 

o senso-comum não representa a realidade dos fatos do passado (PADRÓS, 2001, p. 81). Ao 

passo que, não há a possibilidade da memória ser neutra, por “a memória, tendo relação 

direta com o passado, manifesta-se, também, a partir das vicissitudes do presente, que ativa 

aquele ou o reconstrói a partir de suas necessidades e indagações” (PADRÓS, 2001, p. 82), 

ela acaba sendo um outro espaço de disputa entre os que exercem poder no presente. 

É importante comentar que, ainda que não seja deliberadamente hegemônica, a me-

mória dos militares é, comparada a visão dos grupos dos familiares das vítimas da repressão, 

muito mais bem aceita e possui mais registros oficiais, seja nos discursos, ou seja através da 

forma com que ela foi recepcionada em livros que fazem parte da educação regular, sem 

contar com os da educação militar. A educação possui importante papel na memória, pois 

historiciza os fatos através do registro que, ao serem grafados em livros, possuem o poder 

de perpetuar interpretações e produzem memórias para aqueles que não vivenciaram o pas-

sado. Isso fez com que as discrepâncias vividas no tempo da exceção fossem minimizadas, 

tornando os livros, apenas expoentes do referencial de memória que atendeu ao grupo que 

deteve o poder de registrá-las.  

E, também, vemos que, no Brasil, o privilégio deste registro quando mesmo nas 

gerações do presente o golpe é defendido como revolução, quando essa interpretação encon-

tra espaços nas vozes do senso-comum ou mesmo quando encontra espaços em vozes que 

pleiteiam o retorno de uma política de estado violenta, vendo isso como algo positivo e pro-

gressista para o país. Essa irracional defesa, e até mesmo a perigosa visão mediana do senso-

comum, por ser ausente de criticismo, certamente corroborou com o golpe parlamentar de 
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2016 e, também, com a aberrante defesa pelo retorno do estado de exceção como um possível 

remédio para corrupção, como se vê em manifestações políticas na atualidade. 

A memória da história da ditadura como um consenso, quase entendendo a ditadura 

como uma equidade de disputa, como se sociedade pudesse ser comparada ao Estado em um 

regime de exceção, tomou maior espaço na hegemonia da memória, até mesmo para que 

fosse justificado a transição brasileira. Essa visão pode ser encontrada não somente no dis-

curso público, mas nas políticas públicas sobre educação e cultura, que formaram valores 

morais favoráveis àquela visão, seja pelos livros de história na educação regular, seja pelos 

discursos políticos adotados pelos partidos e organizações políticas. 

Já a memória da oposição, que constantemente fora sufocada através do não-regis-

tro, da não-publicização, tem-se a memória daqueles que lutaram contra o regime, de fami-

liares daqueles que tiveram as suas condições de vítimas roubadas através do esquecimento 

imposto na Lei da Anistia. A condição de vítima foi roubada por serem colocados como 

agentes da violência ao lado daqueles que os violentaram. A Lei da Anistia nevoou a memó-

ria que marcava a oposição ao regime ao colocar todos em um só campo, neste lugar de 

apaziguamento entre dois polos antagônicos, com um ar forçado de bandeira branca, como 

vimos no capítulo anterior. Porém, anistiar aqueles que não se dizem os nomes? Centenas 

de jovens que se tem apenas a certeza que foram assassinados, mas não oficialmente ou sob 

quais condições ou mesmo por qual agente, muito menos anistiados. O Estado, quando de-

fine vítimas e algozes como agentes iguais de crimes políticos, faz com que a memória dos 

que sofreram desaparecimento forçados, tenham seu também, seu esquecimento forçado. 

A própria permanência dos militares nas estruturas políticas do Brasil e em posições 

privilegiadas, acaba por deteriorar a visão dos familiares das vítimas, deteriora a própria 

história daquelas pessoas e dos grupos de defesa de Direitos Humanos. Vemos, como exem-

plo, a permanência de executores e apoiadores daquele regime em bancadas congressistas 

como a dos militares, a dos empresários e a dos ruralistas. A bancada dos direitos humanos 

que poderia enfrentar essa política do silêncio que acomete a sociedade, atualmente, encon-

tra-se minoritária no Congresso. 

 A política do silêncio, instituída pela Lei da Anistia e recepcionada pela democracia, 

atinge a própria elaboração do entendimento do passado, prejudicando, assim, a formação 

de referências nacionais com a sua história e entendimento plural. O privilégio de algumas 

vozes também altera os valores de uma sociedade e os produtos da vivência em comum, 

lesando a complexa experiência histórica que o passado possui (PADRÓS, 2001, p. 83). O 
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Brasil, somente em 2011, começou a ir contra o silêncio imposto, dando lugar e criando 

espaços para que a memória das vítimas pudessem ser valorizadas, fazendo com que sua 

própria história pudesse ser contada através da criação da Comissão Nacional da Verdade. 

 

4.2. A Comissão Nacional da Verdade 

 

 De forma a ir contra a essa hegemonia de vozes e de memória, marcando uma nova 

era na justiça transicional, em 2011 a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada atra-

vés da Lei 12.528, buscando, conforme seu artigo 1º, “examinar e esclarecer as graves vio-

lações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e 

promover a reconciliação nacional”. Pela primeira vez o Brasil responde diretamente ao eixo 

de memória e verdade que a Justiça de Transição possui. A criação da CNV tem seu lastro 

no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) que trouxe, em sua terceira atualiza-

ção, as diretrizes sobre Direito à Memória e a Verdade, reconhecendo-os como integrante 

oficial dos Direitos Humanos.  

O PNDH foi instituído em 13 de maio de 1996 através do Decreto nº 1.904, como 

uma resposta à Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Genebra no ano 

de 1993. Sua segunda atualização foi no ano de 2002 e, em 2009 a terceira, tendo como fonte 

a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Essa conferência foi realizada em diver-

sas etapas em todos os Estados e no Distrito Federal para que houvesse a extensa e plural 

participação e contribuição popular.  

 O Eixo Orientador VI trouxe, em suas propostas de Ações Programáticas, a criação 

de uma Comissão Nacional da Verdade que fosse “composta de forma plural e supraparti-

dária, com mandato e prazo definidos, para examinar as violações de Direitos Humanos pra-

ticadas no contexto da repressão política” (PNDH-3). Isso foi atendido prontamente pela Lei 

12.528/2011 que valorizou a memória ao coloca-la como de interesse público, mas também 

gerou críticas por atingir grupos que haviam sido beneficiados pela política de esquecimento. 

A própria ausência de discussão sobre a justiça transicional e a proposta de debate sobre ela 

tardia, é considerada um atendimento a camadas que foram privilegiadas com a política do 

esquecimento, já que a Justiça de Transição e o que ela propõe é timidamente trabalhada no 

meio acadêmico e por profissionais brasileiros (PINTO, 2012, p. 03).  
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 O PNDH-3 justificou seu Eixo VI admitindo a realidade da memória e dos direitos 

humanos no cenário brasileiro, quando apresenta seu principal com a criação da CNV: 

 

O Brasil ainda processa com dificuldades o resgate da memória e da ver-

dade sobre o que ocorreu com as vítimas atingidas pela repressão política 

durante o regime de 1964. A impossibilidade de acesso a todas as informa-

ções oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos possam co-

nhecer os fatos relacionados aos crimes praticados e não permite à socie-

dade elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período. 

A história que não é transmitida de geração a geração torna-se esquecida e 

silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries geram graves lacunas 

na experiência coletiva de construção da identidade nacional. Resgatando 

a memória e a verdade, o País adquire consciência superior sobre sua pró-

pria identidade, a democracia se fortalece. As tentações totalitárias são 

neutralizadas e crescem as possibilidades de erradicação definitiva de al-

guns resquícios daquele período sombrio, como a tortura, por exemplo, 

ainda persistente no cotidiano brasileiro.  

O trabalho de reconstituir a memória exige revisitar o passado e comparti-

lhar experiências de dor, violência e mortes. Somente depois de lembrá-las 

e fazer seu luto, será possível superar o trauma histórico e seguir adiante. 

A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzida a conflito 

privado e subjetivo, uma vez que se inscreveu num contexto social, e não 

individual (PNDH-3, 2009, Eixo VI). 

 

 O Brasil sofreu com uma imensa dificuldade de acessos a documentos e informações 

oficiais que o Brasil enfrentou, principalmente no início dos anos 2000 com a transição de 

governo entre Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. Duas semanas antes 

de deixar o cargo, em 2002, FHC assinou o Decreto 4.553, fazendo com que importantes 

documentos sobre o golpe de 1964 e o regime militar fossem protegidos em sigilo por prazo 

prorrogável até a eternidade. Esse decreto, inconstitucional por exceder o teto fixado em lei 

própria, foi logo revogado posteriormente pelo ex-presidente Lula, em abril de 2003.  

Somente em 2011, em conjunto com a criação da Comissão da Verdade, a então 

presidenta Dilma Rousseff, cria a lei 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação 

(LAI). A LAI coaduna-se com a criação da CNV, de forma que facilita o acesso à documen-

tos públicos pela população através de pedido aos órgãos públicos ou mesmo pela internet. 
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Os órgãos públicos dos três poderes (municipais, estaduais, distrital e federal) passa-

ram a oferecer o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e pode ser pedida por qualquer 

pessoa. O pedido sequer exige motivação ou custos, onde o acesso é a regra e o sigilo passa 

a ser a exceção, restringindo a possibilidade de classificação de sigilo das informações e, 

caso seja de fato sigilosa, deve haver previsão legal. Nas palavras da então presidenta ao 

apresenta-la, é uma ação “sem revanchismo, mas sem a cumplicidade do silêncio”25.  

A LAI possibilitou a criação de grupos pela memória como o “Movimento Quem?” 

e os “Aparecidos Políticos”, dando acesso à documentos que dão nomes aos agentes algozes 

do estado, possibilitando, inclusive, movimentos populares como os escrachos e manifesta-

ções contra a “comemoração” do Golpe de 64 nos clubes militares no Rio de Janeiro, em 

2012. 

Já a Lei da CNV previu que as ações da Comissão deveriam ser realizadas até o dia 

16 de dezembro de 2014, finalizando-se com a publicação de um relatório final “circunstan-

ciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as conclusões e as recomen-

dações” (Art. 11 da Lei 12.528/2011). A partir de então, como desdobramento da CNV, 

houve a criação de uma rede de outras comissões da verdade de menor escopo, multipli-

cando-se em comissões estaduais, municipais e setoriais, todas estas unindo esforços e rea-

lizando periodicamente encontros e conferências para uma melhor comunicação.  

Essa proliferação de comissões possibilitou a difusão e maior alcance dos objetivos 

propostos à CNV, por “dotar a CNV de forte capilaridade, aspecto essencial em um país de 

dimensão continental como o Brasil” (Relatório CNV, cap. 01, 2014, p. 05). Ainda, estabe-

leceu por meio da edição da Resolução nº 4 de 17 de setembro de 2012, que não seriam 

duplicados os procedimentos abertos em outras comissões da verdade de outros âmbitos. 

Isso possibilitou a legitimidade e a força das demais comissões e, ao passo que não havia 

subordinação, as demais comissões poderiam continuar seus trabalhos após o encerramento 

dos trabalhos da CNV, fazendo com que a CNV não fosse um fim em si mesmo. 

No Estado do Rio de Janeiro, houve a criação de uma Comissão Estadual da Verdade, 

a CEV-RIO e comissões municipais nas cidades de Barra Mansa, Duque de Caxias, Niterói, 

Nova Friburgo, Macaé, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti, de acordo com o site 

da Comissão da Verdade Estadual do Rio de Janeiro (CEV-RIO). A contribuição de todas 

essas comissões está compilada no site da CEV-RIO e possui valor inestimado para a história 

                                                           
25 Disponível em <https://istoe.com.br/177819_DILMA+SANCIONA+LEI+QUE+FACILITA+O+ACESS 

O+A+DOCUMENTOS+DA+DITADURA/>. Acesso em 16/05/2018. 
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brasileira. Final e oficialmente, a história e a justiça transicional brasileira passou a contar 

com novos atores. 

 

4.3. A Comissão Municipal da Verdade de Macaé 

 

Especialmente no município de Macaé, sendo grande polo de resistência à ditadura, 

sendo conhecida nacionalmente, inclusive, como “moscouzinha brasileira”, foi criada a Lei 

Municipal 3.982 de 2013, instaurando a Comissão Municipal da Verdade de Macaé 

(CMVM). Já no seu artigo 1º, apresenta sua motivação “que tem por finalidade acompanhar 

e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos exames e esclarecimentos às graves viola-

ções aos Direitos Humanos praticadas no período de 1961 a 1985”. Esse tópico buscará 

apresenta-la como exemplo de mecanismo da recente e peculiar justiça transicional brasi-

leira. 

A cidade de Macaé, à época da ditadura, era nacionalmente conhecida pela sua forte 

oposição ao regime militar. Aqui, centravam-se um robusto movimento de resistência polí-

tica: professores, estudantes e intelectuais juntos às classes operárias dos ferroviários, em 

seu sólido e popular movimento sindical e a dos camponeses, que também se organizavam 

sindicalmente. No meio político, logo no dia 20 de abril de 1964, os seis vereadores que 

combatiam o regime com ideais de sociedade igualitária, foram cassados em reunião extra-

ordinária (RE) através do Projeto 7/64, sendo eles: Walter Quaresma, Alberto Ramires, Al-

cebíades Vieira, Ricardo Moacir, Waldir Curvelo e Abílio de Miranda, “por exercerem ati-

vidades contrárias ao Regime Democrático, conforme Ato Institucional”, conforme consta 

na Ata da RE realizada em 20 de abril de 1964 (CARVALHO, 2016, p. 47). 

As resistências ferroviária e camponesa deram-se em meio a constituição da cidade 

à época, onde trabalhadores ferroviários se organizavam em um sindicato carismático, em 

que comícios e discursos sobre luta, atraiam trabalhadores de todos os tipos. O sindicato foi, 

inclusive, reconhecido em 1961 pela Câmara Municipal como instituição de “Utilidade Pú-

blica”, conforme registra Ivânia Ribeiro no Relatório Final da CMVM (CARVALHO, 2016, 

p. 61). Atraía até pequenos comerciantes e pescadores ao seu entorno, fazendo com que essa 

classe recebesse elevada estima política e, à data do golpe, fossem estigmatizados como 

comunistas e recebessem constante perseguição. Muitos destes foram, como com destaque 

o ferroviário Lauro Martins, presos e torturados física e psicologicamente. Quando não na 
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delegacia, por falta de espaço, no Forte Marechal Hermes e no Estádio Ypiranga, conforme 

documentado nos relatórios da CEV-Rio. 

Já os camponeses, eles se organizavam desde 1959 na Associação de Lavradores de 

Virgem Santa, posteriormente Sindicato de Lavradores Autônomos de Macaé, que, con-

forme Marlon Tadeu Dias Régis, chegou a ter 600 camponeses associados (CARVALHO, 

2016, p. 116). Historicamente, os conflitos entre camponeses e posseiros e donos de terra 

são conhecidos e permeiam a história brasileira. Em Macaé não foi diferente, durante o re-

gime ditatorial, diversos choques armados foram vivenciados. De um lado, camponeses e 

agricultores, do outro, latifundiários e representantes do grande empresariado macaense. Os 

camponeses eram acusados como comunistas, distribuindo à população carente após o des-

file do dia 1º de maio – que comemorava o Dia do Trabalhador desfilando com sua produção 

–, os alimentos colhidos e comemorados. Generino Teotônio de Luna era o maior represen-

tante da resistência entre os camponeses, tendo sido por vezes, capturado ao se esconder nas 

matas macaenses, sendo preso e torturado nas dependências onde hoje funciona a Polícia 

Federal em Macaé. 

 Desde a sua criação, logo durante as suas primeiras reuniões, a CMVM procurou 

destacar, principalmente, a resistência exercida por esses dois grupos. Isso porque, indiscu-

tivelmente, a memória da cidade foi preservada através de registros, sejam eles escritos ou 

orais e, infelizmente, foram as memórias de resistência, as menos registradas e mais silenci-

adas. Não-registradas nem mesmo em falas públicas, ou até mesmo passadas a outras gera-

ções, em razão de persistentes angústias e ojeriza ao sofrimento vivido. Muito menos em 

publicações, periódicos da época, mais raro ainda em livros, merecendo destaque a publica-

ção em 1996 do Estação Bendengó: uma trilha de luta dos ferroviários macaenses, livro de 

autoria de Eilton Fonseca.  

Sendo assim, a CMVM buscou oportunizar que essas vozes tivessem seu espaço de 

registro, não somente acadêmico, através da publicação do Relatório Conclusivo previsto 

artigo 6º da Lei 3.982/13, mas, também, mediante ao registro público e oral, em sessões e 

audiências públicas onde houvessem espaços para que fosse dito o não-dizível durante aque-

les anos e os anos posteriores. Para que houvesse espaço para a valorização do eixo Memória 

e Verdade que a Justiça de Transição propõe nas sociedades que passaram por um regime de 

exceção. A CMVM seria, então, um mecanismo utilizado em escala menor, em um municí-

pio que também foi silenciado na redemocratização.  
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Porém, esses espaços também encontraram dificuldades para serem legitimados, 

pois, como comumente acontece em cidades pequenas que conservam seu aspecto político 

por décadas e gerações, Macaé se manteve com estruturas de poderes similares àquela época, 

através da permanência de familiares que eram situação com o regime militar. Isso, somado 

ao fato de que, historicamente, o passado militar ainda é muito recente (e presente), ele per-

siste em projetar medos, inseguranças e sofrimentos àqueles que viveram na resistência desse 

período (CARVALHO, 2016, p. 13). O que resultou em que a memória hegemônica do mu-

nicípio acompanhasse o aspecto nacional com a opinião do consenso, ainda que de fato, esta 

fosse sempre de posse daqueles que exerciam poderes na ditadura. 

Portanto, a CMVM lutou para ser mais um instrumento de resistência, no sentido de 

possibilitar, ainda que timidamente, que a versão das vozes caladas encontrasse espaços, 

para que as falsas versões mantidas como uma época sem violência, fossem desautorizadas 

publicamente – e oficialmente, através da publicação do Relatório Conclusivo.  

A Lei trouxe a proposta de organização da Comissão, em que fosse constituída por 

sete membros, a se organizarem da seguinte forma:  

 

I – Dois vereadores que estejam exercendo mandato no Município de Ma-

caé, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal; II – Dois advogados 

atuantes no Município de Macaé, indicados pela 15ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil/RJ; III – Um advogado atuante no Estado do Rio 

de Janeiro, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil/RJ e IV – Dois 

cidadãos macaenses indicados pela sociedade civil. 

 

A Comissão foi apresentada à sociedade como um conjunto de esforços para que 

fosse averiguada a história das violações de Direitos Humanos no período ditatorial e, assim 

como a CNV, pode ser entendida um dos mecanismos para o reconhecimento da Memória e 

Verdade como Direito Fundamental do ser humano. Tal reconhecimento foi, oficialmente, 

dado pela ONU e pela Organização dos Estados Americanos e busca valorizar os esclareci-

mentos de crimes de estado, para que fatos que compõe a história nacional possam ser es-

clarecidos, memorizados e recuperados. A então presidenta da CMVM à época, a saudosa 

advogada Andréa Vasconcelos Meirelles, neta de preso político, apresentou algumas justifi-

cativas para que fosse instaurada a comissão na cidade: 
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A presidente começou sua fala com as perguntas: porque se ter uma Co-

missão da Verdade? Qual sua importância? Destacou algumas justificati-

vas: levantar o histórico das graves violações dos direitos humanos pelo 

Estado; das prisões sem o justo processo legal; dos seis vereadores maca-

enses cassados e o resgate da memória afetiva do povo macaense (CAR-

VALHO, 2016, p. 23). 

 

Através da CMVM, cassações, prisões arbitrárias, torturas e perseguições políticas 

acontecidas no município, foram incluídas na memória coletiva da cidade, ao passo que fo-

ram levadas à público e registradas de forma escrita. Com isso, seria possível resgatar e 

instituir na cidade, o princípio da Verdade, e possibilitar que fosse possível a amplificação 

daquelas vozes que foram silenciadas. Como primeira ação pública, no dia 10 de abril de 

2014, foi realizada uma Sessão Solene da Câmara Municipal de Macaé para a Reintegração 

de Mandatos Cassados na Ditadura Militar, como forma simbólica de resgatar os mandatos 

retirados arbitrariamente, bem como os direitos políticos.  

Durante os trabalhos da CMVM, foi possível que se resgatasse muito da memória 

macaense, principalmente sobre a sua antiga estrutura econômica e social. Atualmente ela é 

conhecida como uma sociedade que se baseia prioritariamente no ramo do petróleo e off-

shore, porém, naquela época, a conjuntura era bastante diferente, com a forte atuação do 

movimento sindical ferroviário. Os tradicionais bairros à margem da ferrovia hoje abando-

nada, Miramar e Visconde de Araújo, eram redutos dos trabalhadores naquela época, onde 

aconteciam fervorosas manifestações públicas e comícios para os operários e trabalhadores 

de diversas classes.  

Macaé era um importante centro ferroviário, por ter além de duas ferrovias, uma 

grande oficina de vagões e locomotivas, localizada no bairro de Imbetiba, bem como um 

armazém de abastecimento. Ainda, contava com o antigo Liceu Operário de Imbetiba, o 

SENAI, referência de formação ferroviária na região. E, na década de 60, foi palco de uma 

importante obra em caráter de mutirão: a construção da sede da delegacia sindical, uma das 

únicas no interior do sudeste. 

A década de 50 foi marcada por greves no Brasil inteiro e, já em 1960, como um dos 

exemplos das manifestações políticas, temos a Greve da Paridade, onde ferroviários, maríti-

mos e portuários pediam a equiparação salarial, pois, mesmo que também servidores fede-

rais, não receberam os reajustes como os militares. Logo foi declarada pelo então presidente 
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Juscelino Kubitscheck como ilegal, mas a greve resistiu fortemente. Alguns anos mais tarde, 

os ferroviários entraram novamente em greve para garantir a posse do presidente João Gou-

lart e passaram 12 dias em greve (FONSECA, 1996, p. 60). A resposta foi sob comando de 

Batistinha, ou Demisthoclides Batista, líder ferroviário, através do “Trem da Legalidade”, 

desfilando os trens com mais de 5 mil ferroviários grevistas. E, junto a Batistinha, o ferrovi-

ário macaense Aristóteles de Miranda, ou Tote, era o líder ferroviário da cidade e que mesmo 

naqueles anos, antes do 64, sofria perseguição política e já havia sido preso inúmeras vezes. 

No pós 64, o sindicato, ainda na pessoa de Aristóteles, que era guarda-freio de trem, adere à 

resistência oficialmente. 

Muitas das histórias sobre a Macaé ferroviária pode ser relembrada por personagens 

como o senhor Lauro Martins, considerado por mim, uma memória viva da cidade. Ele, 

como presidente da CMVM, relembrou com emoção e admirável nitidez, muito da luta ma-

caense frente às perseguições que aconteciam na cidade. Ele, atualmente, é um dos únicos 

sobreviventes da resistência macaense. Muitos, além de falecidos, desenvolveram uma re-

pulsa ao que aconteceu, não querendo se quer, tocar no assunto. 

Essa foi uma das grandes dificuldades que a CMVM enfrentou: a dor da memória. 

Dos poucos sobreviventes daquelas décadas, muitos são idosos e com visível ojeriza ao pas-

sado, não querendo relembrar aqueles fatos, muito menos de forma testemunhal. Essa re-

pulsa atinge, ainda, os familiares e outras gerações, quando, principalmente os filhos, não 

quererem voltar ao passado ao relembrarem de situações onde, quando crianças, se pergun-

tavam o porquê de seus pais chegarem machucados em casa. Ou, por ventura, terem que se 

mudar diversas vezes de cidade em pouco tempo... 

A luta campesina também representou bastante da resistência macaense: os ferrovi-

ários davam assistência aos camponeses, pois existiam muitas invasões de terra e conflitos 

no campo. Ainda, os camponeses contavam com formação política através do “Grupo dos 

Onze”, com ideias brizolistas, que buscavam a educação política de massas. Em Macaé, o 

principal nome era de Generino Teotônio de Luna e, no outro polo, o maior latifundiário da 

região, Gonçalo Márcio Paes. Os conflitos de terra, na maior parte das vezes, teve como 

vitorioso o movimento camponês, sendo as terras divididas no antigo IBRA, Instituto Brasi-

leiro de Reforma Agrária (FONSECA, 1996, p. 47). 

A CMVM buscou, através de entrevistas e pesquisas históricas, juntar o maior arca-

bouço possível de informações, de forma a subsidiar os trabalhos da CNV. O intuito era 
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reunir esses dados, dados que foram encarados como partes soltas ou esquecidas de um que-

bra-cabeça que seria montado ao final, com a compilação desse trabalho de colheita no Re-

latório Final, mas sabendo que seria um quebra-cabeças incompleto. Durante as entrevistas 

e as não-entrevistas nas recusas, vimos que haveria muito mais peças soltas do que poderí-

amos supor. 

A ausência de memória e a instituição do esquecimento como política foi exemplifi-

cada na recusa do Forte Marechal Hermes em ceder documentos, quando solicitada pela 

CMVM. Acompanhou a posição oficial do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando 

afirmaram que, nas setes instalações solicitadas pela CNV, nenhuma delas – incluindo o 

Forte Marechal Hermes –, desviou sua funcionalidade e funcionava de acordo com a legis-

lação à época, sem mencionar absolutamente nada sobre os casos de tortura e assassinato 

ocorridos em suas dependências. Um dos mais trágicos exemplos da nossa cidade, foi a tor-

tura do líder sindical Aldino Miranda, conhecido como Dandão. Ele foi dado como morto e, 

pela procura e mobilização do grupo dos ferroviários, foi resgatado em Niterói, uma semana 

depois. 

No livro Estação Bendengó, já aqui citado, estão registradas as prisões que aconte-

ciam aqui e torturas públicas, como quando viajaram de pé em um caminhão até Niterói, 

onde permaneceram sendo torturados com um fuzil apontado para eles, no Centro de Arma-

mento da Marinha e no Estádio Caio Martins. Um dos ferroviários, José de Souza, inclusive, 

cometeu suicídio ao se atirar do terceiro andar do DOPS no Rio de Janeiro. Os episódios de 

torturas que aconteceram nesses locais, bem como no Forte Marechal Hermes, no Estádio 

Ypiranga e na delegacia da Polícia Federal em Macaé, podem ser encontradas no mesmo 

livro. Ele serviu como instrumento de denúncia da violência que foi realizada em Macaé, 

ainda que muitos ainda teimem em admiti-la. 

Outra dificuldade encontrada foi a falta de apoio político. Ainda que filho de ferro-

viário, uma das classes mais afetadas, o então prefeito da cidade não ofereceu nenhum es-

forço para auxiliar as investigações, embora tenha afirmado, quando deputado federal, que 

a criação da CNV seria, para Macaé, “um passo decisivo no reencontro com sua própria 

história”26. Mesmo no âmbito Legislativo, que era o responsável pela CMVM e pela publi-

cação de seu Relatório, não obtivemos dele o apoio o suficiente para que o trabalho pudesse 

ser popularizado e pudesse ter sido realizado sem dificuldades estruturais. Acompanhando 

                                                           
26 Disponível em < https://www.odebateon.com.br/site/noticia/impressao/19791/dr-aluizio-faz-pronuncia-

mento-em-defesa-dos-ferroviarios-de-macae>. Acesso em 27/05/18. 
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as demais Comissões da Verdade, a CMVM era desligada da manutenção da estrutura polí-

tica local e agia de forma independente. Para o seu funcionamento, porém, ela foi abraçada 

por apenas dois vereadores e, apenas um deles, oferecendo apoio estrutural e financeiro.  

Além das entrevistas, o trabalho consistiu na análise e busca documental, em idas ao 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Ainda, contou com o recebimento de material 

pelos familiares e até mesmo por ex-ferroviários que participaram ativamente da Comissão 

e, também, com informações fornecidas pela Associação de Aposentados, Pensionistas e Ex-

Ferroviários da Rede Ferroviária Federal em Macaé. A associação ainda mantém as fichas 

de inscrição dos ferroviários atuantes no sindicato e elas serviram como catalisador das me-

mórias esquecidas, ao remexê-las, a cada vez, as testemunhas se recordavam de algum outro 

detalhe. 

A elaboração do Relatório buscou valorizar a história vivida, ao publicar todos os 

relatos colhidos pela CMVM. Os relatos e as principais visitas à antigos centros de tortura, 

como o Estádio Ypiranga e os porões da Delegacia da Polícia Federal, foram na companhia 

de representantes da CEV-Rio, que era o principal canal de diálogo com a CNV. Ainda que 

tenha recebido incansável esforço do coordenador da CMVM, Meynardo de Carvalho, a 

construção do Relatório, como bem assume em seu início, mostrou-se com caráter de incom-

pletude. Tal incompletude, sem dúvidas, poderia ser minimizada se o trabalho pudesse ter 

recebido investimentos para sua estrutura e ter ser estendido por minimamente um ano.   

Ainda no seu lançamento, apesar de lotar o auditório da Câmara Municipal, o Rela-

tório Final da CMVM contou com poucos esforços da comunidade jurídica macaense. Assim 

como a própria Comissão que, apesar de possuir membros advogados, não obteve apoio ou 

promoção deles, se quer a presença nas reuniões, apesar de serem semanalmente convidados. 

Macaé, apesar de possuir duas faculdades de Direito, também não contou com o apoio ou 

investidura de professores pesquisadores para explorar o tema. O arcabouço da CMVM e 

seu Relatório foi, basicamente, histórico. 

Ainda que com essas dificuldades, o lançamento do Relatório Conclusivo em março 

de 2016, pode ser considerado um grande marco para a história da memória de Macaé, aonde 

importantes personagens da resistência tiveram, enfim, a oportunidade pública de contar suas 

histórias. Como falado, os registros grafados estão sempre vinculados à quem detém o poder 

de escrevê-los e buscamos dar esse poder àqueles que não tiveram oportunidade de registro. 

O auditório registrou presença de muitos familiares das vítimas citadas no Relatório e isso, 

por si só, ali no espaço da Câmara Municipal de Macaé, era bastante simbólico. 
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Outra simbologia foi que, dado à conjuntura da época, a publicação do Relatório da 

CMVM se mostrou emblemático na luta pela Justiça de Transição, na valorização da Me-

mória, não só em Macaé, mas no país inteiro. O Golpe Parlamentar de 2016 já se anunciava, 

demonstrando a eficiência da política de esquecimento e das memórias golpistas, através do 

continuísmo de bancadas que detinham o poder nas décadas ditatoriais como banqueiros, 

ruralistas latifundiários e militares. Em Macaé não foi diferente e a permanência da estrutura 

de poder e a política do esquecimento fez com que importantes atores da cidade vissem a 

CMVM com pouca estima e, com isso, esbarramos até mesmo na descrença de que fosse um 

trabalho sério e desligado da manutenção da estrutura política local.  

Portanto, mesmo que com pouco impacto social, frente às recusas e não popularidade 

da CMVM, a nossa Comissão Municipal da Verdade se mostrou importante para a memória 

da cidade. Foi um marco que, ainda que tantas décadas depois, a publicação do Relatório 

Final foi um alento à história e a memória desses personagens e seus familiares que tiveram 

suas vozes caladas. A memória contida nos relatos que filhos, netos e amigos daqueles que 

lutaram por uma sociedade mais justa e igualitária, posicionando-se contra a truculenta po-

lítica de violências que se instaurava, teve seu lugar marcado na história macaense e sua 

própria história valorizada. A CMVM iniciou e reafirmou seu compromisso com a memória, 

de forma que Macaé pode ter um relevante espaço também, na justiça transicional brasileira. 
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5. Considerações finais 

   

 Cinquenta e quatro anos se passaram desde aquele 64 e, nas décadas sob o regime 

militar, uma legião de jovens foram perseguidos, torturados e mortos ao se colocarem em 

oposto a um governo não legitimo. Jovens, incontáveis deles estudantes e que, possivel-

mente, viriam a se tornar importantes personagens para que a história da democracia Brasil 

pudesse ser vivida de forma diferente. Possivelmente, passaríamos por uma diferente Justiça 

de Transição, onde todos aqueles objetivos que ela almeja, poderiam de fato serem alcança-

dos, havendo uma real ruptura com aquela política vivida no estado de exceção. 

 A política de violências que era praticada naquela época persiste na nossa sociedade, 

seja nas práticas de tortura arraigadas no militarismo policial, em atos inaceitáveis de lin-

chamentos praticados pela população civil, seja no genocídio da população indígena, da po-

pulação negra periférica, seja presente até mesmo na ausência: na violência que também se 

faz presente na não-memória, no apagamento de vozes que sofreram desaparecimentos for-

çados. É inaceitável que, cinquenta anos depois, ainda convivamos com um continuísmo da 

violência como prática estatal, sem uma séria responsabilização do Estado brasileiro. 

 Esse trabalho nasceu, principalmente, a partir de um questionamento pessoal da Lei 

da Anistia como neutralizador da Justiça de Transição. Nos últimos anos, presenciei impor-

tantes acontecimentos no cenário político brasileiro: 50 anos do golpe militar e as suas di-

versas maneiras de ser contado; um golpe parlamentar contra uma presidenta eleita de forma 

legítima e, com isso, um presidente ter assumido o país através de um “grande acordo naci-

onal, com Supremo, com tudo” conforme provado através de ligações telefônicas entre po-

líticos brasileiros. E, assim, presenciei um retrocesso sem igual no Brasil: desde a suspensão 

de direitos sociais como os dos trabalhadores, como direitos que beneficiavam as camadas 

mais pobres da população questão de moradia e saúde; vi também a retrógrada organização 

ministerial golpista do novo governo, sem sequer uma mulher em seu primeiro escalão. 

 Ainda, durante os últimos anos, presenciei uma ascensão de ideias fascistas e higie-

nistas que personifico naqueles apoiadores de um possível candidato presidencial, ex-militar, 

possuidor das características mais horrendas possíveis. Tamanha violência no discurso pro-

posto pelo personagem que, no seu clamor por ressuscitar uma época autoritária, cruel e 

violenta da nossa história, me fez questionar em como essas ideias puderam ser germinadas 

em uma democracia com um passado pós-ditatorial tão recente. Como um deputado pode 
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defender e glorificar um torturador27 em câmaras públicas? E questionei como existiam tan-

tas pessoas que quisessem repetir um passado tão brutal, ainda tão doloroso para milhares 

de familiares, ainda incontáveis vítimas daquele aparato estatal violento. 

 Ao trabalhar na Comissão Municipal da Verdade de Macaé, pude perceber com as 

diversas nuances de vozes ao contarem sobre a ditadura, que sempre faltou em nossa socie-

dade um marco, uma confissão do Estado de que sim, ele quem aplicara a tortura como 

política de Estado. Ele era o lado errado. Faltou “dar nomes aos bois”. Falar quem foram os 

algozes, quem foram as vítimas. Colocar o Estado em sua verdadeira posição: violento, re-

pressivo e torturador. Admitir os erros do passado e, então, deixar claro para toda a sociedade 

que aquilo jamais deveria se repetir.  

Porém, ainda que essa confissão possa ser interpretada em pedidos de desculpas ofi-

ciais28, não houve se quer uma punição àqueles que andavam junto ao Estado, seja nas Forças 

Armadas, seja nos seus menores agentes.29 E, infelizmente, por tal ausência, acredito que 

não tenha havido uma ruptura de valores morais, uma ruptura de fato com as ideias fascistas 

cultivadas naquele regime. Todos foram perdoados. Tudo foi esquecido. Todos bem-vindos 

ao novo regime. 

  Assim, coloquei como responsabilidade da Lei da Anistia, essa ausência de ruptura 

com o violento, essa ausência de marco social que pudesse ser útil às gerações seguintes 

como um inibidor de ideias e discursos violentos e tiranos, facilmente encontrados na atua-

lidade. Ao estudar para esse trabalho, ratifiquei minha opinião ao ter acesso às informações 

dos fatos que a rodearam e, então, possibilitaram a minha interpretação de que ela fora mais 

um instituto de violência, tendo sida imposta arbitrariamente, jamais podendo ser defendida 

como fruto de um acordo democrático. Ela acima de tudo, impôs um esquecimento. Esque-

cimento que vi que a Comissão da Verdade foi contra e, ao participar de uma em âmbito 

municipal, pude ver em como as comissões foram agentes de luta pela resistência tardia. 

Em uma sociedade democrática com viés de igualdade, considero – e acredito que 

encontraria muitos autores partilhando da mesma visão –, crucial a partilha da mesma base 

dos valores morais sob seu passado, ainda que possam haver divergências de posicionamento 

                                                           
27 Disponível em <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-no-conselho-de-etica-que-coro-

nel-ustra-e-heroi-brasileiro.html>. Acesso em 21/05/18. 
28 Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,governo-pede-desculpas-as-vitimas-do-regime-

militar,248762>. Acesso em 21/05/18. 
29 Ainda que tenham havido centenas de militares presos e com seus direitos políticos suspensos por se contra-

porem ao regime. Disponível em <http://memoriasdaditadura.org.br/militares-que-disseram-nao/index.html>. 

Acesso em 21/05/18. 
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político. No Brasil, essa partilha de valores não existiu, não houve um passado em comum. 

Tudo foi misturado. Somente quase 50 anos após o golpe, houve a valorização da Memória 

e da Verdade, somente através dela a verdade pode ser contada sem a influência direta de 

um governo tirano. Vivemos em uma democracia onde a Justiça de Transição fora anestesi-

ada pela Lei da Anistia, quando nem ela, foi de fato, um marco legal que pudesse cessar a 

violência como política de estado. 

 De forma a corroborar como essa visão, durante a elaboração desse trabalho, ressur-

giu o debate sobre a Lei da Anistia, quando a Central Intelligency Agency (CIA), central de 

inteligência americana, tornou público documentos que comprovaram que Ernesto Geisel, o 

presidente da “abertura segura, lenta e gradual”, tido como general do governo “moderado”, 

em oposto ao linha dura de Médici, autorizou em 1974 que continuasse a política de execu-

ção praticada pelo Estado brasileiro. Esse memorando, contido em anexo a esse trabalho, foi 

divulgado e, ainda que possua partes que ainda são mantidas em sigilo, comprova de forma 

irrefutável que o Estado brasileiro praticava assassinatos e torturas como política estatal, 

autorizada e prevista pelo presidente30.  

Tamanha gravidade, esse documento é, sem dúvidas, o primeiro documento público 

que contém uma confissão de que o Estado praticou não crimes conexos aos políticos, mas 

sim tortura e assassinato como política de Estado, crimes não suscetíveis de anistia, sendo 

portanto, crimes imprescritíveis, como a Constituição previu em seu art. 5º, XLIII. A partir 

dessa confissão, diversas famílias retomam a luta pela confissão estatal sobre a morte e o 

desaparecimento de seus entes. Por provocação da família Herzog, o Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Neves, enviou um pedido oficial ao governo americano para que nos 

fosse enviados todos os documentos sobre o Brasil dos anos de 1964 a 1985. 

O trabalho da Comissão Nacional da Verdade, inquestionavelmente, foi o mais efe-

tivo instrumento de Justiça de Transição que o Brasil efetuou. Através do seu Relatório Final, 

oficialmente, 434 mortes e desaparecimentos foram confirmados e esclarecidos. Porém, 

mesmo em suas 4.328 páginas, não caberia, jamais, a história de todas as vítimas daquele 

Estado opressor. A política de execução vivida no Brasil foi aplicada de forma ardilosa o 

                                                           
30 Disponível em <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99>. Acesso em 

28/05/18. 
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suficiente para que ainda hoje, passados 54 anos, milhares de corpos ainda não fossem iden-

tificados31, não sendo sequer contabilizados oficialmente como vítimas do estado de exce-

ção. Isso foi possível pela grandiosidade territorial brasileira e também pelo continuísmo de 

uma estrutura política que preza o esquecimento, uma conjuntura que não deu espaço público 

para que as mortes fossem investigadas, para que os discursos das vítimas fossem privilegi-

ados, muito menos fossem contados e acolhidos como história real. Pratica-se, como política 

governamental, o esquecimento. O Estado nunca abraçou de fato o princípio da Memória e 

da Verdade e, somente com a CNV, o Brasil pode começar a dar respostas sobre seu passado 

ao responder às vítimas da ditadura. 

A CNV orientou o Estado em 29 recomendações, sendo a primeira delas o “reconhe-

cimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de 

graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar (1964 a 1985)” (Relatório 

CNV, 2014, p. 964). Aguardamos. 

Portanto, os trabalhos que se tematizem com a ditadura-militar ao resgatarem o as-

sunto, seja no aspecto de se rediscutir o passado ou observar o continuísmo dele no presente, 

mantém acesa a memória daqueles que não aceitaram a violência como forma de política. 

Mantém a posição de que precisamos ser mais um instrumento para que aquele passado não 

seja esquecido. Os governos ditatoriais devem continuar sendo revistos, ao passo que é pre-

ciso de muita memória para que rejeitemos o passado e, essa ruminação, se faz de suma 

importância para que as gerações pós-64 saibam de fato sobre a história do país. E, para que 

não queiramos, jamais, repetir nosso passado; não clamemos pelo retorno de uma ordem 

torturadora e, jamais, jamais, relativizemos a violência sofrida pela oposição, colocando-a, 

sempre, como violentada, não como violadora.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Somente em uma vala utilizada pela ditadura, mais de mil corpos foram encontrados. Disponível em 

<http://cartacampinas.com.br/2018/02/ditadura-militar-assassinou-mais-de-mil-pessoas-somente-na-vala-de-

perus-em-sao-paulo/>. Acesso em 21/05/18. 
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7. Anexo: reprodução do Memorando da Central de Inteligência americana de 11/04/197432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 O arquivo narra uma reunião feita em 30 de março de 1974 entre o então presidente Ernesto Geisel, os 

Generais Milton Tavares de Souza e Confucio Danton de Paula, que comandavam o Centro de Inteligência do 

Exército e, também, o ex-presidente João Baptista Figueiredo, que ocupava a chefia do Serviço Nacional de 

Inteligência com o ex-diretor da CIA, William Colby. Esse documento teve como destinatário o então Secre-

tário de Estado, Henry Kissinger. General Milton, que fez a maior parte da conversa, traçou os trabalhos da 

CIE contra os opositores subversivos que foram apontados durante a administração do presidente Médici. Ele 

enfatizou que o Brasil não pode ignorar a ameaça subversiva e terrorista e disse que os métodos ilegais deve-

riam continuar sendo aplicados contra os subversivos. Sobre isso, General Milton disse que, no ano anterior, 

cerca de 104 pessoas que se encontravam nessa categoria foram executados sumariamente pela CIE. Figueiredo 

apoiou essa política e incentivou a sua continuação. Disponível em <https://history.state.gov/historicaldocu-

ments/frus1969-76ve11p2/pg_279>. Acesso em 30/05/18. 


