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RESUMO

Resta pouco menos de ano e meio para o aniversário de trinta anos da promulgação da Constituição da República de 1988, cuja existência 
pretende erigir tradição democrática e plural em um país acostumado a regimes de governo alinhados às tendências totalitárias, que contaminam 
o aparelho estatal, as instituições e a própria sociedade. Em revista histórica, a República Velha nasceu marcada pela condição de colônia 
portuguesa, que passou a Reino Unido e depois a Império. Foi marcada por estado de sítio, em praticamente toda sua existência, sendo 
sustentada à base de golpes, contragolpes, quarteladas e decretos, repetindo histórias de governo contingencial, ao sabor de crises estamentais; 
manteve o alheamento popular do jogo político, econômico e social através da exclusão e imposição aos cidadãos a um estado de não-direito. O 
Governo Provisório estabelecido na Revolução de 1930 repetiu a índole ditatorial e deu lugar a três anos de Governo Constitucional, de pretensa 
índole democrática, mas, em 10 de novembro de 1937, mergulhou no Estado Novo de Vargas, a mais cruel ditadura existente no Brasil, finda em 
1945. A nova tentativa democrática perdeu sustentabilidade a partir do suicídio de Vargas e culminou no retorno às origens militares e 
totalitárias, podendo-se dizer que 1964 é prolongamento do Estado Novo de Vargas; o resgate democrático se cristaliza com a Constituição de 
1988, que pretende ser cidadã e inclusiva. As transições de ordem no Brasil ocorreram sem reflexão e racionalização: basta pensar que a 
República foi proclamada sem que houvesse um foco de resistência; que a reconstrução de memória no jogo ditadura versus democracia se torna 
esvaziada e empobrecida na eterna e desatualizada dicotomia direita versus esquerda, permeadas por questões político-partidárias 
transformando memória em disputas acusatórias no âmbito universitário. A construção do porvir democrático permanece desalinhada aos 
princípios da Justiça de Transição, que é o conjunto de práxis e métodos que visam a racionalização da transição de um regime ou ordem de 
governo para outro. No âmbito latino-americano a  Justiça de Transição tem servido como resgate, restauração e perdão coletivo aos abusos 
autoritários e apresenta progressos em seu escopo. No Brasil, a politização do debate e a centralização da reconstrução dos casos emblemáticos 
impedem a construção de memória coletiva e dificulta o princípio de não repetição e inclusão democrática, visados pelo referido ramo do direito. 
Os crescentes pedidos de intervenção militar ante a situação política brasileira atual, que, de certa forma, repete os eventos pré-1964, 
demonstram que a falta de memória impede que o cidadão perceba os riscos do caminho sem volta que o totalitarismo significa. Reconstruir e 
jogar luzes nos arquivos judiciais relativos aos dois grandes períodos ditatoriais do Brasil Republicano, enfocado nas pessoas comuns, sem 
conotações políticas e partidárias, deverá contribuir expressivamente para ultrapassar o erro de trajetória da Justiça de Transição no Brasil, que é 
o alheamento da sociedade no processo, como se constatou na pesquisa desenvolvida até o momento, permitindo a construção do porvir 
democrático. A elaboração de material didático como fontes auxiliares para os cursos de Direito e mesmo para o ensino médio como se pretende 
no projeto de pesquisa seriam as principais ferramentas para que a memória se irradie além dos muros universitários, formando cidadãos mais 
conscientes e aptos à construção de um modelo de democracia inclusivo, duradouro e sustentável.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


