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RESUMO
A presente dissertação analisará o fenômeno da justiça de transição e investigará, a partir dos
diferentes contextos sociais em que esta se operou, os mecanismos destinados à consolidação
do regime democrático anunciado por suas Cartas Políticas cunhadas sob nova inspiração
jurídico política. Com base teórica nas diversas experiências de redemocratizações
vivenciadas a partir do fim da década de oitenta, a pesquisa se voltará, posteriormente, para o
estudo das particularidades do período autoritário brasileiro de 1964-1985 e o legado daquele
regime que se põe como herança ao novo Estado. Desta maneira, surge a questão sobre os
mecanismos aptos a promoverem a transformação social necessária aos cenários pós
ditatoriais com o objetivo de superar os traumas que lhe foram impostos, ao buscar a
consolidação dos direitos humanos. O ponto nodal do estudo terá como objeto de investigação
a possibilidade da persecução penal dos agentes do regime do citado período, e se esse
mecanismo se mostra como imprescindível para a consolidação do déficit democrático no
Brasil. Assim, no primeiro capítulo será feita a análise do surgimento e do desenvolvimento
da justiça de transição, os diversos cenários onde esta foi efetivada e, principalmente, as
medidas que objetivam a reconciliação, a pacificação e a reconstrução dessas sociedades. O
segundo capítulo se voltará para a investigação do contexto político onde se desenvolveram os
ideais que deram suporte ao golpe militar de 1964 e, em seguida, abordará o apoio das
significativas parcelas da sociedade ao regime que posteriormente se instalou no país. Na
seqüência, o estudo voltar-se-á para a reabertura política brasileira e a negociada transição de
volta ao regime democrático. Por fim, no terceiro capítulo se desenvolverá uma reflexão sobre
o legado autoritário persistente no Brasil e os mecanismos de expurgo dessas permanências
para, posteriormente, a partir do relato das colidentes decisões entre a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, no Caso Lund versus Brasil, e o julgamento da ADPF nº 153 no Supremo
Tribunal Federal sobre a Lei de Anistia brasileira, se investigar se ainda é viável a persecução
penal dos agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade durante a ditadura
militar de 1964-1985, em um processo penal democrático, que respeite os direitos e garantias
fundamentais dos acusados.
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ABSTRACT
The present dissertation will analyse the phenomenon of transitional justice investigating,
through the different social contexts in which it operates and the mechanisms destinated for
the consolidation of the democratic regime announced by its political letters minted under a
new political and juridical inspiration. Having as theoretical basis the diverse scenarios of
redemocratization experienced at the end of the eighties, the research will focus in the study
of the particularities of the Brazilian authoritarian period that lasted from 1964-1985 and of
the legacy of that regime in shaping a new state. In this way, arises the question about which
mechanisms would be proper to promote the social transformation necessary to the post
dictatorial settings, in order to overcome the traumas that have been imposed and at the same
time seeking the consolidation of human rights. The nodal point of the research is the
possibility of criminal prosecution of agents of the regime of that period, and if this
mechanism will show itself as indispensable for the consolidation of the democratic deficit in
Brazil. In the first chapter it will be made a analysis about the emergence and development of
the transitional justice, the diverse scenarios where it was effective and, above all, the
measures aimed at the reconciliation, pacification and reconstruction of these societies. The
second chapter will turn to the investigation of the political context in which was developed
the ideals that gave support to the military coup of 1964 and then address the support of
significant segments of society to the regime who later settled in the country. Further, the
study will turn the study to Brazilian political reopening and the negotiated transition back to
the democratic regime. Finally, the third chapter will develop a reflection on the authoritarian
legacy persistent in Brazil and mechanisms purge these permanencies. Afterwards, by the
report of the colliding decisions between the Interamerican Court of Human Right, in the case
Lund versus Brazil, and the judgment of the ADPF nº 153 in the Supreme Court about the
Brazilian Anistia Law, will investigate if it is still viable the penal persecution of the public
agents that committed crimes against humanity during the military dictatorship of 1964-1985,
in a democratic penal process that will respect the rights and the fundamental guarantees of
the accused.

VI

Sumário
Introdução ............................................................................................................................ 8

Capítulo I - Justiça de Transição....................................................................................... 11
1.1. Direitos fundamentais e suas graves violações ........................................................... 11
1.1.1. Rússia.....................................................................................................................14
1.1.2. Alemanha e Itália...................................................................................................16
1.2. Justiça de transição .................................................................................................... 20
1.2.1. Noção e conceito ....................................................................................................20
1.2.2. Genealogia .............................................................................................................23
1.2.2.1. Primeira Fase ...................................................................................................24
1.2.2.2. Segunda Fase ..................................................................................................30
1.2.2.3. Terceira Fase ..................................................................................................37
1.3. Os princípios de Chicago...............................................................................................42

Capítulo II - Graves violações no Brasil: Análise do caso brasileiro.................................51
2.1. Antecedentes históricos ............................................................................................. 51
2.1.1.
A
formação
dos
interesses
políticos
e
o
período
da
escravidão..........................................................................................................................51
2.1.2. Antecedentes internacionais: a chegada dos regimes autoritários na América
Latina
56
2.1.3. O cenário político brasileiro anterior ao golpe de 1964 .........................................62
2.2. Período de 1964-1979: Do golpe à reabertura política.................................................. 72
2.3. A lenta, gradual, e “segura” transição política brasileira..............................................80
2.4. Redemocratização e reflexões sobre a transição política...............................................85
Capítulo III - Justiça de transição no Brasil e a análise crítica da persecução penal dos
agentes do regime de 1964-1985 ............................................................................................91
3.1. Legado autoritário e as medidas de justiça de transição adotadas no Brasil................. 91
3.2. Persecução penal dos agentes regime de 1964-1985....................................................104
3.2.1. Análise dogmática da lei nº 6.683/1979...............................................................106
3.2.2. Argüição de descumprimento de preceito fundamental nº 153 e o controle de
constitucionalidade da lei nº 6.683/1979 ..................................................................... 115

VII

3.2.3. A condenação brasileira perante a Corte Interamenricana de Direitos Humanos:
Caso Lund versus Brasil e o controle de convencionalidade da lei nº6.683/1979..........132
3.2.4. Análise da contradição entre das decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos no Caso Lund versus Brasil, e a do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153
.........................................................................................................................................140
3.2.5. Reflexões sobre a necessidade da persecução penal na justiça de transição...........143
3.3. A consolidação de um pensamento democrático.............................................................147

Conclusão...............................................................................................................................151

Referências bibliográficas ...................................................................................................156

VIII

INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, com o fim da bipolaridade mundial e o surgimento de
regimes democráticos em Estados anteriormente autoritários, como são os exemplos de países
latino-americanos, do leste da Europa e, mais recentemente, de tradição muçulmana na assim
denominada Primavera Árabe, ganhou importância a discussão acerca da justiça de transição.
O tema é fruto do movimento de internacionalização dos direitos humanos que surge
como resposta às graves violações praticadas contra opositores de regimes autoritários,
durante conflitos armados nacionais e internacionais.
Nesse contexto, após mais de duas décadas da restauração do regime de liberdades,
voltou a ser discutido no Brasil o tema das violações de direitos fundamentais ocorridas
durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), marcada pela repressão aos movimentos de
oposição ao regime. Durante décadas, a discussão a respeito da persecução penal dos agentes
públicos que integraram aquele sistema ficou inviabilizada pela lei nº 6.683/79 que anistiou os
crimes praticados ao longo daquele período. Todavia, o tema ganhou particular relevância, a
partir do momento em que a aludida questão foi objeto de atenção internacional, com a
condenação do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Gomes Lund e outros versus Brasil 1, que considerou Lei de Anistia brasileira incompatível
com o Pacto de São José da Costa Rica, em sede de controle de convencionalidade.
É de se destacar que a decisão internacional foi em sentido diametralmente oposto à
solução adotada no âmbito interno brasileiro, meses antes da decisão da Corte de São José, na
medida em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da argüição de descumprimento
de preceito fundamental nº 153 2, julgou improcedente o pedido formulado pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que a Corte desse interpretação conforme à
Constituição para declarar que a anistia concedida pelo citado diploma não se estendesse aos
crimes comuns praticados pelos agentes da repressão do regime de 1964-1985.
Dessa forma, os debates em torno da justiça de transição no Brasil ficaram ainda mais
acalorados diante da divergência entre as posições adotadas no âmbito interno e internacional,
1

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil. Sentença
de
24
de
novembro
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em 10 de abril de 2013, tópico
I (Introdução da Causa e Objeto da Controvérsia).
2
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Petição inicial. Argüição de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental
nº
153.
Disponível
em:<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.
jsf?seqobjetoincidente=2644116>. Acesso em 16 de abril de 2013.
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pois traziam a reboque o problema sobre a possibilidade ou não da responsabilização penal
pelos crimes praticados durante a ditadura no mencionado período. Ademais, com a recente
criação da Comissão da Verdade em âmbito nacional, a discussão sobre as medidas
justransicionais somente tem sido ampliada. Afinal, seria viável e necessária a adoção da
ultima ratio do ordenamento jurídico para se consolidar o Estado Democrático de Direito no
Brasil? Foi válida ou não a anistia brasileira de 1979? Existe ou não legado autoritário no
atual contexto político nacional? Em sendo esta última reposta positiva, quais medidas já
foram adotadas em relação à questão e quais ainda restam a ser adotadas? Será todo o legado
autoritário no contexto brasileiro produzido pela ditadura militar de 1964 a 1985? Como
compatibilizar, se é que isto é possível, as discrepantes decisões entre o Supremo Tribunal
Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Será a repressão penal imprescindível
e indissociável dos mecanismos de justiça transicional?
Assim, a presente pesquisa propõe-se a investigar esses questionamentos através do
estudo do conceito e da evolução da justiça de transição, desde as suas origens, até as suas
recentes experiências no cenário internacional. Desta forma, no primeiro capítulo foi
perquirida a construção das respostas pós-conflito, os antecedentes históricos do
estabelecimento da jurisdição penal internacional, desde o surgimento do Tribunal de
Nuremberg, no contexto pós Segunda Guerra Mundial, como o primeiro marco da temática
estudada, até a criação do Tribunal Penal Internacional como modelo de uma Corte universal
com competência para processar e julgar casos de violações aos direitos humanos e crimes de
guerra.
No capítulo subseqüente, voltou-se o estudo para o cenário nacional, a fim de se
perquirir as origens das matrizes autoritárias brasileiras, além dos precedentes históricos do
golpe de Estado que subjugou o país a mais de duas décadas de repressão política, supressão
de liberdades individuais, até a sua lenta e gradual transição para o Estado Democrático de
Direito consolidado pela Constituição Cidadã de 1988.
Já o terceiro capítulo voltou-se primeiramente à busca do legado autoritário e as
medidas justransicionais adotadas em terrae brasilis; para, posteriormente, aprofundar a
questão da anistia de 1979 e as divergentes soluções adotadas entre o Supremo Tribunal
Federal na ADPF nº 153, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos no já mencionado
Caso Gomes Lund versus Brasil. Ainda, a dissertação investigou uma possível solução formal
para essa evidente tensão entre a jurisdição doméstica e a internacional; para, por fim, analisar
criticamente o mérito das mesmas que trazem reflexões acerca dos limites do debate penal no

9

cenário brasileiro e a consolidação de um pensamento democrático por meio dos mecanismos
consagrados pela justiça de transição.
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CAPÍTULO I: JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

1.1. Direitos fundamentais e suas graves violações

A análise das violações aos chamados direitos fundamentais se dá em razão da
proposta do paradigma do dever não ser. Melhor explicando, se por um lado temos o modelo
do estado democrático de direito, com todo o seu repertório de conquistas populares, de
preservação das liberdades, sistematização das vias legítimas para o exercício do poder, e a
preocupação com a sociedade,3 por outro, temos os acontecimentos históricos que serão
investigados como uma concepção de práticas estatais que as atuais democracias devem não
ser, isto é, a identificação da essência e dos motivos dessas transgressões a fim de possibilitar,
como afirma Dimoulis,4 “providências políticas para evitar que se repita a experiência do
passado: Nunca mais!”
Isso porque, se o tema da dissertação - justiça de transição - lida com as viragens de
regimes políticos, e tem como um de seus objetivos lidar com a herança autoritária nas atuais
democracias, é necessário saber de antemão quais foram as principais transgressões históricas
aos direitos fundamentais, que visam exatamente o estabelecimento de limites a atuação dos
estados em prol da consolidação das liberdades públicas.
Sob esse prisma, os chamados direitos fundamentais do indivíduo, essenciais,
absolutos, e originários de sua própria qualidade de pessoa natural, foram popularizados
através da fórmula dos direitos humanos.5 Originados a partir das reivindicações filosóficas
iluministas no final do século XVIII que enfatizavam a preexistência ao próprio Estado de
certas prerrogativas, o homem passou a ser concebido como o centro das questões,
abandonando-se a idéia da Nação e da Igreja como o eixo do agir humano, através de uma
ampla valorização da razão e da ciência em detrimento da moral e religião. O Estado passa a
servir o cidadão, sendo uma instituição voltada a garantir os direitos básicos deste, sendo
certo que essas premissas tiveram incontestável influência na América, através da Declaração

3

STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política & Teoria do Estado. 7. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 97.
4
DIMOULIS, Dimitri. Justiça de transição e função anistiante no Brasil: Hiposiações indevidas e caminhos de
responsabilização. In: DIMITRI, Demoulis; MARTINS, Antonio; SWENSSON JUNIOR, Lauro Joppert (Orgs).
Justiça de Transição no Brasil.: São Paulo: Saraiva, 2010, p. 93.
5
HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos Humanos e Cidadania em Nome de quem? In: KLEVENHUSEN,
Renata Braga (Coord.) Temas sobre direitos humanos. Em homenagem ao Professor Vicente de Paulo Barreto.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p.23.
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de Direitos da Virgínia de 1776, e na Europa, por meio da Declaração francesa de 1789, que
até então figuravam como meras reivindicações políticas e filosóficas 6.
Em que pesem as enunciações mencionadas, à luz da perspectiva histórica é possível
afirmar, contudo, que a evolução da humanidade é marcada por sérias violações a essas
pretensões. O desrespeito à condição humana derramou sangue e sofrimento ao longo dos
anos, desde as disputas territoriais entre romanos e bárbaros,7 até as preocupantes práticas
perpetradas pelos regimes totalitários8 durante a Segunda Grande Guerra. Não podem deixar
de ser mencionados ainda, o exercício arbitrário do poder punitivo durante a Santa Inquisição
no decorrer da Idade Média,9 e os crimes de Estado praticados durante os regimes de exceção
na segunda metade do século XX, no leste da Europa, na África e América do Sul que serão
examinados oportunamente.
Para uma análise mais precisa do significado dessas afrontas ao paradigma da
dignidade da pessoa humana, e com intuito de delimitar a presente pesquisa, que diz respeito
as transições políticas de regimes autoritários para regimes democráticos e seus mecanismos
de expurgo do legado de violência, serão analisadas as principais transgressões ocorridas no
6

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.231/232.
7
Na medida em que representavam uma real ameaça aos seus domínios, os romanos sempre trataram os bárbaros
como inimigos. Durantes os conflitos territoriais, interessante notar que aqueles se propuseram a estabelecer uma
distinção entre cidadãos, sendo estes tratados como pessoas, e inimigos, que por sua vez recebiam tratamento de
forma apartada do ordenamento jurídico pré-estabelecido. Uma vez considerados como “não-pessoas”, quando
capturados e levados ao território romano, essa condição abria a possibilidade de aplicação de penas que seriam
vedadas ao cidadão titular de direitos, mas permitidas aos hostis não cidadãos. ZAFARONI, Eugenio Raul. O
Inimigo no Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
8
O fenômeno totalitário pode ser compreendido como uma experiência política do século XX que tem suas
bases estabelecidas, principalmente, a partir da destruição da condição humana, ou seja, a busca pela
padronização do ser humano de modo a firmar uma sociedade homogeneizada, massificada que preste apoio
incondicional às ideologias levadas a cabo por seus líderes. Assim, a ação totalitária destrói os circuitos de
convivência da vida cotidiana e elimina a espontaneidade inerente a pessoa. Os dissidentes desse regime de
supressão de liberdades, naturalmente se transformam em alvo de perseguição. ARENDT, Hannah. Origens do
totalitarismo. Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. 10ª reimpressão. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.355.
9
MORAES, Maurício Zanóide. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro: Análise de sua estrutura
normativa para elaboração legislativa e para decisão judicial. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.25-41. O
procedimento inquisitivo canônico, na incessante busca pela eliminação das heresias e crimes, diretamente
relacionados ao pecado, determinava o que era o crime, quem o praticou, e a pena a ser cumprida. Tudo isso de
forma sigilosa, parcial, e em conformidade com os seus interesses. As falhas e os desvios cometidos por seus
membros não eram denunciados para que a Igreja não tivesse as suas mazelas expostas, e desta forma não
perdesse sua influência e, conseqüentemente, o seu poder. Vale dizer, a busca pelo poder e pela influência fazia a
instituição, que deveria pregar “ideais cristãos” atuar através de métodos desumanos para fazer valer sua fé e
Autoridade. O Autor narra ainda outras formas de juízos de Deus, também denominadas “expurgações
canônicas” durante a Alta Idade Média. Assim, havia as provas de água quente (imersão da mão ou do braço) e
do ferro em brasa (carregava-se na mão um ferro em brasa por determinado número de passos), segundo as
quais, após cumprida a tarefa, enrolava-se o membro exposto em ataduras e esperava-se por um período de três
dias. Teria razão aquele que apresentasse os ferimentos curados nesse espaço de tempo. Caso ficassem
infeccionados ou não evoluíssem para a cicatrização, estaria provada a sua culpa.
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decorrer da primeira metade do século XX, em especial os casos que foram considerados
como paradigmas de afrontamento a condição humana no período imediatamente anterior e
no decorrer da Segunda Grande Guerra. Destacam-se nesse sentido a Revolução Bolchevique,
o Nazismo e o Fascismo, que tiveram como decorrência de suas manifestações e práticas, a
formulação do Tribunal de Nuremberg, considerado como o grande marco das pesquisas
voltadas aos estudos de justiça de transição. Nessas experiências, podem ser citados como
exemplos, apontados por Japiassú
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, a utilização de armas, materiais e métodos de combate

que causaram sofrimento desnecessário ou de maneira discriminada.
Destaca-se diante do esclarecido a experiência totalitária11 que caracterizou a
história da chamada Era dos Extremos12, período em que as democracias foram colocadas em
cheque quando o mundo testemunhou uma alteração política sem precedentes.13 O enfoque,
portanto, está na investigação das violações de direitos fundamentais experimentadas pelo
recente passado do mundo ocidental. Nesse contexto, faz-se um esforço de reconstrução do
pensamento e da visão de mundo que fundamentou o totalitarismo, desde o preconceito em
relação ao povo judeu14, até a busca pela expansão territorial, a imposição de uma ideologia
de domínio e, finalmente, a tendência à dilatação do seu poder político, que tem por finalidade
10

JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O Tribunal Penal Internacional. A internacionalização do direito penal.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 13.
11
O totalitarismo pode ser definido basicamente pela sua idéia de domínio, definido por Arendt como a”a
dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer esfera da vida. SOUZA, Ricardo Luiz.
Hannah Arendt e o totalitarismo: o conceito e os mortos. Revista Ética & Filosofia Polítca (Volume 9, número 1,
junho/2006). Disponível em: <http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/article/viewFile/230/248> Acesso
em: 01 de outubro de 2012.
12
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. Tradução Marcos Santa Rita; revisão
técnica Maria Célia Paoli. 2. ed. 44 reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
13
DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2001, p. 11/13.
14
O anti-semitismo, com precedentes bíblicos, teve desenvolvimento peculiar durante a evolução da noção de
Estado, que concedeu aos habitantes judeus a igualdade de direitos. A partir do fim da ordem feudal surgiu o
conceito revolucionário da igualdade, segundo o qual todos os cidadãos deveriam receber a mesma forma de
tratamento, devendo toda e qualquer forma de privilégio ser abolida. Ao contrário disso, explica a Autora que as
prerrogativas dos judeus permaneceram ainda diante desse ideal, em um momento histórico de pleno estágio de
desenvolvimento e expansão da economia estatal, que aumentavam a necessidade de crédito, e levavam os
governos a recorrerem ao auxílio daquele povo “velhos e experimentados emprestadores de dinheiro, com
ligações com a nobreza européia”. Essas regalias estavam na contramão da almejada isonomia de tratamento,
situação essa que passou a qualificá-los como a única exceção à regra geral que se pretendia consolidar. Ao
longo da história, o povo judeu da Europa ocidental perdeu o seu prestígio, sendo essa condição agravada nas
décadas que precederam a Primeira Guerra Mundial. O rápido declínio da Europa após o fim desse conflito os
deixou sem qualquer prestígio perante os governos. “Atomizados em um rebanho de indivíduos mais ou menos
ricos” e, carentes das noções de solidariedade que surgiram da Revolução Francesa, o elemento judeu, tornou-se
objeto de ódio, devido a sua riqueza inútil, e de desprezo, devido a sua falta de poder. Embora fossem associados
a um povo fornecedor em tempos de guerra, jamais participaram de conflitos, pois mantinham a característica de
povo internacional dissociados de qualquer causa nacional. Esse foi o anti-semitismo como ofensa ao bom senso.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto
Raposo. 10ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.31/48.
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a criação de um amoldamento total aos estilos de vida da sociedade, o que se revela como o
extremo oposto do ideal de liberdade. Neste sentido, afirma Arendt 15 que
compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou,
ao explicitar fenômenos utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o
impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada,
examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós
– sem negar sua existência (...) Compreender significa, em suma, encarar a
realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela - qualquer que seja.

1.1.1. Rússia

A luz da perspectiva histórica, em outubro de 1917 ao leste da Europa, mais
precisamente na Rússia eclodiu a Revolução Bolchevique, que pretendeu dar ao mundo a
resposta aos questionamentos colocados em face do sistema capitalista, estando destinada pela
história a triunfar sobre este.16
Nesse contexto, vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial avassalou a precária
economia russa, diante da ausência de uma organização capitalista desenvolvida que houvesse
preparado a infra-estrutura econômica para aquela sociedade. A revolução então se subdividiu
em uma frente de combate ao antigo regime, e outra contra a burguesia. Não é preciso muito
esforço para se concluir que situação russa foi paulatinamente piorando, pois como se não
bastasse o estrago causado pelo citado conflito, eclodiu a guerra civil interna que transformou
os ideais comunistas em um capitalismo de estado operado através de uma ditadura que se
realizava pelo aparato militar, policial e burocrático.17
Entretanto, em 1923 o Partido Bolchevique se dividiu entre a posição de Leon
Trotski, e a de Yosif Stalin que àquela altura já acumulava enorme poder diante da conquista
do posto de secretário-geral do partido. Antes de falecer, em janeiro de 1924, Lênin escreveu
um testamento político no qual fazia expressas recomendações pelo afastamento de Stalin
devido a sua tendência ditatorial.18

15

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto
Raposo. 10ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.12.
16
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. Tradução Marcos Santa Rita; revisão
técnica Maria Célia Paoli. 2. ed. 44 reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.63.
17
CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13.ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2008, p.394.
18
CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13.ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2008, p.394.
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Após a morte do líder, Stalin assume o poder valendo-se de sua privilegiada posição
e colocando os camaradas da direção partidária contra Trotski, que pouco tempo depois é
afastado e exilado no México, onde foi assassinado em 1940 por ordem de seu rival.19
Agora no poder, Stalin passa ao seu plano de implementar o totalitarismo liquidando
categorias e grupos, transformando a violência como escopo de sua política arbitrária.20 Os
proprietários, camponeses do interior, e a classe média foram os primeiros a serem liquidados,
tendo sido a eliminação levada a cabo por meio de fome artificial21 e deportações.22 Esse
extermínio se deu no início da década de 30, de forma a espraiar o terror e dar o recado de que
a manutenção daquelas vidas só dependia da vontade do novo governo.
Os números de violações são assustadores. Considerando os grupos políticos
criminalizados como contra-revolucionários, e os não políticos, estima-se que entre 1921 e
1954 mais de seiscentas mil pessoas foram condenadas formalmente às chamadas medidas de
suprema defesa social, vale dizer, pena capital, não estando nesta estimativa as execuções
sumárias, e os recorrentes exílios na Sibéria. Os presos nos campos de concentração morriam
de frio, fome, e exaustão em razão dos trabalhos forçados.23 Criava-se um círculo cada vez
maior de prisões e execuções e, quando seus agentes não encontravam uma justificação
verossímil, providenciavam-se “acidentes”.24
Cumpre observar que nenhuma dessas classes eliminadas representou em nenhum
momento alguma forma de ameaça ou resistência ao regime que se instalava. Seja como for,
naquela ocasião a União Soviética era a maior potência proletária do mundo mantendo-se em
plena produção, e com ampla capacidade de empregos mesmo durante a Grande Depressão.25
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HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. Tradução Marcos Santa Rita; revisão
técnica Maria Célia Paoli. 2. ed. 44 reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.80.
20
SOUZA, Ricardo Luiz. Hannah Arendt e o totalitarismo: o conceito e os mortos. Disponível em:
http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/article/viewFile/230/248 Acesso em: 01 de outubro de 2012.
21
Considera-se fome artificial, a fome provocada por bloqueios estratégicos de suprimento alimentares em
tempos de guerra.
22
A política das deportações são medidas típicas dos governos totalitários na busca incessante pela padronização
da sociedade, a exemplo das deportações levadas a cabo pelo Terceiro Reich antes e no início da Segunda
Guerra. A Alemanha Nazista efetuou deportações de judeus primeiramente na Alemanha e Áustria, e
posteriormente na Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, França, Hungria, Iugoslávia, Romênia, Bulgária antes da
adoção da chamada solução final. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade
do mal. Tradução José Rubens Siqueira São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p.168-180.
23
REIS, Daniel Aarão. Stalin, stalinismo e sociedade soviética. Literatura e história. In: ROLLEMBERG,
Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.) Construção Social dos Regimes Autoritários. Legitimidade,
consenso e consentimento no século XX- Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.110.
24
GADDIS, John Lewis. A história da guerra fria. Tradução Gleuber Vieira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010, p.97.
25
GADDIS, John Lewis. A história da guerra fria. Tradução Gleuber Vieira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010, p.86.
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1.1.2. Alemanha e Itália

Cenário economicamente diferente se encontrava em direção ao oeste do continente
europeu. A Alemanha derrotada na Primeira Guerra perdeu territórios e foi obrigada a
indenizar os vencedores com altas cifras. A economia estava destroçada, com altos índices de
desemprego, vasta recessão e inflação galopante.26 A crise econômica se alastrou mundo afora
pelos fins de 1929, e deu a Hitler uma oportunidade que este soube tirar proveito. Como a
maioria dos golpistas de estado, nos períodos de dificuldade, quando as massas estão
desempregadas, famintas e desesperadas, se aproveitou desse terreno fértil para a
implementação de suas ideologias.
Naquela ocasião, milhões de alemães foram atirados ao desemprego, milhares de
empresas não conseguiram suportar o momento de crise econômica e faliram, agravando
ainda mais a situação. Hitler predissera a catástrofe e estava diretamente interessado nas
oportunidades que a depressão subitamente lhe trouxera.27
Nesse contexto, o então líder se utilizou a propaganda anti-semita, para disseminar a
idéia da responsabilização do povo judeu por aquele momento de dificuldade nacional, em
meio a palcos de comícios irados, onde o seu poder retórico era dirigido, segundo Shirer, pelo
discurso de que a bem amada Mãe-Pátria não poderia mais suportar aquele conglomerado de
raças, aquela mistura de tchecos, polacos, húngaros, sérvios e croatas que corroíam a cultura
alemã e constituíam um perigo maior do que todos os canhões dos inimigos, pois haviam,
sobretudo, levado aquele país a derrota na Primeira Guerra. Desgraça essa que não se deu no
campo de batalha, mas sim pelos “patifes”

28

que amaldiçoavam a guerra, se recusavam a

lutar, e desejavam que ela terminasse logo para que suas fontes de renda não fossem
destruídas. Assim, com elevado índice de aprovação social Hitler foi eleito, em eleições livres
e diretas para o parlamento e, a seguir deu o golpe e implementou o totalitarismo através do
Estado Nazista.29
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CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13.ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2008, p.393-397.
SHIRER, William L. Ascensão e Queda do Terceiro Reich, volume I. Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira S.A., 1962, p.210.
28
Shirer cita a expressão utilizada pelo líder alemão na obra Mein Kampf. SHIRER, William L. Ascensão e
Queda do Terceiro Reich, volume I. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1962, p. 46-57.
29
A origem etimológica da palavra Nazismo vem da abreviação do nome do Partido Operário Alemão Nacional
Socialista (Nationasozialistische –Nazi). Operário significava a oposição aos ideais liberais, mas nacionalsocialista, para indicar a oposição aos comunistas e socialistas (críticos do nacionalismo por ser este uma
ideologia necessária ao capital). CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13. ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora
Ática, 2008, p.393/397.
27
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Na Itália o cenário de insatisfação com a Grande Depressão econômica também
estava presente. Muito embora o país estivesse inicialmente do lado dos vencedores da
Primeira Guerra, havia inconformidade pelas compensações econômicas que lhe foram dadas,
e a economia mantinha-se com base nas explorações de suas colônias na África. Em meio a
tudo isso, Benito Mussolini, renegado jornalista socialista,30 fundado na matriz crítica
marxista ao liberalismo, assim como Hitler, recusava também a idéia do comunismo e
propunha para os italianos o fortalecimento do Estado nacional, aliança com setores
conservadores do capital industrial, a expansão territorial e ideais nacionalistas remetendo a
população às conquistas do Império Romano.31 O projeto revolucionário de Mussolini – o
Duce do fascismo – culminou na criação de uma figura mística que fundia em uma só pessoa
o chefe e a nação italiana.32
Consectários dessas idéias, destacam-se nesses regimes a sistemática violação a
direitos civis e políticos, o que pode ser exemplificado pelo fechamento político traduzido
pelo unipartidarismo. A nação é vista como constituída pelo povo, e este é a massa
sistematizada pela única agremiação política, em lugar das divergências políticas típicas de
um regime de proteção aos direitos fundamentais, nesse caso violados. 33
No que tange a política do expansionismo territorial, é possível constatar que esse
modo de agir foi amplamente perseguido pelos programas de conquista mundial nazista e
comunista, ambos movidos pela ideologia de crescimento que teorizava uma Europa central
germanizada no caso alemão, ou uma Europa meridional e oriental russificada no caso
bolchevista.34
Outro aspecto comum nesse regime foi a prática da censura, suprimindo qualquer
liberdade de expressão e a delação na qual o Estado através de seu partido e, normalmente,
por meio da sua polícia secreta, exercia controle sobre o pensamento, sobre o
desenvolvimento das ciências e das artes, efetuando prisões, deportações, forçando
desaparecimentos e torturando os chamados subversivos.35
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HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. Tradução Marcos Santa Rita; revisão
técnica Maria Célia Paoli. 2. ed. 44 reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.119.
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CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13. ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2008, p.393-397.
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MUSIEDLAK, Didier. O fascismo italiano: entre consentimento e consenso. In: ROLLEMBERG, Denise;
QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.) Construção Social dos Regimes Autoritários. Legitimidade, consenso e
consentimento no século XX- Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.153.
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Além de todos esses fatores, destaca-se como mais uma marca de violações ao
regime de direitos fundamentais a prática da discriminação racial,36 em menor proporção na
Itália Fascista, e com grande intensidade por parte dos nazistas, que chocaram o mundo com o
discurso inócuo da pseudo superioridade da raça ariana que deveria conquistar os inferiores
para servir-lhes através do trabalho braçal, além de eliminar os chamados seres humanos
desprezíveis. A idéia de aniquilação dos judeus e ciganos fez do genocídio37 uma política
dessa forma de Estado.
Como se pode observar, destacam-se dois tipos de grupos que foram perseguidos
pelos nazistas. O primeiro consistia naquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, uma
vez que não conseguiam se adequar aos valores do trabalho duro, limpeza e sobriedade,
identificando-se nessa primeira classificação os bêbados contumazes, prostitutas, vagabundos
e insanos. Registre-se que qualquer que fosse o tratamento dispensado a essas pessoas, eles
nunca desapareceram da sociedade alemã.38
Além desses, os judeus, que formavam uma considerável parcela da população
alemã, cerca de quinhentos e vinte cinco mil no início do Terceiro Reich, foram alvo do antisemitismo tão difundido pelo idealizador do regime nazista. Por ocasião desses fatos logo
vieram os mandados discriminatórios através de medidas legislativas que expurgaram os
judeus do serviço público, incluindo o afastamento de professores universitários ou de
escolas, juízes, intelectuais e policiais. Posteriormente, veio a Lei de Proteção do Sangue e da
Honra dos Alemães que tornou ilegal os casamentos entre judeus e não judeus, proibiu
relações sexuais extra-conjugais entre os mesmos, tornou ilegal a contratação de mulheres não
36

CHAUÍ, Marilena. Convite a filosofia. 13. ed. 7ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2008, p.397.
Explica Japiassú que o genocídio é, na sua essência, um crime contra a humanidade, que, entretanto, dada a
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judias como criadas caso fossem menores de quarenta e cinco anos de idade e, por fim,
determinou a proibição de que qualquer um pertencente a esse povo hasteasse a bandeira
alemã. A radicalização dessas práticas veio em 1938 através da notícia para os líderes nazistas
de que um funcionário da Embaixada da Alemanha em Paris havia sido morto devido aos
ferimentos causados por um jovem judeu polonês. O resultado foi catastrófico. Vinte mil
judeus foram presos, trinta e seis mortos, além da determinação de que o comércio e suas
casas fossem destruídos. aproximadamente dez mil homens foram mandados para os campos
de Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen,39 iniciando-se a partir daí, as práticas que
futuramente viriam a chocar a humanidade quando reveladas ao mundo.
Os campos de concentração eram típicos dos regimes totalitários. Serviram como
laboratórios que demonstram a crença fundamental do totalitarismo na idéia de que tudo que o
regime estabeleça como meta torna-se possível, independente de qualquer obstáculo. Na visão
de Arent,40 qualquer comparação que se vislumbre, confrontada com esse aspecto tem
importância secundária. Segundo os numerosos relatos de sobreviventes, afirma a autora que
“quanto mais autênticos, menos procuram transmitir coisas que escapam à compreensão
humana e à experiência humana, ou seja, sofrimentos que transformam homens em animais
que não se queixam.”
Com pensar, a política desses centros de extermínio não deve ser atribuída como
exclusividade dos nazistas. Essa prática se reproduzia intensamente ao leste do continente
através da sanha repressora do Estado Soviético, com todos os seus quinhentos e vinte e oito
campos, sempre localizados em regiões de difícil acesso e clima hostil.41
O período histórico comentado reproduz circunstâncias traumáticas de violações aos
direitos fundamentais. O que se pretende pela identificação dessas práticas é a adoção de
medidas impeditivas de que esse cenário Autoritário venha a se repetir, além da busca por
mecanismos de expurgo de qualquer forma de legado eventualmente presentes nas atuais
democracias. Desta forma, prossegue a pesquisa para análise das transições políticas e do
estudo da justiça de transição que lida diretamente com violações dessa natureza.

39

GELLATELY, Robert. Os marginais sociais e a consolidação da ditadura de Hitler, 1933-1939. Tradução
Beatriz Medina. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.) Construção Social dos
Regimes Autoritários.Legitimidade, consenso e consentimento no século XX- Europa. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2010, p.207/242.
40
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tradução Roberto
Raposo. 10ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 488.
41
REIS, Daniel Aarão. Stalin, stalinismo e sociedade soviética. Literatura e história. In: ROLLEMBERG,
Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.) Construção Social dos Regimes Autoritários.Legitimidade, consenso
e consentimento no século XX- Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.93-111.

19

1.2. Justiça de Transição

Ultrapassadas essas considerações históricas sobre as transgressões comentadas,
enfrenta-se doravante a análise da justiça de transição e o seu desenvolvimento ao longo dos
anos nos países que vivenciaram períodos de supressão de liberdades e que posteriormente
foram democratizados. Nessa conjuntura, nações que se democratizaram após períodos
autoritários carecem de mecanismos destinados à consolidação do regime enunciado por suas
Cartas cunhadas sob nova inspiração jurídico política.

1.2.1. Noção e conceito

A expressão justiça de transição (transitional justice) tem sido cada vez mais
utilizada quando se cuida da democratização de países que superaram regimes
antidemocráticos, o que pode ser expressado, em outras palavras, como uma concepção
daquilo que amplamente se entende como justiça, associada a períodos de transição política
(de um governo repressor para um regime democrático).42
Para Elster,43 a temática pode ser definida com o processo de julgamentos, expurgos,
e reparações que tomam lugar após transições de um regime político para outro, daí a razão
pela qual outros a chamarem de processo justransicional.44
Popularizada como conceito acadêmico no início dos anos noventa, principalmente
relacionada ao colapso do regime do apartheid na África do Sul, a dicção ganhou força em
uma variedade de contextos políticos mundo afora, incluindo os casos de conflitos armados
em Ruanda, Iugoslávia, Camboja e Serra Leoa.45
Por conseguinte, a justiça transicional, ou ainda, post conflict justice trata da
temática voltada para o projeto político através do qual as sociedades lidam com o legado de
42
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violações aos direitos humanos, com o objetivo de assegurar tempos futuros de paz, justiça e
proteção aos direitos fundamentais. Essa questão abrange um conjunto de estratégias judiciais
e não judiciais, que normalmente envolvem o processo e julgamento pelos desvios
perpetrados pelos atores políticos do regime anterior, estabelecimento de comissões de
verdade, programas de reparação às vítimas e familiares pelos abusos praticados pelo governo
precedente, além da previsão de reformas às instituições com histórico de práticas de excesso,
46

geralmente associadas às forças armadas ou policiais, no reforço à recuperação da

confiabilidade às entidades públicas formais e na restauração do rule of law.
Em outras palavras, também deve ser baseada no sistema internacional de direitos
humanos para argumentar que países em fluxo de regimes devem, segundo Mezarobba,47
concretizar as obrigações de interrupção de abusos de poder, identificar os responsáveis por
tais violações, prevenir ultrajes futuros, promover a preservação da paz, a busca pela
reconciliação nacional e o compartilhamento com outras nações sobre suas experiências nesse
processo. Se não houver essa perspectiva comparativa, haverá continuamente a possibilidade
de perpetrarem-se os mesmos erros, em que pese as semelhanças dessas experiências nos
diferentes cenários políticos mundo afora.
Numa perspectiva crítica, Ohlin48 traz a tona o questionamento a respeito da
natureza da justiça de transição, ou seja, se esta se configuraria como uma forma ordinária ou
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extraordinária de realização de justiça. Se for analisada em sentido comum é necessário que
sejam observados todas as regras e princípios de direito, em toda e qualquer situação,
incluídos nessa premissa os momentos pós conflitos quando normalmente há a obrigação de
se lidar com casos de crimes de guerra, genocídio e conflitos étnicos. Essa perspectiva implica
a indispensabilidade de todas as garantias fundamentais dos acusados, tais como a observação
do due processo of law, a necessidade dos réus serem processados em consonância com leis
penais de cunho prospectivo (nullum crimen nulla poena sine lege praevia), do respeito ao
direito ao silêncio (right to remain silent), o acesso a uma defesa técnica pré-constituída, e a
possibilidade de confrontar testemunhas, em harmonia com o princípio democrático de que a
observação a essas enunciações são uma precondição para que se tenha a chamada fair trial.
Prossegue o autor afirmando que variadas discussões de cunho político podem ser
abordadas e avaliadas nesse sentido, tais como as formas de tribunais que deverão ser
constituídas, e os instrumentos de minimização das possibilidades de deflagração de novos
conflitos que venham obstaculizar e atrasar o procedimento de estabilização da almejada
harmonia nacional.
De outro lado, a justiça transicional, caso examinada como uma vertente
extraordinária, ainda com Ohlin, incentiva a revisão e a releitura de normas que a
materializam através da justificativa de existência de uma fissura na sociedade, o que encoraja
argumentos ilusórios e enganadores, baseados na retórica de restauração da paz. A estrutura
básica desse argumento pode findar-se em infelizes conclusões, dado que há uma
benevolência à abertura de restrições na aplicação de regras básicas de justiça, o que pode
abrir a porta para a criação de um indesejável juízo de exceção.
Exigências de responsabilização e justiça por parte das vítimas com freqüência entram
em conflito com os esforços pela paz e reconciliação de forma que abrir mão da persecução
penal é por vezes uma condição necessária para viabilizar essas pretensões. Uma definição de
justiça de transição centrada exclusivamente na vítima não leva suficientemente em conta esta
tensão.49
Todos esses aspectos são voltados à tentativa de consolidar e transmudar a cultura
nacional em conformidade com os parâmetros de uma sociedade democrática, onde a
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transformação é um ideal permanente, na busca de um corpo social onde o diálogo e a
contestação sejam verdadeiramente realizáveis, 50 em plena oposição ao regime que se
pretende superar.
A questão, por conseguinte, passa a ser a de investigar as origens da justiça de
transição para que seja possível analisar os seus avanços e eventuais retrocessos em seu
desenvolvimento ao longo da história.

1.2.2. Genealogia

Embora popularizada no colapso do apartheid, assim também como com a queda do
muro de Berlin, as pesquisas apontam as origens do instituto há longa data na história.
Arthur,51 afirma que o ponto de partida nesse campo não é uma questão que se responde com
facilidade. Uns defendem que o precedente mais antigo foi o julgamento de Nuremberg,
outros sustentam as políticas de defesa dos direitos humanos implementadas por Raul
Alfonsín após o fim da ditadura militar argentina, mas a doutrina parece não chegar a um
consenso.
Elster, 52 por sua vez, sublinha precedentes dessa noção que remontam à Grécia Antiga
no ano de 411 a.C e, posteriormente em 404-403 a.C., quando os atenienses viram a
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democracia derrotada pela oligarquia, seguida da ruína desta após o restabelecimento daquele
governo anterior. Nesses casos, o retorno ao regime democrático veio acompanhado de
medidas de caráter retributivo em desfavor dos oligárquicos sendo certo que no ano de 403
a.C., os atenienses também avançaram em relação a medidas transicionais, podendo estas
serem exemplificadas pelas restituições das propriedades confiscadas arbitrariamente.
Já o caminho trilhado por Teitel53 na análise da historicidade do tema é dividido em
três fases distintas: 1) justiça de transição pós guerra, 2) justiça de transição pós Guerra Fria e,
3) justiça de transição no estado estacionário. Assim, a pesquisa adotará doravante a
proposição desta autora a respeito do tema.

1.2.2.1. Primeira fase

Sob esse prisma, a genealogia da justiça transicional aponta como o grande marco de
sua primeira fase, a etapa do pós II Grande Guerra, inaugurada em 1945. Esse período tem
como seu maior símbolo os julgamentos realizados no Tribunal de Nuremberg e reflete o
triunfo da justiça restaurativa dentro da estrutura do direito internacional.
Não obstante a referência tradicional a este marco temporal, Teitel

54

afirma que a

história começa, na realidade, um pouco antes durante o intervalo entre o fim da I Grande
Guerra e o começo da Segunda na tentativa de delinear o que seria um conflito injusto,
surgindo como questões centrais o conceito de agressão e a busca pelos parâmetros punitivos
no cenário internacional.
A análise da agressão surgiu efetivamente da idéia de limitação aos conflitos armados
que se iniciou exatamente nesse intervalo entre as duas Grandes Guerras, como afirma
Japiassú,55 “assim, tanto o Tratado das Sociedades das Nações, de 1919, quando o Briandkellog, de 1928, continham normas que condenavam o recurso da guerra para a solução das
controvérsias”. Com efeito, naquele momento não foi possível definir com precisão o crime
and than again in 404-403 b.C., the Athenians saw the overthrow of democracy by an oligarchy, followed by
defeat of the oligarchs and restoration of democracy. In each case, the return to democracy went together with
retributive measures against the oligarchs. In 403, the Athenians also took steps toward restitution of property
that had been confiscated by the oligarchic regime.”
53
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de agressão, mas em linhas gerais pode ser considerado como o ato de iniciar um conflito
armado de forma injustificada, sendo também denominado como delito contra a paz,
considerado atualmente dentre as infrações penais internacionais como a de mais imprecisa
conceituação.56
Além da questão da agressão, discutia-se como punir a Alemanha pelas hostilidades
perpetradas durante a I Guerra e qual seria forma de responsabilização, se nacional ou
internacional. Em termos de justiça, não se olvidava que os vencedores não poderiam, mais
uma vez, incidir nos erros das cláusulas do Tratado de Versalhes, estabelecidas pelos Aliados
sem qualquer diálogo. O aludido tratado, em breve síntese, restituiu à França a Alsácia
Lorena, uma parcela de território à Bélgica, retornou aos polacos as terras com que os alemães
haviam ficado, além de estipular uma indenização com o primeiro pagamento de cinco
bilhões de dólares em marcos-euro, sendo que parte desta reparação deveria se dar in natura
através de carvão, navios, madeira e gado. O que mais feriu, todavia, o orgulho daquela nação
foi a redução de suas forças armadas ao número de cem mil voluntários, além da proibição de
que possuíssem aviões e tanques. Assim, os termos do Tratado de Versalhes foram como um
golpe arrasador para aquele povo tendo como resultado uma grave crise econômica. Vale
lembrar nesse contexto que no dia 24 de outubro de 1929, a bolsa de valores em Wall Street
foi a pique, e os resultados foram imediatamente sentidos em todo o mundo, em especial na
República de Weimar. As esperanças daquele país estavam nos empréstimos no exterior,
principalmente dos Estados Unidos e, cessado o fluxo dessas operações financeiras, com a
necessidade do pagamento das dívidas anteriores, a economia germânica foi incapaz de
agüentar pressão. Com o comércio mundial em declínio, a República de Weimar se viu
impossibilitada de exportar o suficiente para pagar as importações essenciais de matériasprimas, e alimentos de que necessitava, como explica Shirer.57 Prossegue o autor esclarecendo
que sem as exportações a economia não poderia manter a indústria em funcionamento, o que
teve como conseqüência o declínio da produção em quase 50% no período entre o fim do ano
de 1929 e 1932.
Essa situação desencadeou uma série de comícios irados em todo o país, o que por
certo ao longo dos anos propiciaram um campo fértil para o chamado hate speech,
56
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desenvolvido durante a vigência do nacional socialismo,58 que alavancaram a Alemanha rumo
a II Guerra. Os julgamentos do Tribunal de Nuremberg tiveram o cuidado de não reincidir nos
erros cometidos após a I Grande Guerra.
Com o final da II Guerra e a derrota do nazismo, em 8 de agosto de 1945, durante a
conferência de Londres, as quatro potências vencedoras celebraram acordo destinado a
estabelecer as regras que deveriam orientar o processo e julgamento dos criminosos de guerra
das potencias do Eixo. Esse acordo ficou conhecido como a Carta do Tribunal Internacional
Militar (Nuremberg Charter), conhecido como o Tribunal de Nuremberg,59 o primeiro grande
moirão sobre a justiça de transição.
Ressalte-se que a cidade que deu nome a essa Corte foi escolhida para sediar os
julgamentos dos crimes cometidos pelo regime totalitário alemão, por ter sido naquela
localização que ocorreram as mais espetaculares concentrações do partido nazista, além de ter
sido ali que foram promulgadas as leis de perseguição racial, segundo Japiassú.60
O rol de acusados naquele julgamento, com as respectivas decisões foi o seguinte,
segundo o Autor:
1) Hermann Goering (1893-1943), marechal do Reich, comandante da
Luftwaffe (Força Aérea), alto oficial na administração nazista, condenado a
morte. Na véspera da execução de sua pena, no entanto, cometeu suicídio,
ingerindo cianureto, em circunstâncias até hoje ainda não esclarecidas.
2) Rudol Hess (1894-1987), lugar-tenente do Führer até maio de 1941,
quando foi preso na Inglaterra, condenado a prisão perpétua.
3)Joachim Von Ribbentrop (1893-1946), ministro das relações exteriores de
1838 a 1945, condenado a morte.
4) Wilhelm Keitel (1882-1946), marechal de campo, chefe do
OKW(Oberkommando der Wehrmacht ou Alto Comando das Forças
Aéreas), condenado a morte.
5)
Ernest
kaltenbrunnen
(1903-1946),
chefe
do
RSHA
(Reichsicherheitshauptamt ou Serviço Central de Confiança do Reich),
condenado a morte.
6) Alfred Rosemberg (1893-1946), ministro do territórios ocupados ao leste,
era o único entre os acusados que se dizia pensador, pois era o doutrinador
do regime nazista, condenado a morte.
7) Hans Frank (199-1946), governador geral da Polônia a partir de 1939,
condenado a morte.
8) Wilhelm frick (1877- 1946), ministro do Interior, general das SS,
condenado a morte.
9) Julius Streicher (1885-1946), inspirador das campanhas anti-semitas e
Diretor do jornal anti-semita Der Stürmer, condenado a morte.
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10) Walter Funk (1890-1960), ministro da economia do Reich , presidente
do banco oficial a partir de 1939, condenado a prisão perpétua.
11) Fritz Sauckel (1894-1946), plenipotenciário geral de mobilização,
organizador do trabalho obrigatório imposto a homens e mulheres vindos
dos territórios ocupados, condenado a morte.
12) Alfred Jodi (1890-1946), chefe de operações do OKW, conselheiro
militar de Hitler para questões estratégicas e operacionais, condenado a
morte.
13) Arthur Seyss-Inquart (1892-1946), ministro austríaco organizador do
Anschluss (Anexação da Áustria), comissário do Reich nos Países Baixos,
condenado a morte.
14) Albert Speer (1905-1981), ministro do Armamento e Produção de
Guerra, condenado a 20 anos de prisão. Foi libertado em 1966.
15) Konstantin von Neurath (1873-1956), diplomata, governador dos
protetorados da Boemia e da Moravia, condenado a 15 anos de prisão.
16) Martin Bormann (1900-1946), colaborador próximo de Adolf Hitler,
membro do Conselho de Ministros para defesa do Reich, desapareceu nos
últimos momentos da guerra, foi julgado in absencia e condenado a morte.
17) Baldur von Schirach (1907-1974), chefe das juventudes hitleristas e
governador de Viena, condenado a 20 anos de prisão, foi libertado em 1966,
ao fim de sua pena.
18) Erich Raeder (1876-1960), comandante supremo da Marinha até 1943,
condenado a prisão perpétua, foi libertado em 1955 por motivo de saúde.
19) Karl Doenitz (1891-1980), comandante supremo da Marinha, sucessor
de Hitler após 1945, condenado a 10 anos de prisão, foi libertado em 1956,
com o final de sua pena.
20) Hjalmar Horace Greeley Schacht (1877-1970), antigo ministro da
Economia e presidente do banco do Reich, absolvido.
21) Franz von Papen (1897-1969), antigo chanceler e embaixador na
Turquia e na Áustria, absolvido.
22) Hans Fritzche (1900-1953), adjunto de ministro da Propaganda Joseph
Goebbels, e diretor de Radiofusão desse Ministério, absolvido.

Por ocasião desses fatos, as penas capitais foram executadas no dia 16 de outubro de
1946, na própria prisão de Nuremberg, por enforcamento. Após, os restos mortais foram
jogados em uma afluente do rio Isar, para que se evitassem futuras glorificações, e os
condenados a penas privativas de liberdade foram transferidos para a prisão de Spandau,
reservada com exclusividade para os criminosos de guerra, tendo ficado sob administração
das potencias vencedoras.61
Em que pesem as críticas elaboradas por Kelsen62 àquela formulação, em razão de se
cuidar de típico tribunal ad hoc estabelecido pelos vencedores, contrapondo-se aos princípios
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da legalidade 63 e do juiz natural, por conta da realização de julgamentos de fatos pretéritos ao
seu estabelecimento, por outro lado, aponta-se que os méritos da primeira fase foram o forte
internacionalismo, a inédita cooperação entre estados soberanos, e a criminalização de
condutas violadoras do direito humanitário, que constituíram a base do direito internacional e
a primeira noção de accoutability.64
Em relação a questão do nullum crimen nulla poena sine lege praevia, afirma
Japiassú65 que
A questão da irretroatividade da lei penal, no entanto, foi violada em
Nuremberg. O direito penal internacional, embora seja uma disciplina
autônoma, não pode abrir mão das garantias fundamentais asseguradas pelo
direito penal. Sobre o tema, André Huet e Renée Koering-Joulin entendem
que houve violação de tal princípio, embora tal reconhecimento não
implique afirmar do ponto de vista moral, da equidade e da consciência
universal, não houvesse uma exigência de punição pelos fatos cometidos
pelos acusados.

No mesmo sentido, afirma Ohlin

66

que a crítica mais incisiva em relação aos

julgamentos realizados foi a violação da referida norma. Como conseqüência disso, havia a
possibilidade de negar que houve efetivamente essa afronta e buscar argumentos de que os
63
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réus foram processados por crimes que já estavam previstos no direito internacional, o que
efetivamente dependeu de muita criatividade do exercício da advocacia e de estratégias
acadêmicas. Essa foi a técnica aplicada pelos juízes para proceder nas condenações e negar
que os veredictos punitivos violaram um dos mais elementares princípios penais.
Teitel67 afirma ainda que a partir dessa experiência houve um giro de paradigmas,
tanto na questão de responsabilidade nacional, que passou ao âmbito internacional, quanto da
ótica da responsabilização coletiva (de Estado) que passou para a individual. A corriqueira
alegação de defesa para os crimes de guerra, através da cláusula da devida obediência a
ordens hierarquicamente superiores, vista sob a ótica dos princípios de Nuremberg, não
inviabilizou a condenação por aqueles injustos, “por terem perpetrado atos que nenhum ser
humano, sob nenhuma circunstância, teria o direito de realizar”.68
Após mais de meio século dessa então inédita experiência, com Teitel69 é possível
afirmar-se hoje

The strength of Nuremberg as precedent is not evident in international
trials a half-century later. Nevertheless, Nuremberg´s real legacy is that it
spawned the dominant approach to state injustice.
Nesse contexto histórico, não se pode deixar de mencionar que também fez parte dessa fase o
Tribunal de Tóquio, igualmente formulado para julgar as violações cometidas durante o mesmo
conflito mundial pelos criminosos de guerra japoneses. Curiosamente o Japão havia firmado um
grande número de convenções pacifistas e de humanização da guerra, como ressalta Japiassú.70
Acrescenta o autor que, diferentemente do que ocorreu em Nuremberg, o Tribunal Militar
Internacional do Extremo Oriente não absolveu nenhum dos acusados. Todos os condenados faziam
parte de um grupo de 80 presos de guerra, sendo que somente os mais influentes foram sentenciados.
Entre os remanescentes estavam homens de negócio e industriais, que foram soltos e retornaram
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imediatamente às suas atividades empresariais, políticas ou mesmo, participando da Yakuza, a máfia
japonesa.
O não julgamento dos demais acusados está diretamente ligado ao contexto político
internacional, já àquele tempo ocorria a guerra civil chinesa que acabou com a proclamação da
República Popular da China de Mao Tsé Tung, assim também como ocorria o início da disputa entre
as duas potências vencedoras da Segunda Guerra, a chamada Guerra Fria. Essa questão também foi a
razão pela qual o imperador japonês Hirohito não foi a julgamento, muito embora houvesse provas
suficientes para relacioná-lo com o cometimento daquelas violações, especialmente em relação ao
ataque a base naval norte-americana de Pearl Harbor, sem que houvesse guerra declarada.71
É inegável que todos esses fatos relacionados à primeira fase da justiça de transição levam ao
questionamento sobre a existência ou não de uma carga política incorporada a tais julgamentos. Resta,
portanto, a indagação a respeito do que efetivamente se buscou com essas formulações, já que o
discurso oficial era o de justiça e combate a impunidade, mas o que se evidenciou foi a tormentosa
falta de fixação de uma marco divisório apto a separar o direito das questões políticas.

1.2.2.2. Segunda fase
A segunda fase da evolução – Phase II: Post- cold war transitional justice – está
relacionada diretamente a ruína da União Soviética,72 e o fim do mundo bipolar, fato este que
fez estourar uma onda de transições de governos autoritários rumo ao regime democrático, em
especial os países do leste europeu com o fim da cortina de ferro.73
Além desses, as redemocratizações de países da América Central e África igualmente
se deram durante esta fase de desenvolvimento do processo justransicional. Também foi assim
na América do Sul, com o colapso das ditaduras marciais estabelecidas entre as décadas de 60
e 70 que possibilitaram a passagem para suas atuais democracias.74
Caracterizada especialmente pela ausência de julgamentos internacionais, com o
reconhecimento das dúvidas e dilemas inerentes aos períodos de fluxo político, surge nesse
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contexto a reflexão sobre os valores atinentes aos princípios de justiça e a adesão ao rule of
law, 75 que significam em tempos de normalidade democrática a anuência a regras conhecidas,
idéia esta que se contrapõe às ações de governos arbitrários.76
Vale lembrar que, enquanto na primeira fase foi assumida a busca pela punição
internacional às violações de direitos humanos, no segundo momento surgiu a tensão entre os
conceitos de anistia e punição. Isso significa o reconhecimento da importância da anistia
como instrumento de negociação nos processos de paz77 e o abandono, em parte, da idéia da
imprescindibilidade da persecução penal nos períodos de restauração dos sistemas políticos de
liberdade. Isso porque a tentativa de se impor accountability tão somente através de processos
criminais, muitas vezes é colocada em cheque diante das regras e limites estabelecidos pelo
rule of law , tal o questionamento a respeito do alto grau de seletividade nesses julgamentos.
O reconhecimento desses profundos dilemas conduziu muitos países à renúncia das
persecuções penais, e ao desenvolvimento em favor de métodos alternativos de busca pela
verdade e accountability. 78
A TRC (Truth and Reconciliation Comission) sul-africana pode ser exemplificado
como típica experiência dessa segunda fase. Com a história de um regime de segregação
racial que já durava desde a colonização, o ocorrido naquele cenário se configurou como uma
das piores experiências políticas da humanidade. Nos anos 1940, o Partido Nacional africâner
passou a monopolizar o poder e criou o apartheid, positivado como princípio da Constituição
nacional, o que durante a década de 1960 intensificou o apartamento territorial, e de direitos
75
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civil e políticos entre brancos e negros. “Começava a classificação da sociedade em white,
black e colored (estes últimos asiáticos e indianos ou os nascidos da miscigenação entre os
grupos anteriores)” como afirma Teles.79
Depois de mais de quatro décadas de imposição truculenta desse regime, abriram-se as
negociações visando ultrapassar os anos de violência e opressão em busca de um processo de
pacificação. O regime de supressão de liberdades foi substituído pela nova democracia que ali
se instituía, propondo-se o nascimento de uma nova ordem, já que a África do Sul de Nelson
Mandela tinha pouco em comum com a política anterior.80
Como um típico mecanismo de conciliação nacional, registrando a historicidade
daquela nação, cabe mencionar neste ponto, a Constituição da África do Sul de 1996, que em
seu preâmbulo reconhece expressamente a injustiças sofridas pelo seu povo durante os 46
anos daquele modelo (1948/1994), de forma a honrar aqueles que trabalharam na construção e
desenvolvimento

daquele

país.81

Assim,

implementando-se

um

mecanismo

de

reconhecimento daquele passado, a Constituição sul-africana avançou na questão dos direitos
humanos a partir do momento em que coloca no corpo de seu preâmbulo constitucional mais
um instrumento de reparação diretamente relacionado ao conceito de justiça de transição,
através de uma compensação simbólica que se traduz como um registro histórico
constitucionalizado.
Com a superação do apartheid, onde a prática da discriminação e da exclusão social,
em razão de um elemento de etnia que era efeito dos próprios atos das instituições do poder,82
se considerou que a consolidação democrática somente poderia ser efetivada através de um
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processo de reconstrução daquela sociedade destruída pela prática segregacionista. A idéia,
portanto, era de apaziguamento, e não necessariamente de punição, de forma a restabelecer o
diálogo entre vítimas e agressores83com a possibilidade de efetivação de uma anistia
condicionada a participação desses antigos atores políticos na TRC. Assim, o parlamento
daquela nação deu poderes institucionais àquela comissão para anistiar os atos praticados por
motivações políticas. As pessoas que tivessem cometido ações para ganhos pessoais ou por
maldade não estariam legitimados a participar daquela formulação.84
Outro exemplo mencionado por Teitel85 é o caso da Hungria em relação às
providências a serem tomadas por ocasião da brutal intervenção do exército soviético na
Revolução húngara de 1956. Após as mudanças políticas de 1991, aquele parlamento aprovou
uma legislação que permitia a persecução penal dos atos relacionados ao aludido episódio.
Submetida

a

apreciação

por

parte

da

Corte

Constitucional,

foi

declarada

a

inconstitucionalidade daquela pretensão legislativa ao argumento de que o rule of law tem
como princípio o caráter prospectivo de legislações desse cunho, ainda que caracterizasse que
impunidade dos piores crimes praticados pelo regime anterior. Para aquela judicatura o caráter
primordial do Estado de Direito pressupõe a idéia de segurança jurídica que vai de encontro
àquela proposição que se configurava como um exemplo clássico de lei ex post para regular
fatos anteriores. Essa exemplificação retrata essencialmente que o ideal de punição por
violações de direitos humanos não pode derrubar os pilares básicos da democracia.
Excepcionalmente nessa post-cold war transitional justice,86 ocorreram alguns
julgamentos no âmbito interno de alguns países, ou seja, que não se deram na esfera
internacional como na primeira fase, com a responsabilização penal por parte de um pequeno
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número de participantes daqueles regimes, essencialmente nas figuras de seus líderes. Na
Argentina,87 muito embora classificada por Teitel como um caso da segunda fase da justiça de
transição, foi possível a responsabilização por algumas das violações lá ocorridas.88
Antes que essa prestação de contas fosse levada a cabo no novo cenário, o governo
ditatorial ali instalado a partir de 1983, anteriormente à sua saída do poder, aprovou uma
anistia na tentativa de evitar o que viria a acontecer futuramente, como afirma Yacobucci 89

antes de abandonar el poder, los militares produjeron uma amnistía sobre
sus propios comportamientos. A través de la ‘ley’ de facto 22.924 la
dictadura busco auto amnistiarse em relación com los delitos que se
cometieron em aquél período

Prossegue o autor afirmando que Raúl Alfonsín, representante do partido radical, ao
assumir o novo governo, criou uma comissão especial que ficou conhecida como CONADEP
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)90 com o fim de coletar todas as
informações possíveis sobre presos desaparecidos e outros crimes praticados pela ditadura.
Uma vez colhidos, reunidos e documentados vieram a se transformar no livro Nunca Más.
Como afirmam Japiassú e Miguens,91 Alfonsín deflagrou um movimento de punição
sobre as violações perpetradas pela ditadura, definindo assim que tantos os atos de repressão
praticados pelo governo superado, quanto as condutas praticadas pelos ditos subversivos,
poderiam ser processados e julgados na esfera criminal. Por ocasião dessa iniciativa também
87
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foi determinada a possibilidade de responsabilização: 1) dos superiores que deram ordens, 2)
dos que haviam as obedecido mediante obediência em razão da hierarquia militar, e 3)
daqueles que praticaram atos de excesso no cumprimento das determinações.
Acrescentam ainda os autores que logo restou evidenciado que aquelas persecuções
resultariam em condenações muito limitadas diante da possibilidade de invocação da exceção
de obediência devida no exercício das funções militares. Ainda assim, a quantidade de ações
penais ajuizadas foi grande, o que acabou por resultar na edição das Leis do Ponto Final92 e da
Obediência Devida.93 Dessa forma as condenações naquele momento evidenciaram-se como
seletivas, uma vez que somente os líderes da ditadura foram penalizados, figurando entre os
condenados o General Videla e o Almirante Massera.
O primeiro diploma mencionado estabelecia que sessenta dias após a sua
promulgação, os delitos praticados durante a ditadura restariam prescritos caso os réus àquela
data ainda não houvessem sido citados e, desta forma, sem fazer uma previsão expressa de
anistia, acabou por extinguir a punibilidade de vários agentes da repressão. Já a segunda
legislação referida criava uma presunção absoluta de que oficiais de média e baixa hierarquia
haviam atuado em estrita obediência a ordem devida. Interessante ressaltar que essa legislação
foi editada por um parlamento representativo e democrático e, em conformidade com o
princípio do devido processo legislativo, como afirma Yacobucci.94
Esse foi o cenário da justiça aplicada na Argentina até meados da década de 80,
incidindo no que Teitel95 considera como alto grau de seletividade da persecução penal nas
tentativas de se impor accontability.
Prosseguindo na revisitação desses fatos, o Congresso Nacional argentino editou a Lei
25.779 96 derrogando as controvertidas leis de ponto final e de obediência devida, devendo-se
anotar que
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La doctrina tradicional considero que esa reacción legislativa-posteriorno podia tener consecuencias sobre los efectos ya producidos por la auto
amnistia. Sin enbargo, la Corte Suprema de Justicia argentina (CSJN)
legitimó la anulación de esa norma de facto, restándole entonces toda
eficácia a sus actos de manera retroactiva 97

Assim, a Corte Suprema de Justiça argentina,
reportando-se especificamente a precedentes da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, pronunciou a inconstitucionalidade das Leyes de Punto
Final y Obidiencia Debida, bem como a validade daquele que as declarara
nula.98

À exceção do caso argentino que efetivou algumas punições nessa segunda fase, fica
evidenciada a outra dimensão do processo justransicional, através da valorização de
mecanismos alternativos com o propósito não somente reconciliatório, mas também de
perpetuar a memória nacional em prol da consolidação do projeto democrático. Significa
dizer, nas palavras de Teitel,99 alternative approaches associados a noção de superação
nacional, e do comprometimento de transformação dessas sociedades esculpidos por suas
novas constituições.
1.2.2.3. Terceira fase

O caso argentino exemplifica ainda a inauguração da terceira fase, através da
reabertura dos casos no âmbito criminal em relação aos que participaram da repressão.
Cronologicamente situada no fim do século XX, e associada ao fenômeno da globalização,
esta etapa está diretamente relacionada ao comprometimento com a persecução dos atos
atentatórios à humanidade e a luta contra a impunidade.100
Este momento coincide com a convicção de que a proteção dos direitos humanos não
deve ser reduzida ao âmbito da atuação estatal, uma vez revelado o legítimo interesse na
tutela dessa esfera. Isso impulsionou o estabelecimento de um sistema internacional de
97
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preservação e monitoramento do direito das gentes, o que teve como conseqüência a
convicção de que a violação destes foi elevada ao patamar de autêntica preocupação
universal.101
Segundo Reiger,102 desse movimento resulta o que ocorreu especialmente durante os
últimos quinze anos na comunidade ocidental, através do esforço para fazer cessar a
impunidade em relação a esses delitos, através da instalação de cortes de natureza híbrida.
Essas instaurações de jurisdição variaram desde as Cortes Internacionais ad hoc para a antiga
Iugoslávia e Ruanda (ICTY e a ICTR, respectivamente International Criminal Tribunal for
the former Yugoslávia,103 e International Criminal Tribunal for Rwanda),104 todas criadas por
resoluções do Conselho de Segurança da ONU,105que se mostrou alarmado com as notícias
referentes às desumanidades cometidas naquela região, especialmente na Bósnia, Kosovo e,
em Ruanda na cidade de Kigali,106 até o tratado para a CE-SL (SCSL- Special Court for Serra
Leoa).107
Sob esse prisma, interessante notar que em relação ao primeiro caso,108 o Conselho de
Segurança da ONU não se manifestou sobre a forma como aquela judicatura deveria ter sido
estabelecida. O relatório do Secretário Geral disse não ter a mencionada resolução
estabelecido uma jurisdição penal universal, restando essas situações serem analisadas pela
Assembléia Geral e pela Comissão de Direito Internacional, dado que em cenários de
normalidade deveriam ter sido instauradas mediante tratado internacional. Essa informação
foi invocada como tese de defesa pelos advogados, mediante o argumento de que a Carta das
Nações Unidas não teria dado essa prerrogativa ao Conselho de Segurança. Contudo, a
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exceção não foi acolhida pela Câmara de Julgamento, sendo essa decisão mantida pela
Câmara de Apelações ao argumento de que a Carta da ONU, em seu capítulo VII, artigo 51109
ao prever a ameaça de violação a paz ou de crime de agressão poderá, através do citado
Órgão, tomar providências para coibir e extinguir tais atos. Seja como for, o Tribunal
Internacional da antiga Iugoslávia foi um inegável marco dessa terceira fase.
Já o Tribunal de Ruanda também obteve êxito nos julgamentos que reconheceram as
profundas violações às normas humanitárias internacionais sofridas por aquele povo no seu
chamado conflito pela depuração étnica, que consiste na busca da homogeneização da
população através de expurgos cometidos por atos de agressão, o que se pode afirmar que
ocorreu na antiga Iugoslávia igualmente.
Essa Corte foi também instituída com fundamento no Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas, e o seu propósito foi de contribuir para o processo de conciliação nacional e
manutenção da paz naquele território, tendo processado e julgado as violações ocorridas no
período entre 1º de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 1994, enfrentando as mesmas
questões examinadas em relação à ICTY, além de ter que examinar crimes que não teriam
ocorrido em território nacional, mas sim nas zonas fronteiriças com países vizinhos. 110
Ainda nessa linha do terceiro momento para apurar os crimes da mesma natureza
ocorridos em Serra Leoa foi criado, outrossim, um tribunal para apurar e julgar aqueles fatos
criminosos. Instaurado a partir de um tratado entre o governo de Serra Leoa e a Organização
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das Nações Unidas, julgou as violações ocorridas a partir de 30 de novembro de 1996.111
Desta forma, trata-se de um caso de acordo internacional firmado entre um Estado soberano e
uma Organização Internacional, sem a participação do Conselho de Segurança da ONU.112
Não obstante as legítimas pretensões tuteladas por esses tribunais, é possível afirmar que os
mesmos padeceram das mesmas críticas relativas ao caso de Nuremberg, por terem sido
criados para julgar abusos cometidos antes de sua constituição.
Assim, avançando na questão da normatividade internacional, surge o Tribunal Penal
Internacional (International Criminal Court – ICC)113 que “representou o clímax de um longo
processo histórico rumo ao estabelecimento de um sistema internacional de justiça penal”,114
com força coercitiva para os países signatários de sua convenção.
Antes de se atingir a institucionalização do TPI havia, contudo, Estados que se
opunham fortemente à implementação dessa corte, dentre os quais se destacavam os Estados
Unidos, a China, a Índia e Israel. Na conferência diplomática de Roma, realizada de 15 de
junho a 17 de julho de 1998, o Tribunal foi aprovado com 120 votos a favor, 7 votos
contrários (Estados Unidos, Filipinas, China, Índia, Israel, Sri Lanka e Turquia), além de 21
abstenções. O Estatuto foi depositado em Nova Iorque a espera de adesão ao menos, por 60
estados, sendo certo que tal número foi atingido no dia 11 de abril de 2002. 115
Mais de meio século após a criação do Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Penal
Internacional representa efetivamente o fim do modelo de tribunais ad hoc criados para
julgamentos de fatos anteriores a sua criação, uma vez que se trata de um tribunal permanente
com o propósito de processar e julgar crimes contra a humanidade.
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Neste sentido, afirma Ambos116

Ainda que por muito tempo os processos de paz não tenham estado sob
controle de um mecanismo permanente de responsabilidade – como muito
tem sido estabelecido ex post facto mecanismos ad hoc como tribunais
internacionais ou internacionalizados – a situação tem mudado radicalmente
com o estabelecimento do TPI. Com efeito, o TPI é parte do projeto de
justiça de transição (...)

Sob esse prisma, marca-se no cenário internacional um efetivo instrumento de
proteção aos direitos humanos, com possibilidades democráticas de resguardar tanto os
direitos das vítimas, quanto pela dimensão de assegurar um processo penal como instrumento
de garantias também dos acusados.
A respeito da aptidão do combate a impunidade, é possível afirmar que o feito da
responsabilização por infrações a regras humanitárias pode ser, excepcionalmente, imputado
até mesmo em relação a um Estado não signatário do Tratado Internacional que institui o TPI.
Assim este não membro poderá ser investigado no caso do Conselho de Segurança da ONU,
agindo dentro dos limites estipulados pelo Capítulo VII da Carta das Nações Unidas,
denunciar ao procurador do TPI qualquer situação em que haja prática de crimes de
genocídio, contra a humanidade, de guerra, ou de agressão, conforme a previsão normativa do
artigos 5º e 13 do Estatuto de Roma.117
Em contrapartida, em relação às garantias do acusado, reforçando o paradigma
democrático, o artigo 22 do referido tratado faz previsão expressa do princípio da legalidade
(Nullum crimen nulla poena sine lege), do qual decorrem, segundo Nilo Batista,118 os seus
quatro consectários lógicos: 1) proibir a retroatividade da lei penal mais gravosa (nullum
crimen nulla poena sine lege praevia), 2) proibir a criação de crimes e penas pelo costume
(nullum crimen nulla poena sine lege scripta), 3) proibir o emprego da analogia in malan
partem para criar delitos (nullum crimen nulla poena sine lege stricta), 4) proibir
incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen nulla poena sine lege certa).
Ademais, prevê o Estatuto que o TPI somente terá competência para julgar crimes
cometidos após a sua entrada em vigor (artigo 24), além de uma série de outros direitos em
116
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prol da consolidação de um processo penal de garantias para os acusados e que não padeça
dos mesmos defeitos dos tribunais ad hoc anteriormente formulados.
Segundo Ambos,119 o Estatuto do TPI se caracteriza como um instrumento de
responsabilização de índole nitidamente flexível, na medida em que consagra ampla
discricionariedade de seu Órgão de acusação com relação a iniciativas investigatórias, “que
podem ser interpretadas como um reconhecimento indireto de medidas de abstenção da
persecução penal a fim de obter uma transição pacífica ou a paz.”
Afirma ainda o autor que as limitações de competência da Corte ratione personae e
materiae significam que não resta excluída do âmbito interno dos Estados, a responsabilidade
pela jurisdição em casos de graves violações internacionais, o que é expressão do seu
consagrado princípio da complementaridade, além de possuir efeito limitador sobre as
anistias, na medida em que os seus signatários estão obrigados a cooperar, por exemplo,
entregando uma pessoa ainda que esteja anistiada por legislação interna.
Nessa última evolução da matéria, preferiu-se essa lógica complementar, diversamente
do que ocorreu nos casos dos tribunais penais ad hoc internacionais, que significa que
somente terá competência o órgão internacional para atuar no caso de inércia dos Estados
signatários. Essa noção foi objeto de longas e acirradas questões entre uns que defendiam a
idéia de soberania nacional, e outros que defendiam a ampliação de sua competência. 120
Seja como for, a criação do TPI realiza definitivamente a indispensável
implementação de uma jurisdição penal internacional, a prevenção e repressão aos crimes
internacionais contra a humanidade.121 Nesse sentido, o Estatuto de Roma, que regulamenta o
TPI,122 expressa seus compromissos no combate à impunidade, dentro da premissa da terceira
fase da justiça de transição, assim também como afirma o respeito aos demais princípios de
justiça, em especial, a paz perpétua, a cidadania, a reserva legal e a complementaridade.
Não se pode deixar de ter em conta que a terceira fase da justiça de transição
representa a lógica de um sistema global de proteção ao direito das gentes, exteriorizado por
mecanismos que viabilizem uma persecução penal, no plano internacional, afastando os vícios
119
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contidos nos julgamentos de Nuremberg, e implementando os fundamentos da paz perpétua,
da cidadania e da complementaridade.

1.3. Os Princípios de Chicago

Diante das complexidades atinentes aos períodos de fluxo político que se opera a partir
de uma viragem de regimes do qual sai de cena um governo autoritário e se constituí - dali em
diante - um regime de liberdades, é certo que a teoria política convencional pode não ser
capaz de enfrentar a natureza distinta da justiça em relação aos abusos perpetrados no
passado. Dessa forma surgem dúvidas a respeito do projeto democrático que se pretende
implementar nas nações que vivenciaram essas experiências. Nesse sentido, Teitel sugere que
uma adesão cega ao rule of law poderá causar tensão entre o direito e a política, o que poderá
acarretar na falta do reconhecimento da problemática relacionada à transição política. 123
Nesse contexto de dificuldades, Bassiouni124 traça um conjunto de medidas
norteadoras voltadas para as providencias básicas a serem tomadas no tratamento das
atrocidades ocorridas no passado. São o resultado de uma série de encontros ao longo de um
período de sete anos envolvendo o debate sobre o tema entre acadêmicos, juristas, jornalistas,
líderes religiosos, entre outras pessoas.
Em razão das incertezas relacionadas a esses momentos, Bassiouni relacionou sete
princípios básicos (The Chicago Principles)125 que tratam de providências penais e não-penais
a serem adotas para a reestruturação dos Estados. Estão entre elas o estabelecimento do rule
of law, a estabilização da normalidade democrática, e o comprometimento de busca por uma
accountability, em meio a uma sociedade sofrida pelos abusos praticados. Por conseguinte, o
Autor apresenta o seguinte rol de princípios
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Principle 1: States shall prosecute alleged perpetrators of Gross violations
of human rights and humanitarian law.
Principle 2: States shall respect the right to truth and encourage formal
investigations of past violations by truth commissions or other bodies.
Principle 3: States shall acknowledge the specious status of victims, ensure
access to justice, and develop remedies and reparations.
Principle 4: States should implement vetting policies, sanctions, and
administrative measures.
Principle 5: States should support official programs and popular iniciatives
to memoralize victims, educate society regarding past political violence,
and preserve historical memory.
Principle 6: States should support and respect traditional, indigenous, and
religious approaches regarding past violations.
Principle 7: States shall engage in institutional reform to support the rule of
law, restore public trust, promote fundamental rights, and support good
governance.

O primeiro dos princípios traz a afirmação de que os Estados devem promover a

persecução penal dos Autores de violações de direitos humanos, o que vem ao
encontro da idéia da terceira fase da justiça transicional. A norma traz a tona o ideal da
primazia da jurisdição interna dos Estados, em perfeita harmonia com a
complementaridade do Estatuto do TPI, aliada a possibilidade de se recorrer às esferas
internacionais quando o mesmo se mostrar incapaz de apurar esses abusos, ou omisso
em relação ás providências a serem adotadas.
Um problema que comumente se encontra como óbice a implementação da
mencionada disposição são as anistias concedidas internamente pelos Estados. Em uma visão
tradicionalmente penalista o instituto pode ser definido como “o esquecimento do crime, o ato
de vontade da lei que retira a punição de certos fatos que, antes, eram considerados delituosos.
Cuida-se de causa de extinção da punibilidade que faz desaparecer todas as conseqüências
penais do fato”.126
Além dessa conceituação é possível afirmar-se, internacionalizando e problematizando
a questão, que é um instrumento de negociação nos períodos das referidas transições a fim de
que estas se viabilizem de maneira pacífica. Como explica Japiassú,127 esse recurso tem sido
utilizado para permitir acordos nacionais, que assegurem uma redução de tensões e a
superação de regimes de supressão de liberdades.
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Outra dificuldade que surge diz respeito às condições em que essa causa extintiva da
punibilidade pode ser concebida.

A partir dessa marcação, é necessário esclarecer que

existem duas formas de concessão de anistia,128 a saber, aquelas absolutas e as condicionadas.
Explica Ambos que as primeiras se caracterizam como “aminésicas”, uma vez que seu
designio é esconder crimes do passado proibindo qualquer forma de investigação que possa a
ser desenvolvida pela nova forma de Estado que se inaugura. Isso se explica diante do receio
dos participantes do antigo regime de virem a ser responsabilizados pelos seus excessos
praticados, momento em que também poderão ser perdoados eventuais crimes perpetrados
pelos opositores daquela forma de governança. São, pois, o desfecho de um compromisso
político para por fim a um conflito ou facilitar um processo de transição, dado que neste
último caso podem ser nomeadas de “anistias de compromisso.”
As críticas que se fazem a essa modalidade se dão pelo fato de que as mesmas
conduzem ao desamparo as vítimas, além de perpetuarem no tempo a sensação de
impunidade. Elas impedem a identificação dos Autores e trazem um verdadeiro obstáculo à
luta pela apuração dos fatos que realmente ocorreram, implicando isso não somente em um
empecilho na luta pela memória nacional, assim também como no direito das famílias das
vítimas a terem os restos mortais de seus familiares identificados e sepultados (memória
democrática e direito ao luto),129 o que é mais um instrumento em prol da reconciliação e
pacificação nacional.
De outro lado, há a chamada anistia condicionada, explicada por Mallinder130 como
um modelo que não exime automaticamente de punição os Autores de atos cometidos durante
certos lapsos de tempo, e subordinam o “benefício” da extinção da punibilidade à realização
de certos feitos. Em outras palavras, os antigos atores políticos devem realizar atos com vista
a cumprir o núcleo do elemento justiça, ou seja, satisfazer a legítimos reclamos nacionais, em
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especial, render-se nos conflitos armados, entregar suas armas, fornecer informações sobre
seus ex-companheiros de regime, admitir revelar completamente os fatos ocorridos (delação
premiada), reconhecer suas responsabilidades, e demonstrar arrependimento etc. Nesses
casos, os ofensores são isentos de responsabilização individual dando unicamente, em
contrapartida, o seu testemunho pelos fatos ocorridos, ou através da conjugação desta
condição com outras, como contribuir para reparar as vítimas ou através de prestação de
serviços para a comunidade.
Como elucidam Valle e Menezes, esse modelo pode ser exemplificado através da
experiência sul-africana que sobrevalorizou a reconciliação nacional como pilar central da
reconstrução sócio psicológica pós conflito. Sob esse prisma, retrata a concepção de justiça de
forma a integrar as comunidades cindidas pelo regime do aparthaid social, e foi capaz de
restabelecer o diálogo entre as vítimas e seus agressores.131

Por conseguinte, o segundo princípio traz a afirmação de que os Estados devem
respeitar o direito à verdade, fomentar a realização de investigações formais pelas
violações ocorridas, seja por meio da criação de comissões da verdade, ou através de
outras instituições estatais. Isso porque as vítimas, familiares, assim como a sociedade
em geral possuem o direito de conhecer os fatos históricos ocorridos a respeito dos
abusos praticados em todos os aspectos, especialmente no que diz respeito a
identificação e responsabilização daqueles agentes.
Certo é que essas medidas que se denominam como políticas de memória que se
exteriorizam através da chamada luta contra o esquecimento (struggle against forgeting),132
denominada por outros como direito fundamental a verdade.133 Assim, destacam-se as estas
comissões que dão ênfase a necessidade de uma reconciliação nacional e a superação do
passado, possibilitando ou não uma posterior responsabilização, de acordo com os fatos
revelados por essa iniciativa, ou ainda, atender ao reclamo de marcar a separação entre o novo
regime que se inaugura e o Autoritarismo passado.134
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Outras atividades finalizam essa postura, tais como abertura de arquivos relativos ao
período da repressão (direito de acesso a informação), centros de memória, todas essas
iniciativas com a finalidade de realizar uma reavaliação do passado, com a possibilidade de
fomentar a consciência coletiva sobre as violações de direitos fundamentais ocorridas nessas
sociedades.135

No terceiro princípio está esculpida a necessidade de se conferir status especial
às vítimas, assegurando o acesso a justiça por parte das mesmas, a promoção de
políticas específicas relativas à justiça pós-conflito e medidas de caráter reparatório,
isto é, indenizações de cunho econômico, garantias de não repetição daquelas
violações, restituição do eventual status quo anterior das pessoas vitimadas, e medidas
de reabilitação.
Através da afirmação de Dimoulis136 no sentido de que “a justiça de transição não
possui o poder mágico de fazer desaparecer aquilo que foi feito, reerguendo a árvore cortada”,
é possível, em contrapartida, promover a mudança que decorre da instauração de um regime
de liberdades que poderá oferecer responsabilizações para além da esfera penal.
Segundo Arriaza,137até pouco tempo, reparações pecuniárias eram normalmente
efetuadas em situações pós-conflito nos casos de países em que o número de vítimas era
relativamente pequeno, e que o cenário econômico interno possibilitava a adoção das mesmas,
sendo certo que somente a partir do ano de 2005 países pequenos, e com um grande número
de vítimas, deram início às políticas públicas de pagamento desses benefícios. De toda sorte
essa tendência vem aumentando em razão das decisões prolatadas pelos sistemas regionais de
proteção de direitos humanos, que vêm sistematicamente determinando indenizações
individualizadas.
Dentre essas medidas compensatórias estão previstas importâncias, que poderão variar
do recebimento de uma quantia fixa até a percepção de pagamentos mensais, além de
aposentadorias e reintegração ao serviço público. Já para os casos de vítimas exiladas,
153/DF pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: 2012, p.232. Tese de Doutoramento
em Direito – Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
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Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.273-290.
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Volume 1. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia Publishers, 2010, p.655.
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também estão incluídas a possibilidade de restituições de propriedades eventualmente
confiscadas. Destarte, poderão também ser incluídos nessa seara o oferecimento de serviços
médicos, auxílio psicológico e terapias ocupacionais de caráter reabilitador.138

A próxima previsão normativa da elaboração de Bassiouni traz a necessidade de
implementação das chamadas políticas de veto (vetting policies). Estas se traduzem
como medidas administrativas destinadas à efetivação de cláusulas que impeçam os
antigos atores políticos de participar no novo governo. Essa afirmação traz consigo a
possibilidade de se distinguir entre aqueles são considerados como participantes do
regime superado, e os novos representantes democraticamente escolhidos pelo povo.
O quinto princípio traz a afirmação do dever de implementar programas oficiais
e iniciativas populares que suscitem a preservação da memória nacional, de forma a
conscientizar a coletividade sobre o histórico da violência promovida como política de
estado.
Poderão variar, como afirma Dimoulis,139 desde a realização de campanhas de
esclarecimento da opinião pública que demonstram solidariedade por parte da nova
democracia perante o sofrimento experimentado, até a implementação de políticas de fomento
a conscientização nacional, como a construção de memoriais abertos ao público, a exemplo do
que se verifica na Alemanha140 reunificada em relação ao período do Terceiro Reich. Além
disso, incluem-se ainda a identificação dos agentes da repressão e pedidos de desculpas
públicas formulados por representantes do Estado.
O modelo espanhol,141 também pode ser citado como emblemático no caso de
reparação coletiva e conscientização nacional sobre o período da repressão. O governo da
138
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Espanha, em novembro de 2007, aprovou a Lei de Memória Histórica que declara
expressamente a ilegitimidade do regime de Franco e determina ao executivo a retirada de
toda e qualquer forma de homenagem pública que faça alusão ao regime antidemocrático,
determinando a imediata retirada de todas as placas, estátuas, e eventuais símbolos da ditadura
dos prédios públicos, além de determinar esforços para a recuperação dos restos dos
desaparecidos e, por fim, a criação de um centro de documentação daquele período, promover
a recuperação de restos mortais dos “desaparecidos”, impor medidas reparatórias e a criação
de um centro de documentação relativo aquele período.142

Deverão ainda os Estados, dentro dessa aproximação (princípio 6), apoiar e
respeitar abordagens relativas a tradição nacional de cada povo, incluído as de cunho
indígena e religiosas que se relacionem às violências passadas, normalmente ignoradas
dentro desse processo de transição. Percebe-se então o ideal de respeito às
diversidades culturais presentes em diversos cenários, tal como em algumas das
experiências vivenciadas nos contextos do continente sul-americano.143
Finalmente, a última enunciação de Chicago, determina que os estados
promovam reformas institucionais em apoio a implementação do rule of law,
restabelecendo a confiança do povo, um sistema de proteção aos direitos fundamentais
e apoiar a idéia de boa governança.

“ De 1936 a 1939 a Espanha foi devastada pela guerra civil entre nacionalistas e republicanos, na qual os abusos
foram deliberadamente praticados contra civis. Em 1939, o general Francisco Franco, o líder dos nacionalistas,
saiu vitorioso do conflito e estabeleceu um regime ditatorial de direita que teve duração até a sua morte em 1975.
Os primeiros anos do Autoritarismo foram caracterizados por uma dura repressão, com variados
desaparecimentos, execuções sumárias, e um grande número de prisões por motivos políticos.”)
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No que tange as reformas institucionais, Dimoulis144 afirma que deve ser
priorizada uma reforma radical dos aparelhos policiais, erradicando as práticas
violentas que possuem como componente estável a tortura e a execução de suspeitos.
Essas práticas são reivindicações constantes nos modelos transicionais, vale dizer,
reestruturações que permitam o expurgo de perpetradores de graves violações do
direito humanitário.
Meyer145 contrapõe que pode parecer paradoxal que um regime de liberdades
adote políticas de expurgo, que remontam às teratológicas práticas totalitárias.
Entretanto, há uma diferença primordial entre aquelas medidas promovidas na
primeira metade do século XX, e essas que se pretendem agora adotar. A modificação
democrática crucial pode ser representada pela possibilidade de ampla defesa,
contraditório e o direito a um devido processo legal para a realização dessa pretensão.
Além disso, Bassiouni também faz alusão ao direito a boa governança que
dialoga diretamente com a afirmação de Valle146 sobre o direito fundamental a boa
administração. Afirma a autora que dentro dos ideais democráticos de igualdade,
liberdade e fraternidade, “ganha importância a idéia da função administrativa, como a
única apta a desenvolver essa tarefa de levar adiante o novo projeto de organização
social,” na medida em que é a responsável direta pela concretização dessas medidas.
Assim sendo, os princípios de Chicago são um importante conjunto de
diretrizes aptas a determinar quais são as estratégias e políticas mais eficientes para
lidar com cada contexto local e suas especificidades sociais, culturais e econômicas,
restaurando a confiança nacional e um sistema de democrático de proteção aos direitos
humanos.
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CAPÍTULO II: GRAVES VIOLAÇÕES NO BRASIL: ANÁLISE DO CASO
BRASILEIRO

2.1. Antecedente históricos

Para uma melhor compreensão dos fatos históricos que produziram graves violações
no Brasil, será feita uma breve digressão histórica do cenário nacional, passando
primeiramente pelo período de formação dos interesses das classes abastadas em detrimento
dos seres humanos que no Brasil já se encontravam, e os que foram trazidos do continente
africano para atender à conveniência daqueles. Posteriormente será tratada a situação política
da América do Sul e, em especial a do Brasil, nos momentos que antecederam ao golpe de
1964, para que este seja devidamente contextualizado na experiência autoritária de 19641985.

2.1.1. A formação dos interesses políticos e o período da escravidão

Afirmar-se que a descoberta do Brasil está inserida no projeto de expansão do
mercantilismo, que se exterioriza pela idéia de opressão e exploração por parte das classes
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dominantes.147 Em um primeiro momento, as tentativas de exploração do litoral brasileiro
concretizaram-se pelo sistema das feitorias148, por intermédio da atuação da Coroa portuguesa
que arrendou o exame das terras descobertas a um consórcio de exploradores, como elucida
Fausto. 149
Prossegue o autor ao afirmar que as novas terras foram divididas em capitanias a fim
de se aperfeiçoar a exploração do pau-brasil utilizado na Europa para extração de tintura de
tecidos, sendo aqueles quinhões entregues aos chamados capitães donatários, vale dizer, um
grupo diversificado onde havia gente da pequena nobreza, burocratas e comerciantes, todos
com ligações em comum com Portugal. Sob a perspectiva administrativa, monopolizaram a
justiça, a autorização para fundar vilas, doar sesmarias, alistar colonos e formar milícias sob
seu comando.
Em razão dos nativos se mostrarem arredios às várias formas de sujeição, através de
tentativas de fuga, e recusa ao trabalho compulsório, optou-se por trazer pessoas do continente
africano para laborar obrigatoriamente com aqueles. O abuso, traduzido pela idéia de serviço
forçado, perdurou até o ano de 1758 quando a Coroa determinou a libertação definitiva dos
indígenas, prosseguindo com a exploração brutal dos negros que, comprados na África entre
os anos de 1550 e 1855, chegaram ao número de quatro milhões, em sua grande maioria,
jovens do sexo masculino.150
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Em uma perspectiva eurocêntrica, não é preciso muito esforço para concluir-se que
tanto os nativos, assim também como os escravos eram considerados como seres
juridicamente inferiores e subordinados aos seus superiores naturais, isto é, os
colonizadores.151 Surge daí, como observa Chauí

152

, a ideologia153 da identidade nacional

associada à violência branca e a alienação negra, isto é, duas formas de consciência definidas
por uma única instituição, a escravidão. Significa dizer que desde os primórdios está
sedimentado no substrato social brasileiro as “camadas estamentais
Raimundo Faoro”

155

154

de que sempre falou

, constituídas por membros que pensam e agem conscientes de pertencer

a um mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para o operar e permanecer no
exercício do poder.156
Essa é a base sobre a qual se desenvolveu o clã patriarcal que proporcionou o
aparecimento dos fenômenos tipicamente brasileiros, tais como o patrimonialismo e o
apadrinhamento, que permanecem como legado na sociedade até os dias de hoje. No mesmo
sentido o arrendamento, a doação de terras, e a propriedade davam aos senhores rurais a
garantia de privilégios que permitiam a suas atuações no plano político e administrativo.157
O que se observa é justamente a enfática indicação das raízes culturais da violência
institucionalizada, e da perpetuação e atendimento ao clamor das elites, que tempos depois, na
chamada Era dos Extremos, suportaria um golpe de Estado, em favor da manutenção de seus
interesses.
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Ainda no contexto da exploração da condição humana, com Hogemann158 é possível
afirmar que enquanto a escravidão durou no Chile até o ano de 1823, e na Bolívia até 1826,
no Brasil esse referencial perdurou, no mínimo, seis décadas a mais. Também a frente de
terrae brasilis foi o caso argentino no qual o processo de abolição teve início em 1813, e foi
confirmado pela Constituição de 1853.
Sedimentado na ideologia estamental, o progresso rumo ao fim desse expediente teve
uma tímida evolução por meio da chamada Lei do ventre livre de 1871, isto é, o primeiro
passo rumo à transição para o regime que libertaria os escravos. Essa legislação, na verdade,
não demonstrou uma evolução significativa em relação à problemática, uma vez que em
termos práticos aumentou o índice de mortalidade infantil em razão do descaso dos
proprietários em relação aos recém nascidos, especialmente em relação àqueles do sexo
feminino.159 E como afirma a autora “como a lei é do ano de 1871, é de concluir-se que
poucos foram os filhos de escravas que foram beneficiados com a liberdade ao longo desses
dezessete anos que os separaram da promulgação da Lei Áurea.”
O próximo passo, dentro da idéia de uma transição lenta e gradual, veio com a
denominada Lei dos Sexagenários (lei nº 3270 de 28 de setembro de 1885) que assegurava a
libertação para as pessoas naquela condição que completassem sessenta anos de vida. Já os
que contassem com idade entre sessenta e sessenta e cinco anos deveriam, conforme as
disposições transitórias da legislação, prestar mais três anos de serviços e, posteriormente,
poderiam ser libertados, sendo assegurada uma indenização aos senhores proprietários que
seria viabilizada a partir da criação de um fundo de emancipação,160 diante de seu prejuízo de
cunho patrimonial.
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Finalmente, quase três anos depois foi abolida a escravidão no Brasil, por meio da lei
nº 3353 de 13 de maio de 1888, que somente foi submetida à apreciação após um significativo
estudo sobre os impactos econômicos, além de uma avaliação específica em termos de
segurança pública. Observa-se ainda que, ao invés desse momento histórico receber a
cunhagem de conquista popular contra o poder constituído, a princesa Isabel deu ao ato um
caráter de dádiva bondosa.161
Em suma, mais de meio século após o êxito do abolicionismo no Chile e na Bolívia, o
Brasil extingue a escravatura no final do século XIX, de sorte que rapidamente a nova
República proclamada tratou de tomar providências quanto ao “fator risco” da transição do
regime escravocrata para o sistema de liberdades das pessoas de pele negra. Como afirma
Streck162, ao invés de tratar a tardia libertação daqueles seres humanos com políticas públicas
de educação, moradia, saúde, entre outras, a medida tomada foi a edição do decreto nº 847,
isto é o Código Penal de 1890. Nesse sentido, explica o autor que

Proclamada a República – a qual assistimos bestializados, como bem
assevera Murilo de Carvalho – já no ano seguinte tínhamos uma nova
legislação, agora destinada a perseguir ex-escravos e seus descendentes. Ou
seja, ao invés de tratarmos os fracassos da escravidão com políticas
públicas, fizêmo-lo com (duros) tipos penais, ao lado da leniência com que
tratamos os crimes cometidos pelas camadas brancas dominantes.

A grande preocupação era garantir que os negros recém libertos continuassem sujeitos
ao trabalho, o que veio a deflagrar uma onda de desconfiança generalizada com os afrobrasileiros vistos como suspeitos preferenciais. A ocupação dos espaços públicos pelos
recém-libertos, passou a produzir uma sensação generalizada de pânico do caos social, o que
fez surgir o conceito de classe perigosa, que dava o fundamento teórico para a repressão a
ociosidade, através de tipos penais que criminalizavam a vadiagem e a prática de
capoeiragem.163 É possível identificar dentro desse contexto, o início do receio pelas reformas
de base na sociedade.
Estabelecida a República, na virada do século, o Brasil ganhou aspirações
democráticas com a promulgação da Carta de 1934, que trouxe novidades significativas, que
161
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se incorporaram a nossa experiência constitucional, tais como a constitucionalização dos
direitos sociais, a criação da justiça eleitoral, o sulfrágio feminino, o voto secreto, entre outras
garantias agora constitucionalizadas.164
A partir desse momento, a historiografia brasileira se depara com dois períodos
marcadamente autoritários, a saber: 1) o Estado Novo, caracterizado por uma ditadura
concentrada na figura de Getúlio Vargas e, 2) a ditadura militar, instaurada a partir de um
golpe de Estado de 1964, que estabeleceu um regime hierarquicamente controlado pelas
Forças Armadas. Em ambos os casos imperaram as perseguições políticas e a supressão de
liberdades individuais.
Entretanto, a presente pesquisa também analisará os antecedentes históricos que
“justificaram” a imposição desse regime, inclusive examinando se houve ou não influência no
plano internacional.
Registre-se, por fim, que foi possível identificar matrizes autoritárias no contexto
brasileiro desde a análise das estruturas das origens do Estado, até as classes detentoras do
poder econômico, sendo aquelas, por muitas vezes, compostas por integrantes destas que se
revezavam na manutenção dos interesses patrimoniais, na tônica dos benefícios, ganhos e
arrecadações, dentro da idéia dos estamentos, sustentada por Faoro.

2.1.2. Antecedentes internacionais: a chegada dos regimes autoritários na América
Latina

Avançando na história, na primeira metade do século XX no cenário internacional
eclodiram as duas Grandes Guerras Mundiais, que tiveram entre os vencedores duas novas
superpotências165 que o mundo viria a conhecer e que travariam, a partir daquele momento,
“uma nova modalidade de conflito nas linhas de frente de um campo de batalha do qual o
inimigo agora desaparecia.” 166 Certo é que os vencedores da Segunda Guerra formavam uma
coalizão na qual os seus integrantes já se encontravam em um conflito ideológico e
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geopolítico entre si, antes mesmo do fim da derrota do nazismo.167 Com Hobsbawn168 é
possível afirmar que para essas duas formas de pensar, ambas nascidas de revoluções em
posições de antagonismo inconciliável, instituíram um paradoxo histórico nas relações entre
capitalismo e comunismo.
Dentro desse lapso histórico conhecido mundialmente como Guerra Fria, os países do
Terceiro Mundo atravessavam um período de evidente instabilidade política e social para a
visão dos Estados Unidos, que identificavam o momento como a possibilidade de expansão
do comunismo soviético. Quase desde o início os americanos combateram esse perigo por
todos os meios possíveis nos quais se destacaram a ajuda econômica, propaganda ideológica,
passando pela subversão militar oficial e não oficial, de preferência com parceria do regime
local amigo ou comprado. Diferente disso, a URSS adotou uma visão pragmática em relação
aos países de baixo desenvolvimento, pois não tinha pretensão de expandir ainda mais a
região de governo comunista além da extensão de sua ocupação no ocidente ou da intervenção
chinesa no oriente. 169
O receio norte-americano do fantasma do comunismo veio a realizar-se através de um
movimento revolucionário que se efetivou a poucas milhas de seu território. Com o êxito da
Revolução Cubana, e a declaração do vitorioso governo de Fidel Castro doravante
oficialmente comunista, a União Soviética imediatamente colocou o país sob sua proteção,
mas sem que isso representasse uma real ameaça às suas relações com os Estados Unidos.170
É bem verdade que na América do Sul começava um questionamento moderado não
em relação ao capitalismo, mas sim ao chamado pré-capitalismo, aos interesses locais, e ao
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imperialismo americano que os apoiava. A trajetória em alguns países da América do Sul não
era de uma luta armada e organizada, mas sim da formação de frentes populares ou nacionais
geralmente aliadas à chamada pequena burguesia nacional, fato este que fazia os diplomatas
americanos debaterem constantemente se os movimentos eram pró comunistas ou não.171
Em síntese, as pequenas tentativas de guerrilha das décadas de 60 e 70, normalmente
formadas por entusiasmados grupos jovens, inspirados em toda a parte do continente latinoamericano pelas figuras de Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tse-tung, proporcionaram uma
infalível justificativa para implacáveis atos de repressão, através de golpes militares.172
Por tais razões é possível deduzir, parcialmente, que o fenômeno do totalitarismo
ainda continuava a produzir alguns efeitos décadas depois do fim da Grande Guerra.
Inclusive percebe-se uma preocupante tendência a golpes autoritários, com o objetivo de
suprimir qualquer movimento que gerasse dúvidas no setor de inteligência norte-americano, o
que colocava em tensão os ideais de liberdade e democracia tão festejados em 1945.
Na Argentina, a história desse período foi marcada não somente pelos grandes giros
no plano social, mas também pela violência dos recorrentes golpes de Estado sofridos pelo
país. Esse processo de sucessivas rupturas nos regimes políticos começou na década de 1930 e
perdurou até a década de 1980.173
Esse estágio pode ser ilustrado pela “era peronista”, caracterizada pelas tentativas de
reformas de base na estrutura do Estado argentino. Nesse sentido, em 1943 o então vicepresidente do governo militar instaurado Juan Domingo Perón, adotou uma política de
atenção as reivindicações da classe trabalhadora industrial, o que culminou com um crescente
número de potenciais eleitores para o político. Eleito em fevereiro de 1946, o governo
peronista promoveu uma reestruturação que atenderia os interesses dos trabalhadores e
categorias operárias. Em breve síntese, o governo de Perón ampliou o sindicalismo no país,174
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além de assinar uma série de acordos em toda a indústria argentina que regulavam os níveis
salariais, além de um conjunto de especificações trabalhistas que incluíam direitos sociais tais
como licença médica, afastamento para maternidade, além da conquista das férias pagas.
Desde logo, ficou evidente o apoio a Perón, que simbolizava um projeto de reformas com a
promessa de reais vantagens. A estratégia adotada se mostrava como uma alternativa
hegemônica viável para o capitalismo argentino, visando um desenvolvimento econômico
baseado na integração social, protagonizado pela categoria trabalhadora. Nesse sentido
James175 afirma que estavam corretas as comparações do peronismo com o New Deal de
Roosevelt, e com o desenvolvimento do capitalismo sob a forma de welfare state
neocapitalista no pós Segunda Guerra Mundial,176 que se viabilizaria através do caráter
transformador dos direitos socioeconômicos que se programavam.
Democraticamente eleito, o líder foi derrubado pelos militares que imediatamente
determinaram o término do Partido Justicialista e iniciaram uma onda de perseguições aos que
o apoiavam, além da adoção das chamadas soluções drásticas frente à ação subversiva.177
Esse período é descrito por Yacobucci como um momento de práticas de “crímenes
políticos, secuestros, asesinatos a sindicalistas de la máxima confianza del líder peronista,
atentados, actos terroristas y otras formas de violência.178 Os militares ficaram no poder durante este golpe - por dezoito anos consecutivos. Quando Perón voltou do exílio em 1973
demonstrando que ainda tinha amplo apoio, “os militares assumiram mais uma vez o poder
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com sangue, tortura e retórica patriótica, até serem desalojados após a derrota de suas Forças
Armadas em 1982.” 179
As medidas de justiça de transição adotadas em relação a esse período da história da
argentina foram analisadas no Capítulo I, por ocasião do estudo da segunda e terceira fases
desenvolvidas por Teitel.
No Chile a história não é muito diferente, a direita vinha de um processo de perda de
prestígio perante o eleitorado, e desse déficit de apoio popular o inimigo eleito pelos
conservadores foi a esquerda composta por socialistas, comunistas e outros progressistas,
sendo certo que uma dessas frentes já havia ganhado uma eleição na década de 1930 quando o
governo norte-americano não dispensava tantas atenções sobre aquele cenário.180 Cumpre
deixar claro que o período de instabilidades no Chile não teve início com a vitória da Unidade
Popular, como informa Quadrat

181

, que afirma ainda que as diferenças chilenas, “embora

presentes desde o governo de Jorgi Alessandri (1958/1964), foram potencializadas no governo
de Eduardo Frei

(1964/1970).” Com o crescimento das esquerdas institucionalizadas,

Salvador Allende declarou apoio a luta armada nos demais países da América do Sul durante
a I Conferência Latino Americana de Solidariedade, em Havana em 1967, fazendo uma clara
ressalva para o caso chileno na qual declarava que seria possível uma revolução dentro dos
parâmetros democráticos. O crescente apoio a Allende despertou o interesse de Washington
nas vindouras eleições, diante do receio de repetição dos ideais propostos pela exitosa
Revolução Cubana de 1959.182
Em outubro de 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. O presidente
Nixon manifestou publicamente a sua aceitação com aquele resultado, muito embora seu
governo, através da Central Inteligence Agency (CIA) 183, tivesse empenhado um conjunto de
iniciativas clandestinas a fim de favorecer os adversários de Allende. Diante do receio de mais
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um país socialista no continente americano, o então chefe de Estado americano autorizou a
referida agência a apoiar um golpe militar para impedir a posse do presidente
democraticamente eleito, contudo, essa tentativa restou fracassada. Durante os três anos
seguintes, a aludida organização persistiu no esforço de desestabilizar o governo, até que em
1973, finalmente houve uma insurreição militar vitoriosa em Santiago por parte de um
governo confiavelmente anticomunista, chefiado pelo ditador Augusto Pinochet. 184 Essa nova
liderança rapidamente se mostrou nos moldes característicos dos regimes militares da década
de 1970, com execuções, massacres oficiais ou paraoficiais, tortura sistemática de prisioneiros
e exílios para adversários políticos.185
O Uruguai, no contexto sul-americano, é o país que poderia ser descrito como a única
verdadeira democracia duradoura, nas palavras de Hobsbawn. Considerado como um país à
frente na questão do desenvolvimento na América do Sul, no fim da década de 1950 e durante
a de 1960, teve como desfecho um verdadeiro processo de estagnação socioeconômico,186
suficiente para deflagrar uma crise que questionava o futuro daquele país.
De igual forma, a história se repetiu como nos demais países sul-americanos
mencionados, “la dictadura (denominada em Uruguai como cívico-militar) se estendio desde
1973 hasta 1985,” como afirma Adriasola. 187 Prossegue o autor afirmando que o golpe se deu
em razão do surgimento da frente popular de Ampla Esquerda, movimento que desde o início
se colocou em contraposição ao clássico sistema bipartidário uruguaio. As forças armadas
agiram no país de maneira autônoma, ou em coordenação com outros militares de países
vizinhos como Argentina, Chile, Paraguai e Brasil naquilo que se denominou Plano Condor,
instaurado em 1975.
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De fato, a política de repressão imposta pelos militares no Uruguai estava alinhada
com os demais segmentos na América Latina, que sob a tutela dos Estados Unidos, se
engajaram na caça a qualquer forma de movimento que levasse Washington a
questionamentos a respeito da existência ou não de um movimento socialista que confrontasse
a suposta ordem e tradição estabelecidas, na lógica do conflito da bipolarização mundial pós
1945. Por iguais razões o Uruguai instaurou a tortura e a repressão como instrumentos de sua
política, e passou a atuar dentro das diretrizes do Plano Condor, através da recepção dos
chamados vôos da morte nos quais prisioneiros políticos eram lançados sobre o Rio da
Prata.188
Analisada a formação desses regimes no continente sul-americano, passa-se análise da
situação política no Brasil em seu momento histórico antes do golpe de 1964.

2.1.3. O cenário político brasileiro anterior ao golpe de 1964

A fim de melhor examinar o contexto político brasileiro que antecedeu ao golpe de
1964, é necessária uma análise do ambiente construído após o fim do Estado Novo.189 Após a
queda de Getúlio Vargas, os militares e a oposição liberal decidiram, com a concordância dos
dois candidatos a Presidência da República, confiar o poder instituído ao presidente do
Supremo Tribunal Federal, sendo mantido o calendário para as eleições vindouras no dia 2 de
dezembro de 1945.190
Nesse quadro, a União Democrática Nacional (UDN), assume definitivamente uma
posição crítica em relação ao governo anterior e qualquer um de seus eventuais sucessores,
188
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através da defesa das idéias encampadas pelo liberalismo econômico. O partido se
autoproclamou como o defensor das liberdades individuais, da moralidade administrativa, e
conseguiu congregar, desta forma, os interesses dos grupos conservadores, utilizando
campanhas difamatórias como o seu perfil característico.191
Na data da votação para presidente, os brasileiros formaram longas filas para eleger o
general Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, contra o candidato da UDN Eduardo
Gomes.192 Em janeiro de 1946, o novo chefe do Executivo brasileiro foi empossado e
imediatamente começou a laborar em favor da instalação da nova Constituinte, que acabou
por promulgar no mês de setembro daquele mesmo ano o que veio a ser a quarta constituição
republicana, afastado-se dos ideais fascistas da Constituição de 1937

193

, optando pelo

figurino liberal-democrático.194
Consectário dessa idéia, o novo governo rompeu relações com a União Soviética e
pressionou o Supremo Tribunal Federal para que declarasse a ilegalidade do partido
Comunista Brasileiro (PCB)

195

e, por fim, expurgou do Congresso Nacional os seus

representantes. Diante da ausência de alternativas, a esquerda se agregou ao PTB, “fiel
seguidor da cartilha getulista”.196
Nas eleições de 1950, a UDN concorreu novamente através da candidatura do
brigadeiro Eduardo Gomes, que já não contava com o mesmo apelo de 1945, “e teve a
insensibilidade de defender a revogação da lei do salário mínimo” antes das eleições.197 As
eleições realizadas a 3 de outubro de 1950 consagraram o retorno de Getúlio Vargas ao poder,
com ampla margem vitória sobre seu adversário. Se por um lado o presidente eleito não podia
deixar de se preocupar com as reivindicações dos trabalhadores atingidos pelo alto custo de
vida, por outro, precisava tomar medidas impopulares com a finalidade de controlar a
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inflação.198 Assim, pautou a sua atuação pelo rompimento com as políticas liberais e pela
defesa de uma maior intervenção estatal na economia interna.

Manipulando os sentimentos de patriotismo e de nacionalismo, propôs a
criação de empresas estatais de petróleo e de eletricidade. A estratégia, no
entanto, dividiu a base de apoio que havia assegurado a sua eleição,
radicalizando o confronto entre liberais ortodoxos, alinhados com os
interesses norte-americanos, de um lado, e os nacionalistas e os
comunistas de outro, dividindo, ademais, alguns setores do Exército.199

Em 1953, surgiu uma pressão política por parte do governo de Washington em relação
aos países do Terceiro Mundo. O então presidente Truman forçou uma definição desses países
em relação aos ideais comunistas, principalmente após o início da Guerra da Coréia.200 Sob
pressão do FMI e dos Estados Unidos, o governo instalou um plano de ajustes que restringia o
crédito e impunha um grande arrocho salarial, em que pese, por outro lado, a crescente
inflação. Esse conjunto de fatos teve como efeito a deflagração se uma série de greves que no
estado de São Paulo chegou recebeu adesão por trezentos mil trabalhadores e outros cem mil
no Rio de Janeiro. 201
Entre os adversários mais radicais do governo, em sua grande maioria os integrantes
da UDN, destacava-se o ex-comunista Carlos Lacerda. Após o rompimento com seus antigos
companheiros, tornou-se crítico ferrenho do populismo e do comunismo, utilizando o seu
jornal Tribuna da Imprensa para iniciar uma severa campanha antigetulista que pregava a
renúncia do então presidente. Segundo Fausto202, a entrega do cargo da presidência

deveria vir acompanhada da decretação de estado de emergência, durante o
qual as instituições democráticas deveriam ser reformadas para impedir o
que Lacerda considerava ser sua perversão pelos políticos populistas

Nessas circunstâncias, o Ministro do Trabalho João Goulart, ator político mal visto
pelos udenistas, propôs um aumento no salário mínimo de cem por cento, o que
198
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evidentemente foi alvo de críticas que culminaram com a renúncia do mesmo. Getúlio
desconsiderou toda essa conjuntura e procedeu com a proposta de Jango anunciando o
aumento dos vencimentos mínimos, que não foi aplicado por vários empregadores, fato este
que acabou por agravar a crise. Getúlio, contudo, se equilibrava no poder com a convicção de
que seria preciso retirar a figura de Lacerda do cenário político para garantir a sua posição,
como narra Fausto203

Segundo mais tarde se apurou, figuras próximas a Getúlio sugeriram ao
chefe da guarda presidencial do Palácio do Catete - Gregório Fortunato –
que ele deveria “dar um jeito” em Lacerda. Fiel seguidor de Vargas por
mais de trinta anos, Gregório armou o assassinato da figura mais ostensiva
da oposição.
Se a idéia criminosa era desastrada, mais desastrada ainda foi sua execução.
Na madrugada de 5 de agosto de 1954, um pistoleiro tentou matar Lacerda a
tiros quando ele se aproximava da porta da entrada do prédio onde residia,
no Rio de Janeiro. Acabou assassinando o acompanhante de Lacerda – o
major da Aeronáutica Rubens Vaz- enquanto Lacerda ficou apenas
levemente ferido.

O crime ficou conhecido como o atentado da rua Toneleiros, e o próprio
Departamento da Aeronáutica brasileira foi quem procedeu todas as investigações, já que a
vítima pertencia aos quadros desse órgão. As conclusões do inquérito policial militar foram
comprometedoras em relação ao grupo de Vargas, o que fez crescer o clamor público pela
renúncia.204 No dia 23 de agosto daquele ano, o governo perdeu o apoio das Forças Armadas,
fato este que ficou publicamente conhecido através de um manifesto à Nação brasileira,
assinado por vinte e sete generais do exército que exigiam a saída do presidente. Na manhã
seguinte, em um dos atos mais dramáticos da história nacional, Getúlio respondeu a todas as
pressões efetuando um tiro contra o próprio coração, que o levou a morte. O suicídio, de certa
forma, exprimiu um momento de desespero pessoal, mas também possuiu inequívoco
significado político naquela conjuntura, na medida em que foi deixada uma carta-testamento
para o povo brasileiro, na qual se apresentava como vítima e ao mesmo tempo acusador das
forças impopulares.205
Como se pode observar, a morte do chefe de Estado adiou em dez anos um golpe de
Estado que estava prestes a acontecer, além de ter deflagrado uma onda de protestos nas
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grandes cidades “atingindo os alvos mais expressivos de seu ódio, como jornais da oposição e
a representação diplomática dos Estados Unidos no Rio de Janeiro”.206 Os que mais se
prejudicaram em todo esse contexto foram os integrantes da UDN que em 1955, que perderam
as eleições presidenciais para Juscelino Kubitschek da coligação partidária PSD-PTB (Partido
Social Democrático e Partido Trabalhista Brasileiro). Esse governo, muito embora tenha
ficado marcado historicamente pela sua estabilidade política e pelos seus bons índices de
crescimento econômico207, por outro lado deixou a desejar diante da crise na balança de
pagamentos e na intensificação dos índices de inflação, o que levou o governo a organizar um
plano de estabilização que foi negociado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A
transação com o órgão mundial foi severamente criticada pelos nacionalistas e comunistas.
Em suma, sem apoio político para efetivar a medida e, às vésperas do fim de seu mandato, o
presidente rompeu com o FMI recebendo grande apoio por parte da esquerda radical.208
Jânio Quadros foi o vencedor das eleições presidenciais em outubro de 1960, com o
apoio da UDN alcançou votação com ampla vantagem em relação aos demais candidatos209,
após campanha populista e desprovida de conteúdo programático, que pode ser ilustrada por
promessas de moralização administrativa e de reformas socioeconômicas.210 Para o cargo da
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vice-presidência da República foi eleito João Goulart – herdeiro político de Getúlio Vargas211
- e candidato de outro partido, o que era permitido àquela época.
Logo que tomou posse já havia atitudes que demonstravam o seu descaso em relação a
elaboração de acordos junto às maiorias no Congresso Nacional, sendo curioso notar que no
primeiro dia de seu mandato212 Jânio proferiu no programa de rádio “a hora do Brasil”, um
violento discurso contra o governo de Juscelino, além de enfatizar a terrível situação
financeira do país213 provocada pelas transações com o FMI, naqueles moldes.
O seu governo foi considerado curto e fracassado214, de forma a descontentar os
udenistas em razão de sua suposta aproximação com países comunistas. Essa suspeita por
parte da UDN pode ser explicada pelo fato do governo de Washington, naquela oportunidade,
ter lançado um plano de reformas que fazia previsão de uma remessa de vinte bilhões de
dólares para a América Latina ao longo de dez anos. Esse acordo, a ser celebrado em Punta
del Este, por razões óbvias, não foi assinado pela delegação cubana, chefiada por Che
Guevara. Ao retornar para Cuba, o argentino fez uma escala em Brasília, onde recebeu das
mãos de Jânio Quadros a emblemática condecoração da Ordem de Cruzeiro do Sul, que
simbolizava uma política externa independente a ser posta em prática, buscando-se uma
terceira via para o Brasil entre os dois blocos em confronto. 215
Com ações que desagradavam tanto a esquerda como a direita216, em apenas sete
meses de mandato Jânio renunciou. Por sua vez, o Congresso aceitou aquele ato e o país foi
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deixado sem liderança, uma vez que o vice-presidente João Goulart encontrava-se em viagem
oficial a China, fato este que realçou a aversão à sua figura por parte dos militares
anticomunistas. 217
Não havia dúvidas quanto ao tramite da substituição presidencial, ao menos do ponto
de vista constitucional, vale dizer, deveria assumir o vice-presidente João Goulart. No
entanto, a mudança ficou em suspenso, em razão da iniciativa de setores que repudiavam a
idéia de uma república sindicalista, o que representava em tese uma oportunidade para os
comunistas chegarem ao poder.218 Sustentavam, através de um desvirtuamento das
disposições da Carta Política, que a mesma fazia previsão de que na ausência do vicepresidente, o próximo na linha de sucessão a tomar posse seria o presidente da Câmara dos
Deputados.219
De toda maneira, a falta de aceitação de João Goulart somente poderia ser resolvida
posteriormente, sendo necessário primeiramente aceitar e ratificar a renúncia de Jânio.220
Admitida a abdicação do chefe do executivo, três ministros militares tentaram vetar o retorno
de João Goulart, mas esse posicionamento não foi unânime. Os partidários de sua posse, entre
eles o governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, e outros
setores conservadores, declararam uma campanha denominada de legalista para dar suporte à
previsão constitucional que garantia a cadeira para o Vice-Presidente.221
Por fim, adotou-se uma solução inusitada, através da alteração do tradicional sistema
presidencialista para o parlamentarista, a fim de garantir que João Goulart tomasse posse, no
dia 7 de setembro de 1961, ainda que com poderes diminuídos.222
Após muita tensão entre esquerdistas e os radicais da UDN, acordou-se um plebiscito
para submeter à apreciação popular a volta do sistema presidencialista. No dia 6 de janeiro de
1963, cerca de oitenta por cento do eleitorado decidiu democraticamente pelo fim do
decorrente da continuação do programa de estabilização, e com a falta de prioridades claramente fixadas para
prosseguir o desenvolvimento econômico.
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parlamentarismo e, dali em diante, Jango223 poderia entrar para a história como presidente
popularmente aceito.224
No cenário internacional, os Estados Unidos com sua influência na política externa
não poderia deixar de prestar atenção no Brasil, com seus extensos territórios e o seu
potencial de se transformar em uma grande potência econômica. Melhor explicando, a
América jamais permitiria em plena Guerra Fria 225 que viesse a se repetir em um país com as
dimensões brasileiras, o mesmo que aconteceu em Cuba em 1959. Nesse sentido, Dreifuss226
descreve que se iniciou um doutrinamento na sociedade brasileira através do qual os
intelectuais defensores de interesses econômicos de multinacionais e associados arquitetaram
um complexo político militar, conhecido pela sigla IPES/IBAD227 que tinha, sob a fachada de
instituto de pesquisas e estudos sociais, a finalidade de agir contra o governo de Jango, tido
como nacional e reformista, neutralizar a organização das forças populares que davam suporte
à sua reestruturação, além de desagregar o bloco histórico populista. Não seria desejável que
Goulart fizesse um sucessor para as eleições de 1965.228
Durante os anos que antecederam o golpe de Estado em 1964, o IPES ampliou a sua
estrutura de rede de relações ao fundar filiais em importantes capitais do Brasil.229 Esta
organização agiu precipuamente230 por meio de atividades ideológicas e sociais conjugadas
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pela elite orgânica que consistiam em duas vertentes: 1) a doutrinação geral e, 2) a
doutrinação específica. A primeira consistia na idéia de apresentar abordagens aos
responsáveis pela tomada de decisões políticas, ao público em geral, assim também como
causar impacto ideológico em certos setores sociais. Foi exercida por meio de técnicas de
publicação, palestras, debates políticos, filmes e peças teatrais, e principalmente, pela atuação
da grande mídia 231 que realizava ação encoberta e ostensiva, basicamente como uma medida
neutralizadora, infundindo e fortalecendo atitudes, pontos de vista tradicionais de direita, e
estimulando percepções negativas do bloco nacional reformista. Realizou ataques ao
comunismo, ao socialismo, a oligarquia rural e a corrupção do populismo, através de
documentários, reportagens, e principalmente através da chamada guerra psicológica. Esta se
deu por meio do rádio e da televisão que organizava um ataque ideológico e político contra o
executivo, assim também como procurava moldar opiniões dentro das Forças Armadas,
infundindo a sensação de iminente destruição da ‘hierarquia, instituições e da nação’, de
forma a estimular uma reação quase histérica da classe média que, por sua vez, fortaleciam
uma racionalização militar para a intervenção.
Através da segunda vertente, explica Dreifuss, buscava-se tensionar a consciência
e a organização dos setores influentes e envolvê-los em uma ação de comum interesse,
“enquanto consolidava a liderança política das frações multinacionais e associadas dentro da
classe dominante.”

232

Objetivava assim unir aquele bloco de poder em pleno

desenvolvimento através de um programa específico de modernização econômica e
conservadorismo sócio-político. Assim, manipulava a formação política de ativistas sindicais,
líderes camponeses, militantes rurais, estudantes e militares. O seu objetivo, de uma maneira
geral, era modelar as várias frações das classes dominantes e diferentes grupos sociais das
classes médias em prol da destituição de João Goulart da Presidência da República. Entre os
anos de 1962 e 1964, o grupo de opinião pública do IPES produziu quatorze filmes de
duração aproximada de oito a dez minutos, com temas que tratavam, de uma maneira geral
sobre os males que ameaçavam a democracia e as liberdades do país, fazendo sempre alusão a

231

“O IPES procurava atingir um vasto público alfabetizado pelo uso de cartuns e charges. O ‘Diálogo
Democraticus’ era publicado em quatro jornais bastante vendidos nos setores populares e da pequena burguesia
(O Dia, a Luta Democrática, a Última Hora e O Globo), enfatizando valores como a iniciativa privada, a
produtividade e a pluralidade política, assim como a rejeição as diretrizes políticas ‘estatizantes’ ou socialistas.”
DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis:
Vozes, 1981, p.250.
232
DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis:
Vozes, 1981, p.231-232.

69

cenas dos extermínios e expurgos promovidos por Stalin na União Soviética, dando a
entender que a única solução seria extirpar o “inimigo” comunista que assombrava a nação.233
No plano econômico, o país estava dividido pelos debates que tinham de um lado
esquerdistas e nacionalistas, que apoiavam o presidente para implementar um projeto
reformista,234 e do outro o conservadorismo político, ágil numa intensa campanha pela
desarticulação da administração de Jango.235
Fato é que o governo vinha perdendo a seu apoio. A oposição tinha ao seu lado a
classe média amedrontada com a contínua perda de poder aquisitivo, enfatizadas pela mídia.
Do outro lado, uma parte da própria esquerda passou a identificar as propostas de reformas de
base como mero exercício retórico.236
Com a justificativa de restabelecer a ordem, em outubro de 1963, João Goulart fez
proposta perante o Congresso Nacional para que fosse decretado o estado de sítio pelo
período de trinta dias. Ainda que esta não tenha sido aceita, a tentativa aumentou a
desconfiança de que ele pretendia dar um golpe. Além disso, nos primeiros meses de 1964, o
Presidente passou a adotar reformas - via de decretos legislativos - que colocavam de lado a
atuação do parlamento. Tendo em vista esse cenário de suspeição, a solução que restava era
convocar e inflamar a multidão que ainda o apoiava para, através de comícios, angariar
sustentação política para se manter no poder. Como narra Skidmore237

Ele precisava convocar as “forças populares”, a maioria dos brasileiros,
contra a elite egoísta tão versada em manipular a política democrática. A
única esperança de Jango retomar o crescimento econômico e conseguir
mudanças sociais básicas no Brasil era despertar a maioria latente.
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Com efeito, a realização de um grande movimento de reformas no Rio de Janeiro
consistiria numa boa tentativa de reaproximação com as suas bases sociais de apoio.
Organizou-se, então, um grande comício na noite de sexta-feira, 13 de março de 1964, nas
proximidades da Central do Brasil, com a pretensão de reunificar o seu apoio que estava cada
vez mais disperso. Estima-se que entre cento e cinqüenta238 e duzentas mil pessoas239
compareceram ao evento organizado pela CGT (Comando Geral dos Trabalhadores) onde,
sob proteção de tropas do I Exército e perante um oceano de faixas que exigiam reforma
agrária e a legalização do Partido Comunista, discursaram líderes estudantis, e principalmente
Jango e Brizola240 que, aliás, como afirma Fausto241 já não se entendiam tão bem àquela
altura.
Em contraposição aos ideais defendidos na manifestação, muitas famílias da zona sul
do Rio de Janeiro responderam a uma convocação de se acender uma vela que simbolizava o
pedido de afastamento de Jango que representaria aspirações comunistas. A resposta do
presidente veio em tom de crítica aos que exploravam sentimentos cristãos e utilizavam
rosários da fé contra o povo, que acreditava numa justiça social mais humana.242
A contestação veio patrocinada pelos empresários organizados no IPES, e
principalmente pela força popular do movimento que ficou nacionalmente conhecido como a
Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Seus idealizadores esperavam por um número
de manifestantes que pudesse fazer frente ao aglomerado de pessoas que compareceu ao
Comício da Central, mas não poderiam prever a presença de cerca de quinhentas mil pessoas
que bloquearam as ruas da cidade de São Paulo em manifestação pública com gritos em coro
pela saída de João Goulart do cenário político brasileiro, para afastar de uma vez por todas o
“perigo comunista”. A passeata seria também uma forma de clamo social pela intervenção das
Forças Armadas, isto é, segundo essa parcela da sociedade havia chegado o momento de se
intervir na política. Com se pode observar, o vindouro golpe de 1964 não foi unicamente
238
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militar, mas sim cívico-militar, em razão do apoio prestado por grandes setores da população.
243

Reforçando essa idéia, no dia 31 de março foram mobilizadas tropas em Belo
Horizonte para se deslocarem em direção ao Rio de Janeiro onde, logo após chegarem,
tomaram prédios governamentais. No dia seguinte, Goulart foi para Brasília a fim de evitar
qualquer ação que pudesse resultar em derramamento de sangue. Naquela mesma noite, após
Jango fugir para Porto Alegre onde ainda tinha relativo apoio, os militares ali sediados não lhe
prestaram qualquer suporte, o que o levou a partir para fora do país, mais precisamente para
Montevidéu no Uruguai,244 deixando perplexos seus seguidores diante da ação golpista.245
Naquela mesma noite, o presidente do Senado declarou vago o cargo da Presidência da
República. Era o fim da experiência democrática do período de 1945-1964.246
Aparentemente a UDN sagrou-se vencedora, uma vez que incapaz de eleger seus
candidatos pelas vias democráticas, agora obteve sucesso político pela via golpista.247 Como
observa Skidmore248

Não há duvida de que o embaixador Lincoln Gordon foi um defensor
entusiástico do novo governo do Brasil. Em 23 de abril, ele falou em Porto
Alegre, anunciando que a derrubada de João Goulart dera ao Brasil a
oportunidade de começar de novo, no caminho da realização dos ideais da
Aliança para o Progresso. Em 5 de maio, fez um importante discurso na
Escola de guerra, no Rio de Janeiro, enaltecendo a ‘revolução’ brasileira.

Fausto249 afirma ainda que a maioria da oficialidade teria optado por não romper com
a Ordem Constitucional, mas que diante da vulneração de importantes princípios para a
instituição militar, tais como a manutenção da estrutura social, o respeito a hierarquia, e o
controle do comunismo, o equilíbrio desejado poderia se transmudar em desordem social, o
que por si só já justificava a intervenção das Forças Armadas na governança do país.
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2.2. Período de 1964/1979: do golpe a reabertura política
A ação de 1964250 passou a se autodenominar perante o povo brasileiro como
defensora da legalidade, e a frente de garantia contra à “ameaça vermelha”. Teria a princípio
se instaurado provisoriamente a fim de restabelecer a ordem para, posteriormente, devolver o
poder ao povo em um ambiente livre de riscos.251
Interessante notar que o governo de Washington, no mesmo sentido de seu
embaixador no Brasil, manifestou-se imediatamente a favor do novo sistema, sendo certo que
horas após a posse do então deputado Ranieri Mazilli como presidente, o chefe do executivo
americano Lyndon Johnson enviou ao Brasil mensagem oficial afirmando que o povo
americano acompanhava todas as dificuldades econômicas e políticas no Brasil, e admirava a
comunidade brasileira pela sua capacidade de enfrentamento a essa situação adversa. “A
surpreendente rapidez com que os americanos reconheceram a derrubada de Jango ajudou a
reforçar a suspeita de que os Estados Unidos tinham tido alguma participação no golpe
brasileiro”.252
Na busca de sua legitimação no poder, intitulando-se como um movimento
revolucionário e, como tal, uma exteriorização do poder constituinte originário, os militares
passaram a governar utilizando-se de instrumentos jurídicos denominados de atos
institucionais que seriam, segundo era afirmado, a própria expressão da soberania popular, na
medida em que todos seriam decorrentes da vontade do povo que foi às ruas pedir pela
intervenção.253

250

O resultado do golpe é conhecido. Os dados disponibilizados por várias fontes indicam 50 mil pessoas
atingidas, a maioria com passagens nas prisões por motivos políticos; milhares de presos, sendo que cerca de 20
mil deles foram submetidos a tortura física; pelo menos 360 mortos, incluindo 144 dados como desaparecidos,
7.367 acusados, 10.034 atingidos na fase de inquérito em 707 processos judiciais por crimes contra a segurança
nacional, 4.862 cassados, 6.592 militares atingidos, 130 banidos do território nacional, 780 cassações de direitos
políticos por atos institucionais por dez anos, milhares de exilados e centenas de camponeses assassinados, sem
falar das incontáveis reformas, aposentadorias, e demissões do serviço público por atos discricionários. CUNHA,
Paulo Ribeiro. Militares e anistia no Brasil: Um dueto desarmônico. In: TELES, Edson e SAFATLE, Vladimir.
O que Resta da Ditadura (Coleção Estado de Sítio). São Paulo: Boitempo, 2009, p.28.
251
FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Ed.USP, 2009, p.258.
252
SKIDMORE, Thomas. E. Brasil: de Getúlio a Castello (1930-64). Tradução Berilo Vargas. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010, p.374.
253
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ZILLI, Marcos; MONTECONRADO, Fabíola Girão. Anistia,
justiça e impunidade. Reflexões sobre a justiça de transição no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 142.

73

Nesse sentido, o Ato Institucional nº 1 foi outorgado no dia 9 de abril de 1964, pelos
comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, com sua vigência prevista até 31 de janeiro
de 1966, quando um novo presidente deveria assumir.254
Além disso, as disposições mencionadas ampliaram os poderes do Executivo
concedendo a possibilidade de cassar mandatos parlamentares pelo prazo de dez anos. O
próximo passo do novo governo foi suspender os direitos políticos de trezentos e setenta e
oito pessoas, dentre estes os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Janio Quadros e João
Goulart.255
No dia 11 de abril de 1964, assumiu a Presidência da República o general Humberto
de Alencar Castelo Branco, eleito por votação indireta do Congresso Nacional, com mandato
previsto como termo final o dia 31 de janeiro de 1966.
Com o novo regime, as imunidades parlamentares foram cassadas e a garantia de
estabilidade dos servidores públicos foi suspensa por cento e oitenta dias a fim de viabilizar os
expurgos pretendidos pelos militares.

Ademais, criaram-se bases para a ampliação de

instauração de Inquéritos Policiais Militares (IPMs), a que ficariam sujeitos os responsáveis
pela prática de crimes contra o Estado, contra a ordem política e social, ou por atos de guerra
revolucionária. A partir desses poderes de tratamento excepcional contra os inimigos256 do
sistema, desencadearam-se políticas de perseguições aos adversários do regime, envolvendo
prisões ilegais, homicídios e tortura. Entretanto, o regime ainda não era completamente
fechado, ante a possibilidade de impetração de habeas corpus perante judiciário, além da
contingencial liberdade de imprensa naquele primeiro momento. Como afirma Fausto 257

A partir desses poderes excepcionais, desencadearam-se perseguições aos
adversários do regime, envolvendo prisões e torturas. Mas o sistema ainda
não era inteiramente fechado. Existia a possibilidade de se utilizar do
recurso do habeas corpus perante os tribunais e a imprensa se mantinha
relativamente livre.

Daquele momento em diante houve relativa alternância de períodos de abertura e
endurecimentos, isto é, seriam mais de duas longas décadas de supressões de liberdades
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públicas onde oscilaria a carga repressiva estatal. Essas duas facetas revelam uma constante
“dialética” dentro das próprias Forças Armadas que se intercalavam no exercício do poder. Os
primeiros representavam os “moderados” e tinham a sua frente o general Castelo Branco e, os
segundos, conhecidos como os da “linha dura”, eram seguidores de medidas austeras que
viabilizaram práticas brutais sob a justificativa de que esses atos seriam os únicos aptos a
neutralizar as investidas subversivas.258
Ainda que considerado como um líder da linha moderada, Castelo prorrogaria o seu
mandato até março de 1967, que inicialmente fora previsto para ter como termo final o dia 31
de janeiro de 1966 e, desta maneira, se perpetuaria no poder por um ano a mais do que o
previsto inicialmente.259
Inobstante estar o país sob o comando de um líder da vertente contida, a repressão foi
deflagrada, concentrando-se inicialmente no campo, em especial, na região nordeste, de
maneira a afetar as pessoas ligadas às ligas camponesas em um percentual de
aproximadamente 70% das organizações. Além disso, os expurgos também atingiram em
1964 quarenta e nove magistrados, e cinqüenta parlamentares, medidas essas que, guardadas
as devidas proporções, remontam às ideologias totalitárias examinadas no capítulo 1.1. Em
junho daquele ano, o regime criou ainda o Serviço Nacional de Informações (SNI) com a
função de exercer controle sobre organizações estudantis e sindicais, com o objetivo de

Coletar e analisar informações pertinentes a Segurança Nacional, à
contra-informação e à informação sobre questões de subversão interna.
Na prática, transformou-se em um centro de poder quase tão importante
quanto o Executivo, agindo por conta própria na luta contra o inimigo
interno. O general Golbery chegou mesmo a tentar justificar-se, anos mais
tarde, dizendo que sem querer tinha criado um monstro.260

Em 1965, ao contrário das expectativas dos militares que esperavam por suporte
popular nessa ocasião, foram realizadas eleições diretas para governadores dos Estados da
Federação, onde “os Donos do Poder” amargaram a derrota quando foram escolhidos
candidatos do Partido Social Democrático (PSD) para o Estado da Guanabara e Minas Gerais.
Esse resultado, além de ter desagradado os integrantes do regime, também teve como
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conseqüência a determinação da extinção de todos os partidos políticos, através do Ato
Institucional nº 2 (AI-2), com o objetivo de “alterar profundamente as forças políticas em
jogo”.261 O desfecho das votações havia deixado os militares radicais descontentes, pois
entendiam que a sustentação de suas bases governamentais estavam ameaçadas.262
Por conseguinte, implantou-se um sistema bipartidário com a Aliança Renovadora
Nacional (Arena) de um lado, formada eminentemente pelos políticos conservadores263, e o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do outro, que representava a oposição consentida,
com o especial fim de manter o sistema com uma roupagem pluralista, na tentativa de
descaracterizar um unipartidarismo, como o ocorrido durante a experiência do nazifascismo
aproximadamente duas décadas antes.
Antes do fim do primeiro mandato, em 1967 o regime outorgou a Nova Constituição
com o objetivo de consolidar seus ideais e princípios, sendo certo que nessa ocasião
constrangeu o Congresso Nacional a deliberar em sessão de apenas quarenta e dois dias, com
base na proposição remetida por Castelo Branco, que dispunha evidentemente do apoio
incondicional das Forças Armadas, “se necessário até mesmo para o fechamento das Casas
Legislativas, àquela altura em recesso forçado”.264
O recrudescimento do regime veio definitivamente com o governo Costa e Silva. O
ano de 1968, “que não terminou” nas palavras de Ventura265, foi marcado pelas mobilizações
populares que protestavam pelo restabelecimento do regime de liberdades. Tudo começou

261

GRINBERG, Lucia. “Saudações arenistas”: a correspondência entre partidários da Aliança Renovadora
Nacional (Arena), 1966-1979. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.). Construção
Social dos Regimes Autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX- Brasil e América
Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 254. Carvalho, também nesse sentido, afirma que “a
cassação de mandatos e direitos políticos foi, certamente, um dos instrumentos usados pelo regime recém
instalado em 1964 e recebeu o apoio de lideranças importantes, adversários de primeira linha ou não do governo
de João Goulart, que acreditavam ser necessário banir seus partidários da cena pública”. CARVALHO,
Alessandra. As atividades político-partidárias e a produção de consentimento durante o regime militar brasileiro.
In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.). Construção Social dos Regimes Autoritários.
Legitimidade, consenso e consentimento no século XX- Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010, p.222.
262
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ZILLI, Marcos; MONTECONRADO, Fabíola Girão. Anistia,
justiça e impunidade. Reflexões sobre a justiça de transição no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 144.
263
GRINBERG, Lucia. “Saudações arenistas”: a correspondência entre partidários da Aliança Renovadora
Nacional (Arena), 1966-1979. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Orgs.). Construção
Social dos Regimes Autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX- Brasil e América
Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 254.
264
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.175.
265
Ventura relata que o clima no início daquele ano era, de fato, de esperança, uma vez que “a ditadura havia
trocado de ditador”, portanto, seria um resquício de democracia, dentro da idéia de alternância, e pelo fato do
governo ter anunciado que queria estabelecer o diálogo com a sociedade e com a classe política. VENTURA,
Zuenir. 1968- o ano que não terminou. 3. ed. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2008, p. 25.

76

quando um desconhecido jovem de dezoito anos foi morto por um soldado da Polícia Militar
no restaurante Central dos Estudantes na cidade do Rio, local onde ocorriam manifestações
por melhorias na educação e contra o regime que se vivenciava. O enterro foi seguido por
uma multidão de aproximadamente cinqüenta mil pessoas,266 vale dizer, não só por
universitários e ativistas políticos, mas também por setores da própria Igreja, intectuais e
integrantes da classe média. “O ponto alto da convergência dessas forças, que se empenhavam
na luta pela democratização foi a chamada passeata dos cem mil”,267 realizada em junho desse
ano.
A oposição à ditadura se espraiou Brasil afora. Em Fortaleza o Serviço de Informações
dos Estados Unidos foi destruído por manifestantes; na Bahia a polícia feriu um estudante,
fato esse que causou revolta generalizada; em Brasília, a universidade permanecia ocupada
pelos discentes, ao mesmo tempo em que era cercada por forças policias; no estado de Minas,
três alunos foram baleados, um militar gravemente ferido por um paralelepípedo e um carro
oficial incendiado. Por ocasião dos fatos, o governo fora transferido temporariamente para
Porto Alegre- RS de onde Costa e Silva declara que a ordem teria que ser mantida “a qualquer
preço”.268
Além disso, surgiram greves operárias agressivas em Contagem-MG e Osasco-SP, que
foram reprimidas através de pesado aparato militar. Acrescente-se a isso o início das ações da
luta armada, com o episódio da bomba colocada no consulado americano em São Paulo e uma
série de assaltos que visavam angariar fundos para os opositores.269
No fim de agosto e início de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves iniciou uma
série de denúncias a respeito da truculenta atuação dos agentes do estado, revelando a tortura
e a violência cometida contra presos políticos. 270 Nesse sentido, Fausto 271 afirma que o texto
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do discurso foi enviado às unidades militares, o que enfureceu a classe que, em ato contínuo,
requereu a abertura de processo crime contra o parlamentar por ter ofendido a imagem das
Forças Armadas. O Congresso Nacional, por sua vez, negou-se a suspender as imunidades
constitucionais de seu integrante e assim, “menos de 24 horas depois, a 13 de dezembro de
1968, Costa e Silva baixou o Ato Institucional nº 5, fechando o Legislativo”. Assevera ainda o
autor que o AI-5 foi “um instrumento de revolução dentro da revolução” que, ao contrário das
medidas da mesma natureza impostas anteriormente, não tinha prazo de vigência definida e
dava poderes ao Presidente para fechar provisoriamente o Parlamento, o que não era
autorizado pela Constituição de 1967.
Todavia, o rigorismo militar somente fomentou novos atentados por parte dos grupos
da luta armada, práticas estas que foram combatidas através de mais detenções ilegais,
desaparecimentos forçados, mortes e torturas.272
Costa e Silva, em agosto de 1969, foi vitimado por um derrame que o deixou
paralisado. Os militares o substituíram mediante mais uma violação da Constituição, que fazia
previsão da substituição do chefe do Executivo pelo vice-presidente Pedro Aleixo.273 A
referida inconstitucionalidade concretizou-se através do Ato Institucional nº 12 que substituiu
a previsão constitucional pela nomeação temporária de uma junta militar que governaria o
país até a eleição indireta de um novo presidente.274
Além disso, em razão das ações praticadas pelos integrantes da luta armada, o governo
editou o Ato Institucional nº 13 que instituiu a pena de banimento do território brasileiro para
qualquer subversivo que fosse considerado como nocivo à segurança nacional.275
O próximo governo militar foi o de Emílio Médici, que caracterizou o auge da
repressão e do desrespeito aos direitos fundamentais, o que se pode confirmar através da
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afirmação de Fausto276 no sentido de que foi “um dos períodos mais repressivos, se não o
mais repressivo, da história brasileira”.
Os fatos noticiados pela imprensa àquela época não faziam alusão a essa característica.
Muito pelo contrário, em tempos de censura, suplícios secretos e supressão de liberdades, a
mídia divulgava o extraordinário crescimento econômico, e o aumento das taxas formais de
emprego. Os grupos armados, que por um instante chegaram a desestabilizar a autocracia
militar por meio de ações espetaculares, praticamente desapareceram em razão da eficiência
dos métodos de repressão.277 O que restou da oposição violenta foi a guerrilha rural que o PC
do B (Partido Comunista do Brasil) instalou em região banhada pelo rio Araguaia, ao leste do
Estado do Pará, que foi exterminada pelo Exército brasileiro. Melhor explicando, entre 19701971, os guerrilheiros se instalaram na região contando com um número de aproximadamente
setenta integrantes que se aproximaram dos camponeses ali estabelecidos, e lecionaram
métodos de cultivo agrícola e deram orientações básicas sobre cuidados com a saúde.
Somente em 1975, após transformar a área em zona de segurança nacional, combatentes da
Forças Armadas liquidaram o grupo, sendo que estes fatos não chegaram àquela época ao
conhecimento da população, em razão da censura vigente.278
Assim como aconteceu com Castelo Branco, Médici não fez um sucessor de seu
governo, razão pela qual foi eleito através daquela sistemática o general Ernesto Geisel, que
seria o predestinado governante militar a propiciar a abertura política no Brasil, viabilizando
assim o início da transição política nacional.

2.3. A lenta, gradual e “segura” transição política brasileira
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Geisel chegou ao poder, graças a uma articulação dos grupos militares “castelistas”
que, desde o governo Costa e Silva, na oportunidade em que a “linha dura” assumiu o poder,
não conseguiram mais eleger qualquer um de seus representantes. 279
Streck280 esclarece que a partir dessa liderança, o regime começou um leve movimento
de distensão, muito embora naquele período (1974-1978) o parlamento tenha sido impedido
de exercer suas funções institucionais, além de terem sido efetuadas cassações de mandatos e
o cancelamento das eleições para governadores.
Assim, foi um caminho difícil, cheio de avanços e retrocessos, uma vez que o generalpresidente ainda sofria pressões dos adeptos da “linha dura”, mas por outro lado, tinha a
intenção de controlar a abertura política que se daria de forma lenta, gradual e segura, a
caminho de uma indefinida democracia conservadora, de forma a afastar a possibilidade da
oposição consentida chegar muito cedo ao poder. Assim, pode-se afirmar que a abertura foi
“lenta, gradual e insegura”

281

, na medida em que alguns mantinham-se como contínua

ameaça ao processo de libertação do país. Em contra partida, a equipe de transição de Geisel
estabeleceu contatos com a Igreja a partir de um consenso existente que já refletia de forma
tímida um esboço de transformação do regime, isto é, a luta contra a tortura.
Como se pode observar, o primeiro desafio posto a fim de dar-se um passo a frente
seria desmantelar o aparato administrativo-repressivo, dominado pelo outro desdobramento
das Forças Armadas, declaradamente adepto dessas técnicas, que tinha como referência o já
mencionado DOI-CODI.282 Por conseguinte, foi iniciada uma verdadeira luta nos bastidores
contra os excessos indesejáveis, sendo certo que em 1975 combinaram-se medidas
liberalizantes, como a suspensão à censura da mídia, com recaídas autoritárias, como a forte
repressão ao PCB. Em que pese a eliminação da guerrilha armada, os adeptos da linha dura
continuavam a enxergar subversivos por toda parte,283 dentro da noção de que aqueles que não
concordassem com o regime deveriam ser considerados como uma ameaça a este. Não
importa se estivessem empunhando bandeiras com pedidos de eleições diretas, ou com outros
reclamos de cunho democrático, vale dizer, ou se concordava com o sistema ou seria
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considerado como inimigo do Estado. Em setembro do citado ano, afirma Gaspari284 que
cento e quarenta e duas pessoas passaram pelos DOI-CODIs no país, o número de
desaparecidos chegava a sete e os casos de tortura haviam triplicado em relação a 1974.
Assim foi o caso de Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura de São
Paulo que, intimado a prestar esclarecimentos nas dependências do DOI-CODI, de lá não saiu
vivo. Sua morte foi anunciada como suicídio por enforcamento, e nos dizeres da literatura
uma forma grosseira de encobrir a realidade: tortura seguida de morte.

285

Pouco tempo

depois, no mesmo ano, o incidente repetiu-se com o integrante do sindicato dos metalúrgicos
Manoel Fiel Filho, divulgado o fato sob a mesma rubrica. Diante desses acontecimentos,
Geisel tomou providências em relação ao poder paralelo que se instaurara em São Paulo
diante, no mínimo, da omissão do comandante do II Exército, o general Ednardo D´ávila
Mello, que foi exonerado pelo Presidente, e substituído por outro general de sua confiança. 286
Em 1977, o presidente Geisel introduziu o “pacote de abril” que tinha entre suas
medidas a criação da figura do senador biônico, com a finalidade de impossibilitar que o
MDB viesse a ser majoritário no Senado. Já em 1978, o governo deu início a uma série de
encontros com representantes da oposição e líderes religiosos, para começar o processo de
restauração das liberdades públicas.287
Com a derrota do candidato do MDB, no dia 14 de outubro de 1978, Geisel conseguiu
fazer o seu sucessor, o também general João Batista Figueiredo que fora chefe do Gabinete
Militar durante o período Médici e chefe do SNI no governo de seu antecessor.
Muito embora o novo presidente tivesse o seu currículo marcado pela passagem por
este conhecido órgão da repressão, definitivamente o processo de transição política idealizado
por Geisel começou a dar sinais efetivos de distensão com a revogação do AI-5 em 1979, fato
este que viabilizou a restauração da independência do Poder Legislativo. Como consectário
284
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dessa idéia de transformação, no final da década de 1970 eclodiu o movimento das
manifestações sindicais, que podem ser exemplificadas pelas greves do ABC paulista.288
Reforçando o conceito de abertura, após aprovação pelo Congresso Nacional, foi
promulgada a lei nº 6683/79
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, isto é, a Lei de Anistia, após fortes pressões por parte da

própria população sobre o governo, o que “permitiu uma certa oxigenação política com a
volta de milhares de exilados”. 290
Ainda naquele ano foi dissolvida a fachada pseudo-dialógica até então existente,
representada pela ARENA de um lado, e do outro, o MDB, abrindo-se a possibilidade de
ampliação do número de representatividade no Congresso com a criação de novos partidos,
como explica Oliveira291

Foram, então, fundadas várias agremiações: o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Social (PSD), o
Partido dos trabalhadores (PT), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Popular (PP), este
último incorporado ao PMDB.

Prossegue o autor afirmando que no ano de 1982 realizaram-se eleições diretas para
Governadores, Prefeitos, Senadores (1/3), Deputados Federais, Deputados Estaduais e
Vereadores. Nesse contexto, a oposição elegeu os Governadores dos três principais Estado da
Federação: Franco Monouro, em São Paulo; Tancredo Neves, em Minas Gerais; Leonel
Brizola, no Rio de Janeiro. Em que pesem os avanços da oposição democrática, o PDS (antiga
ARENA) conseguiu assegurar a maioria em doze das vinte e duas Assembléias Legislativas,
alcançou duzentos e trinta e cinco das quatrocentas e setenta e nove cadeiras da Câmara dos
Deputados e manteve quinze Senadores. Já o PMDB conseguiu eleger duzentos Deputados
Federais, o PDT garantiu vinte e três cadeiras na Câmara, o PTB com treze lugares e o PT
com oito. No Senado, o PMDB ficou com nove representantes e o PDT com apenas um.
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A campanha pela restauração do regime democrático, representadas pelo slogan
“Diretas Já”, foi a maior mobilização de massas já acontecida no Brasil.292 Em janeiro de
1984, após algumas manifestações, um grande comício que reuniu mais de duzentas mil
pessoas foi realizado em São Paulo. A partir desse momento, o movimento converteu-se em
unanimidade nacional, quando milhões de pessoas abarrotaram as ruas de capital paulista e do
Rio de Janeiro, com um entusiasmo de cunho político raramente visto no país, que
representava a legítima expectativa por uma representatividade autêntica, após mais de duas
décadas de repressão.293
Na verdade, simbolizava o pedido de aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que
alteraria a Constituição para permitir o voto direto para a presidência da República. No dia 25
de abril de 1984, o Congresso se reuniu para deliberar, enquanto a população aguardava pelo
resultado com a esperança de que a alteração fosse aprovada. Interessante notar que, naquela
ocasião “o Distrito Federal foi colocado sob estado de emergência (arts. 155 e 158 da Carta de
1969)” 294, como se o pleito popular pela democracia representasse um receito.
Prossegue Oliveira afirmando que a viabilidade de aprovação da Emenda era remota.
Os antigos componentes da ARENA, agora no PDS, controlavam quase a metade dos
Deputados Federais e 2/3 do Senado, que ainda contava com os senadores biônicos. De fato, a
proposição foi rejeitada na Câmara não chegando sequer a ser apreciada pela outra casa
legislativa. “Embora não se pudesse mesmo esperar por um desfecho diferente, o sentimento
de frustração foi intenso”.
Com a reprovação das eleições diretas para presidente, a disputa para a sucessão
fixou-se no Colégio Eleitoral. Como explica Fausto 295

Três figuras apareciam como candidatos prováveis do PDS: o vicepresidente Aureliano Chaves, o ministro do interior Mário Andreazza, que
era coronel do exército, e Paulo Maluf. Maluf tinha sido prefeito e
governador de São Paulo pelo voto indireto, elegendo-se a Câmara dos
Deputados com grande votação.
A escolha do candidato do governo, em 1984, já não passava pela
corporação militar, embora os militares tivessem algum peso na decisão.
Maluf realizou uma intensa campanha junto aos convencionais do PDS e
conseguiu ser indicado candidato em agosto de 1984, vencendo Mário
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Andreazza. Sua vitória provocou uma cisão final dos setores do PDS que
apoiavam os outros candidatos. Já em julho, Aureliano, retirara a sua
candidatura e passara a trabalhar na organização de uma dissidência que
deu origem a um novo partido, o Partido da Frente Liberal (PFL). A
Frente liberal aproximou-se do PMDB, que lançara o nome de Tancredo
Neves para a Presidência da República. As duas forças chegaram a um
acordo, formando a Aliança Democrática, em oposição a Maluf. Tancredo
Neves foi indicado para a Presidência e José Sarney para a VicePresidência.

De fato, o nome de José Sarney, como descreve o autor, era visto com muitas
restrições, na medida em que havia sido uma das principais figuras do PDS e, como sucessor
da representatividade da ARENA, nada tinha a ver com o movimento para a transição
democrática, liderado pelo PMDB. “Ninguém poderia imaginar, em 1984, o alcance dessa
decisão”.296
Através do suporte de políticos e setores conservadores, por quatrocentos e oitenta
votos, contra cento e oitenta, Tancredo para presidente, e Sarney para vice foram eleitos,
sendo que no dia 14 de março de 1985, véspera da posse como chefe do Executivo, aquele foi
internado às pressas.297 Nesse ínterim o seu substituto subiu a rampa do Palácio do Planalto,
onde tomou posse na presidência da República, após mais de vinte e um anos de ditadura no
Brasil, em uma situação que se acreditava como temporária.298
Tancredo morreu no dia 21 de abril de 1985, deixando a sensação de que o país
perdera um importante personagem na historia nacional, em um delicado momento
transicional.

299

Por conseguinte, José Sarney, o sucessor ex-integrante da ARENA, tomou

posse como o primeiro Presidente civil após mais de duas décadas de autoritarismo o que, por
si só, já esvaziava qualquer possibilidade de um processo posterior de accoutability em
termos de justiça de transição.

2.4. Redemocratização e reflexões sobre a transição política

Foi nessa conjuntura que a Assembléia Nacional Constituinte foi convocada, onde se
destacava o clamor social para a realização de a primeira eleição presidencial direta desde o
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sufrágio de 1960. A redemocratização de 1985 manteve a característica brasileira da transição
para uma nova ordem política “sem que fossem destronadas as elites da véspera”. 300
Assim foi promulgada a Emenda Constitucional nº 26, um arranjo típico dos
momentos de fluxo político marcados pela ausência de ruptura com o regime anterior, o que
caracteriza a denominada expressão “transição transada”.301
Publicada em 28 de novembro de 1985, essa normatividade marcaria o ingresso do
Brasil no rol dos países democráticos. Nesse sentido, não prevaleceu a idéia que contava com
amplo apoio na sociedade, vale dizer, a da formação de uma assembléia exclusiva. Muito pelo
contrário, como afirma Barroso

302

“optou-se pela fórmula insatisfatória de delegação dos

poderes constituintes ao Congresso Nacional, a funcionar, temporariamente, como
constituinte, inclusive com a participação da esdrúxula figura senadores biônicos”. 303 Forçoso
reconhecer que os militares influenciaram a tradicional fórmula democrática, receosos de
perderem o controle sobre as futuras decisões a respeito do rumo a ser trilhado pelo Brasil.
Assim, somente aceitaram uma composição de membros eleitos para o legislativo então
existente, como confidenciou Fernando Henrique Cardoso.304
De fato, a Assembléia Constituinte exclusiva seria o modelo ideal para concretizar o
projeto transicional após longas décadas de supressão de direitos civis e políticos. Uma das
vantagens desse caminho seria possibilitar uma eleição com base em debates de teses, valores
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e compromissos ligados a elaboração de uma nova Carta. O sufrágio poderia ter sido mais
qualificado, de forma a rejeitar os casuísmos de promessas eleitorais, tais como juras de
empregos, obras e benefícios pessoais. Seja como for, é certo que as elites e os integrantes do
antigo regime, além dos grupos tradicionais da sociedade brasileira, temiam o progressismo
que poderia ser fruto de uma assembléia exclusiva, 305 afinal de contas “os donos do poder”,
na expressão de Faoro, queriam assegurar a sua perpetuação na elite nacional, como de fato
aconteceu.
No caso em análise, esses efeitos, de certa maneira, foram atenuados em razão da
Emenda Constitucional nº 26/85 que determinou eleições para o Congresso, uma vez que o
povo brasileiro sabia que estava elegendo senadores e deputados que iriam integrar a
Constituinte. A parte que transgride a representatividade democrática, diz respeito às cadeiras
garantidas aos Senadores eleitos em 1982, sem que seus eleitores tivessem ciência de que
estavam elegendo membros para a Constituinte. De toda sorte, a presença desses
parlamentares foi impugnada por outros constituintes, todavia, a objeção foi rejeitada pelo
Plenário.306
Os trabalhos se iniciaram sem a existência de um anteprojeto embora, antes da
convocação definitiva, José Sarney tivesse instituído por meio do decreto nº 91.450/85, a
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, denominada como a junta dos notáveis

307

,

presidida por Afonso Arinos de Melo Franco, professor da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além das críticas por determinar a
adoção do sistema parlamentarista, a iniciativa foi acusada de ser demasiadamente
socializante.308
Streck309 esclarece que o processo constituinte se iniciou pela subdivisão dos membros
em oito Comissões Temáticas, divididas por sua vez, em três subcomissões. Formaram-se
assim vinte e quatro grupos responsáveis por elaborar, cada um, uma parte da Constituição.
Após o início desses trabalhos, o resultado foi a apresentação de quatorze mil novecentos e
onze emendas, sendo certo que essa elaboração teve como fruto o primeiro anteprojeto
305
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constitucional democrático, em 26 de junho de 1987, que continha quinhentos e um artigos,
reduzidos a quatrocentos e noventa e seis em 15 de julho do mesmo exercício, o que foi
chamado de Projeto Zero, apresentado pelo relator Bernardo Cabral. Contudo, antes de ser
remetida ao Plenário, recebeu mais vinte mil setecentos e noventa emendas que resultaram,
em 18 de setembro, em um projeto substitutivo com duzentos e sessenta e quatro artigos no
corpo da Constituição e setenta e quatro dispositivos transitórios.
Em 30 de setembro, a comissão chegou finalmente ao Projeto de Constituição. Como
não poderia deixar de ser, este recebeu severas críticas por ser considerado como o produto
formulado por parlamentares ligados à esquerda, o que gerou a formação de um movimento
chamado de centrão, composto por mais de duzentos e oitenta integrantes. Abriu-se novo
período de apresentação de emendas, sendo certo que dessa vez o número chegou a duas mil e
vinte uma. Por fim, para a redação do texto final foi nomeada uma Comissão de Redação,
cujo trabalho recebeu oitocentos e trinta e três emendas, sendo o texto aprovado em 22 de
setembro de 1988.

O produto final desse complexo processo constituinte representou o mais
avançado texto jurídico-político já produzido no Brasil. Inspirado nas
constituições do segundo pós-guerra, o texto da Constituição de 1988 filiase ao constitucionalismo dirigente, compromissário e social, que tão bons
frutos rendeu nos países em que foi implantado.310

A Constituição Cidadã, em que pesem as vicissitudes de seu processo de elaboração,
fez o país evoluir para uma nova perspectiva constitucional que, em tese, simbolizaria311 a
superação do regime precedente. Nesse novo cenário político, o poder constituinte originário
introduziu no texto constitucional diretrizes para a instituição de uma democracia, destinada a
assegurar o exercício dos diretos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
comprometida com a solução pacífica das controvérsias existentes em seu âmbito social.
Desta forma a Carta de 1988, além de enunciar garantias jurisdicionais já consagradas
como o habeas corpus, a ação popular e o mandado de segurança; criou ainda novas garantias
tais como o mandado de injunção, a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ação
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de controle de constitucionalidade por omissão, além da constitucionalização da ação civil
pública312, assim também como a afirmação, pela primeira vez no Brasil, do princípio da
presunção de inocência313, em contraposição a prática totalitária da presunção de culpa
imposta aos opositores do regime (1964/1985)314.
Em que pese a Constituição de 1988 tenha avançado em muitos sentidos, como no
deslocamento do capítulo referente aos direitos fundamentais para a abertura do texto
fundante, o Brasil deixou de avançar em alguns aspectos, em decorrência do fato de seu
regime democrático ter sido pactuado entre a oposição consentida e o governo militar315 não
podendo, portanto, ser compreendida na chave clássica das constituições que sucedem
movimentos revolucionários vitoriosos, como advertido por Vianna.316
A questão levantada pelo autor é intrigante, na medida em que o caso brasileiro, de
fato, não pode ser classificado em qualquer das fórmulas tradicionais de expressão do poder
constituinte originário. Neste sentido, não pode ser identificado como fruto de uma revolução
que rompe com o poder constituído, vindo a formar uma nova assembléia, dentro da noção de
ruptura; assim também como não pode se agrupar no modelo de outorga, isto é, quando uma
constituição é imposta através de uma declaração unilateral. Então, a teoria política
convencional não se presta a analisar a natureza distinta do fluxo político que se operou no
cenário brasileiro.
Essa nova experiência não seria uma exclusividade brasileira. A idéia se aplica ao
cenário dos países que se redemocratizaram após a queda do muro de Berlim, com o fim da
Guerra Fria, e que também vivenciaram não só um fluxo de regimes políticos, mas também os
desafios propostos pela idéia da justiça de transição. Como elucida Valle
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Significativas manifestações dessas novas experiências de (re)
democratização e (re)constitucionalização são aquelas havidas no leste da
Europa, na América Latina e na África, que envolvem países onde ao lado
da sempre presente transição política, outros quadros eram de ser
enfrentados, como o do esgarçamento do tecido social e de relevantes
déficits sociais historicamente impregnados naquelas coletividades. Para o
enfrentamento dessas situações, cogita-se de um constitucionalismo que
resulte num texto fundamental apto a promover o duro aprendizado das
vivências do passado (...) e o projeto de futuro com o qual se compreende a
317
coletividade que essa mesma constituição pretende disciplinar.

No que se refere a essa temática, o exame dogmático do modelo de transição
vivenciado pelo Brasil, fugiria aos objetivos propostos na presente pesquisa, mas a pontuação
é necessária dentro do estudo da justiça de transição, já que essas experiências encontram
consideráveis semelhanças com o cenário brasileiro. Seja como for, o que se pode afirmar é
que como conseqüência da falta de ruptura institucional, o fluxo político negociado teve como
conseqüência uma Carta Política que não encerra a transição, mas, ao contrário, como na
expressão de Burgos318, “a transforma em obra progressiva” trazendo o compromisso de
promover uma modificação na sociedade que se opera a partir da redefinição das funções do
poder, de uma representatividade legítima, e a afirmação dos ideais de liberdade em prol da
consolidação de uma cultura democrática.

317

VALLE, Vanice Lírio. Constitucionalismo e transição: Sobre a arte de conciliar o aparentemente
inconciliável. In: VALLE, Vanice Lírio (Org.). Justiça e constitucionalismo em tempos de transição. Rio de
Janeiro: Editora Fórum, 2013, p. 81-112 (no prelo). . Prossegue a autora afirmando que as interfaces entre
transição, transformação e constitucionalismo encontram-se em pleno processo de sistematização teórica, que
fugiriam aos limites do debate proposto na presente dissertação. Sobre constitucionalismo de transição, Cf. YEH
JIUNN-RONG e CHANG WEN-CHEN. The Changing Landscape of Modern Constitucionalism: Transitional
Perspective (march 31, 2009). National Taiwan University Law review, Vol.4, No 1, pp.145-183, 2009,
disponível em <http:ssrn.com/abstract=1482863>, acesso em 10 de maio de 2012.
318
BURGOS, Marcelo Baumann. A Constituição de 1988 e a Transição como Obra em Progresso. Revista da
EMARF, Cadernos Temáticos, Rio de Janeiro, p.1 – 440, dez. 2010.

89

CAPÍTULO III: JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL E A ANÁLISE CRÍTICA
DA PERSECUÇÃO PENAL DOS AGENTES DO REGIME DE 1964-1985

3.1. Legado autoritário e as medidas de justiça de transição adotadas no Brasil

Em que pesem os inegáveis avanços trazidos pela Constituição Cidadã que simboliza,
nas palavras de Barroso319, “a superação de um projeto autoritário, pretensioso e intolerante
que se impusera ao país”, por outro lado é visível no texto constitucional o resultado das
dificuldades advindas da heterogeneidade das visões políticas que compuseram as oito
Comissões da Constituinte de 1987, mormente no que diz respeito aos grupos conservadores
que temiam uma radicalização dos mecanismos democráticos.
Neste sentido, há críticas ao resultado final do texto de 1988 que manteve a
militarização da segurança pública, no que diz respeito ao policiamento ostensivo; assim
também como o excessivo número de foros por prerrogativa de função, com a previsão da
competência da mais alta cúpula do Poder Judiciário – o Supremo Tribunal Federal - para
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processar e julgar os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica no caso de
cometimento de infrações penais comuns. Portanto, este seria um legado constitucionalizado
do regime anterior

320

, embora exista a possibilidade de alteração desse horizonte mediante o

processo legislativo dificultoso e qualificado, previsto no artigo 60 daquele documento.
Vale lembrar que no plano infraconstitucional, vigente está até a presente data a Lei nº
7.170/83

321

, isto é, a lei de segurança nacional com o seu nítido caráter autoritário.322 No

mesmo sentido, adverte Batista323 que seus preceitos incriminadores violam o princípio
constitucional da legalidade na vertente nullum crimen nulla poena sine lege certa, uma vez
que são imprecisos, vagos e indeterminados, a exemplo do núcleo do crime “praticar
sabotagem”, que impossibilita o cidadão de enxergar com clareza a conduta a ser seguida e os
limites do próprio livre comportamento. Assim, essa legislação permanece em vigor em total
incompatibilidade com a pretensão de transformação democrática que se opera a partir da
justiça de transição.
Os resquícios também se projetam por meio de práticas administrativas no exercício
do poder de polícia, o que pode ser percebido pelo hábito do Poder Executivo de enviar as
Forças Armadas brasileiras para exercer controle em situações de conflitos de cunho civil.
Essas conjunturas, uma vez restaurado o ambiente democrático, deslegitimariam a
intervenção castrense, pois os regimes de liberdade traçam uma nítida linha que separa as
atribuições da polícia, das funções exercidas pelos militares. Essas práticas são
exemplificadas por Zaverucha324

Em maio de 1993 e janeiro de 1994, tropas militares foram usadas na
contenção de distúrbios na ponte Rio-Niterói. Em março de 1994, uma
manifestação política, no Rio de Janeiro, contra os trinta anos do
movimento militar de 1964 foi dispersada por tropas federais. Em maio de
1994, Itamar, mais uma vez, fez uso de tropas de elite do Exército,
320
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especialmente enviadas do Rio de Janeiro, na repressão da greve deflagrada
por membros da Polícia Federal, em Brasília.
Em maio de 1995, FHC enviou tropas do Exército para acabar com uma
greve de petroleiros, e, mais vez, as forças policiais ficaram na retaguarda.
O general Antônio Araújo de Medeiros, chefe do 5º Comando Militar, que
tomou a refinaria de Mataripe, na Bahia, afirmou que “se tivesse de atirar,
assim faria para proteger o patrimônio da refinaria”. Escaldados pelas
mortes ocorridas em Volta Redonda, os grevistas evitaram reagir e não
houve vítimas. Em outubro de 1996, mil homens do Exército e 63 da Polícia
Federal desalojaram garimpeiros que estavam ocupando ilegalmente uma
área que pertence à União e que seria explorada pela Vale do Rio Doce.
O presidente Lula usou com menos intensidade o Exército em atividades de
ordem interna. No entanto, quando o fez, em 2008, foi de forma desastrada.
Aproveitando que, na época o vice-presidente da República, José Alencar,
era o ministro da Defesa e membro do mesmo partido do senador Marcelo
Crivella, este conseguiu que o exército protegesse a construção de algumas
casas no morro da Providência, no Rio de Janeiro. Crivella era, na época,
candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, e o exército foi usado
pretorianamente para defender interesses partidários, sob a desculpa de
tratar-se de uma ação social.

Causa perplexidade o fato desses atos terem sido levados a cabo por atores políticos
considerados da oposição em relação ao regime anterior. Assim, surge o alerta sobre os
efeitos antidemocráticos que as práticas dessa categoria podem causar na estabilidade da
cultura jurídica e política no Brasil. Sob esse prisma, percebe-se que prática de atos típicos de
tempos de exceção ainda estão presentes no cotidiano do exercício do Poder estatal,
especialmente nas ações relacionadas ao controle social, com sua inegável tendência
arbitrária, no decurso da utilização de auxílio militar em situações que tipicamente deveriam
ser controladas por forças policiais, em uma coletividade em processo de cicatrização das
feridas causadas pelo autoritarismo.
Além desse fator, identificam-se outras formas de manifestação desse sintoma dentro
da própria sociedade constituída sobre uma fundação estamental elitista desde a época do
descobrimento, quadro este que foi agravado pelas experiências ditatoriais vivenciadas
historicamente, que em diversos momentos manifesta o seu pensamento de forma a
exteriorizar certo déficit democrático, como explica Barroso 325

A crítica, cabível e necessária, não empana o seu caráter democrático, mas
apenas realça a fisionomia ainda imatura de um país fragilizado pelas
sucessivas rupturas institucionais e pela perversidade de suas relações
sociais. Como protagonista e beneficiária das disfunções atávicas da
sociedade brasileira, sobrepaira uma classe dominante – a elite econômica e
325
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intelectual – que jamais se interessou ou foi capaz de elaborar um projeto
generoso de país, apto a integrar à cidadania, ao consumo mínimo, enfim, à
vida civilizada, os enormes contingentes historicamente marginalizados.

Parece haver uma barreira que evidencia a indiferença e a falta de comprometimento
pelos próprios princípios que a sociedade lutou por tanto tempo para reconquistá-los. Por se
tratar de temática de extrema complexidade, Streck 326 faz uma precisa advertência no sentido
de que, em alguns posicionamentos sobre essas delicadas questões no Brasil, misturam-se
concepções pessoais com a análise científica, dentro da dicotomia do que o autor chama de
“direita” e “esquerda” do direito, o que, na verdade, traduzem-se como meras opiniões que
possuem talvez relevância política, mas não acadêmica. Em razão disso, cabe a pesquisa
expor os posicionamentos estudados com cautela.
Ginzburg

327

alerta que, em tempos de democracia, paradoxalmente, o debate político

e social tem dado mostras de saudosismo da população em relação às práticas exercidas
durante o período da repressão, sob alegações de descredibilidade do regime democrático,
considerado fora de controle, especialmente diante dos inúmeros casos de corrupção narrados
pela mídia. Entre os jovens que ocupam as classes universitárias, os debates são ainda mais
intensos. Informa o autor que durante o Simpósio Internacional sobre Neonazismo,
Negacionismo e Extremismo Político, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, em meio ao debate, um jovem estudante sustentou que pelo fato da Constituição de 1988
considerar o racismo um crime, essa disposição seria limitadora da garantia da liberdade de
expressão, e que caso surgisse um partido político com ideais racistas ou neonazistas, este
deveria ser respeitado em nome da democracia.
Batista328 narra, no mesmo sentido, que no dia 12 de abril de 1997, em um episódio de
programa de televisão, divulgado por uma grande emissora de televisão aberta, intitulado
“você decide”, em que telespectadores decidiam o final da história, setenta e nove mil
quatrocentos e noventa e três pessoas optaram pela morte, de um jovem infrator que havia
cometido um assalto violento. A justiceira do adolescente seria a sua vítima, uma socióloga
que lidava com menores abandonados. As outras opções apresentadas aos espectadores
refletiram que aproximadamente quarenta e quatro mil votaram para que o ato tivesse como
326
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conseqüência o encarceramento, e vinte e duas mil pessoas optaram por deixá-lo fugir. Nas
palavras da autora “a vitória do extermínio foi avassaladora. A produtora do programa
recebeu vários telefonemas reclamando da leveza da cena do assassinato”.
Outro fator importante, em termos de legado autoritário, é o quadro de violações aos
direitos humanos, e a persistente falta de providências por parte do Estado em relação às
mesmas. Neste sentido, Piovesan

329

noticia que no Brasil a tortura persiste de forma

generalizada e sistemática, em especial nas ações policiais em determinados segmentos da
sociedade. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de
Justiça, ficou registrado que nos primeiros cinco anos de vigência da lei nº 9.455/97 (Lei de
Tortura) foram apresentadas quinhentas e vinte e três denúncias sobre a prática desse delito,
sendo que entre estas somente quinze foram a julgamento, e nove casos resultaram em
responsabilização penal.
Na mesma linha de raciocínio, a reportagem divulgada pelo jornal O Globo330, no dia
6 de junho de 2012, divulgou que 47,5 % dos brasileiros concordam que os tribunais
deveriam aceitar provas obtidas mediante tortura policial, segundo pesquisa divulgada em
2010, e publicada pelo Núcleo de Estudos da violência na Universidade de São Paulo. Esses
dados indicam que aumentou a aceitação a essa prática em relação ao ano de 1999, quando
28,8% se diziam favoráveis. Esse estudo sobre atitudes, normas culturais, e valores em
relação à violação de direitos humanos fez quatro mil e vinte cinco entrevistas domiciliares
em onze capitais do país, incluídos Rio de Janeiro e São Paulo.
Nesse diapasão, a consolidação de uma cultura de práticas democráticas é uma tarefa
que exige mecanismos de conscientização, reformas institucionais, e responsabilizações,
respeitados os limites impostos à atividade persecutória pelo próprio ideal dos direitos
humanos que combate as históricas práticas de excesso no exercício dessa atividade.
A conservação de valores individualistas por parte das classes não excluídas,
estrategicamente articuladas com a política educacional e cultural, dedicada à preservação da
desigualdade de condições de acesso ao conhecimento, permite que o país se comporte de
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modo a manter as disparidades. A continuidade da cultura autoritária na sociedade tem como
eixo de sustentação o passado de violência disseminada, que vai desde o regime colonial
escravocrata até a seqüência de golpes de Estado durante o período republicano. 331 A crítica,
ora formulada, é no sentido de que não seria razoável admitir que todo o legado autoritário no
Brasil deva ser creditado ao período de 1964-1985.
Ultrapassadas as considerações sobre alguns dos aspectos do “entulho autoritário”, na
expressão de Fausto332, passa-se a análise das medidas de justiça de transição que foram
adotadas até o presente.
Sob esse prisma, o regime de 1964-1985 impôs ao país uma transição sob controle
(Capítulo II), ilustrada pelo discurso do medo, na medida em que qualificava como terroristas
os membros da luta armada, e como subversivos e comunistas qualquer integrante da
sociedade que lutasse por ideais de liberdade.
Nessa linha de raciocínio, em razão do primeiro presidente civil eleito indiretamente
ter sido integrante da Arena, não poderia se esperar que naquele cenário fossem incluídas na
agenda de transição brasileira quaisquer medidas de accountability.
Diferente disso, a política pós-1988 ficou caracterizada fortemente pelos esforços de novos
movimentos sociais em pautas antes não priorizadas, como a reforma agrária, o direito a não
discriminação em razão de origens étnicas, a proteção das crianças e adolescentes, o
movimento ambiental, além da busca pela tutela de idosos e deficientes físicos, entre outras
medidas. Por conseguinte, o roteiro da sociedade cível ficou fragmentado, principalmente em
razão do atraso reivindicatório sufocado pela repressão política. Desta feita, o anseio por
justiça de transição no Brasil efetivamente não estava na agenda dessas proposições.333
Daí a constatação que o processo justransicional em terrae brasilis é tardio em relação
às medidas adotadas em outros países que também transitaram para regimes democráticos, a
exemplo dos casos sul-africano, argentino, chileno, assim também como no caso da Alemanha
reunificada. Todavia, esse atraso não implode os ideais da justiça de transição, o que pode ser
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ilustrado pelo caso espanhol que somente editou a sua Lei de Memória Histórica em
novembro de 2007, a fim de neutralizar o legado do regime franquista.334
Razão assiste à crítica formulada por Pires Junior e Torelly 335, no sentido de que seria
irreal esperar de um país onde foi necessária quase uma década para se completar uma
primeira etapa transicional (1979-1988) a possibilidade de promoção de medidas na mesma
intensidade que as executadas na Argentina, onde o regime sofreu um colapso completo na
seqüência da derrota na Guerra das Malvinas, e onde o número estimado de vítimas, entre
mortos e desaparecidos, gira em torno de vinte e duas mil pessoas.336
Coube ao governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, implementar as primeiras
medidas de justiça de transição, sendo a primeira dessas a criação da Comissão de Mortos e
Desaparecidos Políticos, com a finalidade de reconhecer a responsabilidade do Estado por
mortes e desaparecimentos, através da lei nº 9.140/1995.337 Este diploma reconheceu como
mortas as pessoas que tivessem sido acusadas de participação ou efetivamente participado em
atividades políticas, no período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
Inicialmente foram incluídos em uma lista da Comissão cento e trinta e seis nome de
desaparecidos, os quais foram reconhecidos e juridicamente declarados mortos. Já no ano de
2002, a lei nº 10.536 alterou a citada legislação que estendeu o período de abrangência da
responsabilidade até o consagrado dia 5 de outubro de 1988.
Além de ter fixado indenizações para cônjuges, companheiros, descendentes,
ascendentes e colaterais até quarto grau, a norma de eminente cunho transicional incumbiu a
tarefa a Comissão de solucionar outros casos de eventuais desaparecimentos forçados e
mortes não esclarecidas, sendo por fim alterada pela lei nº 10.875, que passou a abranger os
casos de suicídios praticados, em razão de traumas resultantes da prática indiscriminada de
334
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tortura. O resultado dos esforços foram consolidados na obra “Direito à Memória e a
Verdade” 338, editada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo
considerada uma notável fonte de informação sobre os excessos praticados durante o período
analisado no Capítulo II. Além disso, os trabalhos encontram-se igualmente voltados a coleta
de amostras genéticas de parentes consangüíneos das vítimas, cujos os corpos jamais foram
entregues as famílias, com o objetivo de estabelecer um banco de dados dos perfis de DNA
para posteriores identificações de eventuais restos mortais.339
Em novembro de 2002, durante o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, foi
editada a lei nº 10.559

340

, que regulamentou o artigo 8º do ADCT e trouxe a Comissão de

Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, com a previsão de reparações de cunho
econômico a serem concedidas em prestação única correspondente a trinta salários mínimos
por ano de perseguição política, até o limite máximo cem mil reais, ou benefício mensal
correspondente ao posto, cargo, graduação ou emprego que o anistiado ocuparia caso
estivesse na ativa, observado o teto da remuneração do servidor público federal.
Os mecanismos de justiça de transição efetuados não se limitam à dimensão
econômica, uma vez que as disposições legais prevêem também direitos como: a) a
declaração de anistiado político, b) a contagem de tempo para fins de aposentadoria, c) a
garantia de registros de diplomas universitários obtidos no exterior, d) a reintegração de
servidores afastados em processos administrativos, com base na legislação de exceção, que
não garantisse o direito ao contraditório.341
Dentro da perspectiva de combate a estratégia dos militares de produzir a supressão da
memória, por meios de pacto de silêncio sobre os acontecimentos ocorridos dentro do período
de exceção, em 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, articulando-se
conjuntamente com a Comissão de Anistia, concretizou a criação do Centro de Referência das
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Lutas Políticas denominado de “Memórias Reveladas”.

342

Assim, por força do decreto

Presidencial nº 5.584/2005 foram recolhidos ao Arquivo Nacional os documentos produzidos
e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN), Comissão Geral de
Investigações (CGI), e Serviço Nacional de Informações (SNI), que estavam sob custódia da
Agência Brasileira de Inteligência. O objetivo da iniciativa é de tornar públicas as
informações contidas nos registros documentais sobre as lutas políticas no Brasil nas décadas
de 1960 a 1980, o que possibilitou estudos, pesquisas e debates sobre o tema.343
Outro mecanismo de justiça de transição constante nos diversos modelos de países que
vivenciaram e vivenciam o fluxo para a democracia, é a existência de uma agenda que tenha
entre seus compromissos as chamadas reformas institucionais. No Brasil, essas medidas
começaram a ser desenhadas a partir da promulgação da própria Constituição Cidadã que
trouxe a independência institucional do Ministério Público com a missão institucional de
proteção do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses coletivos; elevou a nível
constitucional a Defensoria Pública com status de função essencial à justiça; e a criação de
programas de direitos humanos, promovidos pelo Ministério da Justiça, para as corporações
de polícia. Além disso, destaca-se no contexto de redemocratização brasileira, a extinção de
órgãos diretamente associados a práticas de excesso, e a atos atentatórios aos direitos
humanos, tais como a supressão dos DOI-CODI e DOPS e, como não poderia deixar de ser,
do Serviço Nacional de Informações (SNI).344
Em que pesem alguns avanços nesse sentido, resta pendente a reforma estrutural na
instituição polícia, que continua com uma injustificada estrutura militarizada para exercer a
defesa de cidadãos civis em tempos de normalidade, tendo ainda a sua atuação diretamente
associada a episódios de violações de direitos fundamentais. Na contramão dessa concepção,
inclusive reivindicada no plano internacional, o Brasil disse não à idéia da ONU de pôr fim à
Polícia Militar, como noticiou a manchete do sítio eletrônico Estadão, no dia 19 de setembro
de 2012.345
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Ainda no que tange a medidas referentes a consolidação democrática, Meyer
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elenca as iniciativas que estão sendo propostas pelo Ministério Público Federal (MPF),
através de ações civis públicas (ACP), em prol da efetivação de mecanismos de justiça de
transição, dentro da idéia de accoutability.
A ACP nº 2008.61.00.011414-5 teve em seu pólo passivo, além da União, Carlos
Alberto Brilhante Ulstra e Audir Santos Maciel, antigos integrantes do regime anterior. Na
ação foi formulado pedido, com base em normas de direito internacional, de declaração de
omissão da União em prover ações regressivas por conta das indenizações pagas a anistiados
políticos em desfavor dos demais réus. Além disso, buscou-se que os militares da reserva
fossem condenados a perda de função pública e a impossibilidade de serem investidos em
outros cargos. Julgados improcedentes em primeira instância, a demanda aguarda o resultado
da apelação.
Na ACP nº 2009.61.00.005503-0, promovida em face de Tamotu Nakao e outros, o
MPF formalizou a sua pretensão para que fosse declarada a responsabilidade de vários réus
pela prisão, tortura e morte de Manoel Fiel Filho, descrita no capítulo 2, além da penalização
ao pagamento regressivo pelas compensações financeiras pagas aos familiares da vítima, a
perda e função de cargos públicos, benefícios de aposentadoria, e a desconstituição de
vínculos que tivessem com o Estado de São Paulo. A sentença considerou como inadequada a
via eleita pela parte autora, e extinguiu o processo sem adentrar no mérito, decisão esta que
foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para determinar o prosseguimento
do feito. Até a presente data, ainda não há decisão definitiva.
O MPF também ajuizou a ACP nº 2009.61.00.025169-4, e colocou no pólo passivo da
demanda a União, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), e a Universidade Estadual de São Paulo (USP) e requereu

políticas de direitos humanos, a recomendação foi a única negada. Para o Conselho Nacional de ComandantesGerais das Polícias Militares, houve um equívoco na interpretação do texto - uma compilação de sugestões de
diferentes países, incorporadas pelas Nações Unidas. Segundo o documento entregue pelo Brasil, publicado na
terça-feira (18 de setembro de 2012) no site da ONU, Brasília rejeitou a idéia, da Dinamarca, para "trabalhar na
direção de abolir o sistema separado de Polícia Militar". Durante a reunião de maio em Genebra, diversos países
europeus criticaram abertamente a violência usada pela Polícia Militar e apontaram a preocupação em relação
aos números de mortes em operações, e a conseqüente necessidade de reformar essas instituições com histórico
de violência.O Estadão. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-diz-nao-a-ideia-daonu-de-por-fim-a-pm,932755,0.htm.> Acesso em: 20 de setembro de 2012.
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a responsabilização destes pelas omissões na identificação de ossadas encontradas em cova
clandestina no cemitério de Perus em São Paulo. Foi deferida uma decisão liminar que
determinou a obrigação da União de reestruturar a Comissão de Mortos e Desaparecidos
Políticos, inclusive de forma a garantir orçamento anual no valor de três milhões de reais.
Entretanto, o aludido decisum foi suspenso, e a ação foi julgada improcedente. O autor,
todavia, interpôs recurso de apelação ainda não apreciado pelo tribunal.
Já na ACP nº 0018372-59.2010.4.03.6100, o MPF buscou o expurgo de eventuais
funções públicas ocupadas por antigos integrantes do DOI-CODI. Além disso, foi feito
requerimento pela punição desses agentes para que sejam condenados regressivamente pelas
quantias compensatórias pagas pelo erário, além de cassação de aposentadorias, a perda de
benefícios previdenciários. Nesta ação, a sentença igualmente julgou improcedente a
pretensão ministerial.
Tramita também a ACP nº 2009.61.00.025168-2 onde figuram como demandados a
União, o Estado de São Paulo, Romeu Tuma, Paulo Maluf e outros, com o objetivo de
condená-los pela participação na ocultação de cadáveres nos cemitérios de Perus e Vila
Formosa, e conseqüentemente, o pagamento de reparações, perda de função pública e
revogação de eventuais aposentadorias. Em relação aos entes federados, também está incluído
o requerimento da divulgação das circunstâncias sobre a morte e ocultação de cadáveres
durante o período da ditadura no Estado de São Paulo.
Finalmente, a ACP nº 0021967-66.2010.4.03.6100 visou responsabilizar Homero
Cesar Machado, Inocêncio Brito de Matos Beltrão, João Thomaz, Maurício Lopes Lima, a
União e o Estado de São Paulo pelo envolvimento na chamada Operação Bandeirante
(OBAN) implementada em São Paulo pelo Comando do II Exército com a finalidade de
organizar o sistema de repressão política naquela unidade federativa. O Tribunal Federal
Regional da 3ª Região decidiu, em sede de agravo de instrumento (nº 002547028.2011.4.03.000-SP), pela ocorrência da prescrição.
De toda maneira, no dia 18 de novembro de 2011, O governo brasileiro prosseguiu no
esforço pela reconciliação nacional e, através da lei nº 12.528 347, criou a Comissão Nacional
da Verdade (CNV), destinada a se engajar, utilizando a expressão de Dimoulis
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, na luta
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contra o esquecimento (struggle against forgetting), isto é, na busca pela conscientização e
divulgação a respeito do passado recente no Brasil.
Grande parte da doutrina trata desse tema sob a rubrica do “direito a verdade”, como
se fosse possível se falar de uma verdade única em termos de prestação estatal e,
principalmente, em nível científico.349 Eventual afirmação dessa categoria afrontaria o
pressuposto da neutralidade e, principalmente, da pluralidade que se exige de um Estado
Democrático e Constitucional de Direito que se pretende consolidar. Sobre as críticas à essa
denominação Dimoulis adverte:

Exigir que o Estado adote e divulgue certas “verdades” históricas viola o
imperativo da neutralidade estatal diante crenças e posições dos indivíduos. Esse
imperativo decorre do dever estatal de respeitar a liberdade de opinião (art.5º, IV,
da CF), de prestar o pluralismo político (art.1º, V, da CF), assim como o da
proibição de criar preferências entre brasileiros, enquanto especificação do
princípio da igualdade (art. 19, III, da CF). Eventual “direito a verdade” a ser
satisfeito mediante prestação estatal contraria o princípio democrático que tem
como componente central o pluralismo e a tolerância (...). Os interessados podem
se engajar na “luta contra o esquecimento” (struggle against forgeting). Perecemnos louváveis no contexto brasileiro os esforços de associações de vítimas da
ditadura e de diversas ONGs para sensibilizar politicamente a população que pouco
se interessa pelos fatos ocorridos no período da ditadura e também para corrigir a
imagem da ditadura difundida pela mídia que banaliza a violência estatal (como
referência a “ditabranda”). Mais não podem ser admitidos constitucionalmente que
a luta em prol de determinados posicionamentos e interesses políticos apresente-se
como exercício de um direito a verdade, atribuindo juridicidade a algo inexistente,
em típica postura de hipostasiação”.

Inobstante a crítica desferida à denominação adotada não só no Brasil, mas também
em outros países, a exemplo da África do Sul que formou a Truth and Reconciliation
Comission, existe efetivamente a necessidade por parte do Estado de promover a
reconciliação nacional, a fim de se viabilizar a superação do passado, além de marcar
distância entre a nova ordem a o regime passado, o que reforça a exigência por parte do

SWENSSON JUNIOR, Lauro Joppert. São Paulo: Saraiva, 2010, p.105. A título de exemplo: Cf. URIBE,
Gustavo e BRUNO, Cássio. O Globo, Rio de Janeiro, 15 de maio de 2012, Caderno 1, p.11. Foi manchete do
jornal: “Não tem dois lados, o outro lado foi assassinado”. Integrantes da Comissão da Verdade já se dividem
sobre o foco da investigação, centrada nos crimes de agentes públicos.
349
Neste sentido o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se recusou a
participar da Comissão Nacional da Verdade, pois teme que o resultado leve a uma “verdade histórica” única, a
exemplo do que ocorreu com outros países que tiveram o mesmo processo quando, na verdade, “um historiador
deve trabalhar com o conceito de que não existe uma verdade absoluta”. Para Fico os militares erraram, mas é
preciso serenidade na condução dos trabalhos. O Globo, Rio de Janeiro, 5 de março de 2012, caderno O País.
Disponível em: < http://oglobo.globo.com/pais/governo-exagerou-ao-punir-oficiais-da-reserva-diz-historiador4224960>.

101

Estado para que cumpra as obrigações assumidas no âmbito internacional em termos de
respeito aos direitos humanos.
A CNV, criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, foi mais um
avanço brasileiro em termos de justiça de transição, na medida em que tem por finalidade
investigar e esclarecer os fatos não revelados oficialmente no período entre 18 de setembro de
1946 a 5 de outubro de 1988. O mecanismo foi causa de tensão política entre o Ministério da
Defesa, que acusou a proposta de revanchista, e a Secretaria Especial de Direitos Humanos e
o Ministério da Justiça que defendem a iniciativa de tutela do direito a memória nacional.
Como adverte Piovesan 350 essa discussão culminou “inclusive com a exoneração do general
chefe do departamento do Exército, por ter se referido à comissão da calúnia”, ao mencionar a
CNV.
É inegável que o seu objetivo seja fomentar a discussão sobre o passado ditatorial e a
reconciliação do país que ainda sofre com os resquícios do mencionado lapso histórico.
Meyer351 critica o período que se pretende investigar por considerá-lo demasiadamente
extenso, em contraposição ao prazo de dois anos fixados pela lei para o seu funcionamento.
Como se pode observar pela leitura da proposta, os objetivos da iniciativa são: 1)
esclarecer as circunstâncias de graves violações a direitos humanos; 2) promover o
esclarecimento de crimes contra a humanidade (tais como mortes, tortura, desaparecimentos
forçados; 3) identificar e tornar públicas as estruturas, locais

352

, instituições e circunstâncias

vinculadas àquele período; 4) encaminhar informações aos órgãos públicos que possam
auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais; 5) auxiliar outros órgãos do
poder público na apuração de direitos humanos; 6) recomendar ações que possam prevenir
novas violações dessa natureza, assim também como evitar repetições e assegurar
reconciliação; e 7) promover a reconstrução histórica das violações de direitos humanos.
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Para a consecução de tais metas é prevista a possibilidade de formalizar oitivas de
testemunhas, requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do Poder
Público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo, determinar a realização de
perícias, promover audiências públicas, e parcerias com órgãos nacionais e internacionais para
intercâmbio de dados, informações e documentos.
É de se destacar que os atos praticados pela mesma não possuem caráter jurisdicional,
portanto, não há que se falar em atividade persecutória por parte desta. Evidentemente o seu
poder de requisição está limitado pelo chamado princípio da reserva de jurisdição, no que diz
respeito à prática de determinados atos que podem afetar a garantia constitucional da
privacidade. Assim a CNV não poderá praticar qualquer ação no bojo de suas atribuições que
venha a violar o domicílio de pessoas, ou o sigilo das ligações telefônicas, que estão sujeitos
ao controle do Poder Judiciário. Neste sentido, a própria lei corrobora o que ora se afirma, ao
instituir que a publicidade dos atos praticados no decorrer de suas atividades, poderão ser
restringidos em nome da intimidade, vida privada e honra das pessoas.
No momento em que é escrita a presente pesquisa, a Comissão Nacional da Verdade
encontra-se em andamento, não sendo possível, colher o resultado final de seus trabalhos que
serão, oportunamente, reunidos para a formação de um relatório final contendo as atividades
realizadas, os fatos examinados, as conclusões e recomendações, que deverão ser
encaminhadas ao Arquivo Nacional para integrar o Projeto Memórias Reveladas.
Assim sendo, não é possível admitir-se determinados discursos eivados de linguagem
ideológica, no sentido de não ser possível afirmar a existência de justiça de transição no
âmbito brasileiro, enquanto não houver a persecução penal dos agentes da exceção, como se
houvesse um modelo ideal de processo transicional. Sustentar essa posição é se divorciar de
todo o universo teórico que gira em torno do tema, é pretender que haja uma única resposta
aos dilemas enfrentados nos momentos das transições políticas quando, ao contrário disso, são
períodos compostos por continuidades e descontinuidades, por certezas e incertezas e, por
fim, pela inexistência de uma sistematização precisa, uma vez que a única convicção que
existe sobre essas dúvidas é que cada cenário político possui suas particularidades que o
individualizam em relação aos demais.

3.2. Persecução penal dos agentes do regime militar brasileiro de 1964-1985
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Após a retomada da ordem democrática, surge um movimento com o desafio de
investigar e punir os crimes ocorridos no Brasil durante um período que parecia estar sob um
pacto de silêncio (1964/1985) e, pelo que parece, o assunto vem inflamando diversos setores
na sociedade.353 A título de exemplo, no dia 29 de março de 2012, em clima de violência
urbana e repressão policial terminou o encontro entre dois grupos que manifestavam idéias
um tanto divergentes no Rio de Janeiro. De um lado, militares da reserva que promoviam, na
sede do Clube Militar da cidade, uma comemoração do aniversário de 48 anos do golpe
militar de 1964, e do outro, um grupo que fazia uma passeata com gritos que ecoavam pelas
ruas da cidade com o pedido de punição para os crimes da ditadura militar. 354
Não é prudente que o retratado descrito na reportagem da grande mídia, seja refletido
com a mesma feição no meio acadêmico. Como adverte Michel Foucault,355 “o discurso não é
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que,
pelo que se luta, o poder de que queremos nos apoderar.” É preciso delimitar a ordem da fala
a respeito da proteção e promoção do direito das gentes, uma vez que todo estado
comprometido com a comunidade internacional supõe a rejeição a qualquer ato atentatório à
humanidade. A noção de democracia, todavia, que orienta este trabalho parte da premissa de
que a desejável responsabilização pelas violações não pode ser objeto de retórica política,
tampouco produto de emoção, pois se a omissão não é justiça, o excesso também é repudiado
pelos direitos fundamentais no âmbito interno dos estados.
Afirma-se isso porque, cada vez com mais destaque, desenvolvem-se trabalhos em
relação ao problema de saber se os responsáveis pelas condutas criminosas da repressão
política, promovida pelo regime de 1964/1985, devem ser penalmente responsabilizados e, em
sendo a resposta positiva, como viabilizar a persecução penal.
Sob esse prisma, entre os que são contra e os que são a favor da punição, apresentamse uma série de argumentos, cada qual com suas razões de persuasão. Pretende-se assim,
estabelecer-se um diálogo entre os argumentos, diante da complexidade que o problema
possui.
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É preciso antes, contudo, uma sucinta elucidação. Segundo o princípio da presunção
de inocência, previsto no consagrado artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de 1988, é
duvidosa a afirmação de que violações foram praticadas pelos agentes públicos da repressão
política, uma vez que, ao menos do ponto de vista jurídico, não há qualquer condenação
criminal com trânsito em julgado sobre esses fatos, de sorte que “se alguém perguntar se
agentes estatais ou colaboradores do regime militar cometeram crimes nos porões da ditadura,
juridicamente, a resposta é não.” 356
Por outro lado, quando milhares de depoimentos narram crimes previstos no Código
Penal vigente à época, praticados nas mesmas condições de tempo, em diferentes locais do
território nacional, através de semelhantes formas de execução, e por agentes “a serviço do
Estado”, como as declarações apresentadas no livro Direito à Memória e à Verdade
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Secretaria de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos,
pode ser dado como fato histórico que tais ilícitos foram praticados.358
Ultrapassados esses pontos, e considerando ainda a terceira fase da justiça de transição
proposta por Teitel (capítulo 1.2.2.3), as duas principais linhas argumentativas são feitas
através das proposições de que: 1) de que a Lei de Anistia (lei nº 6.683/79)359 não é uma
norma válida

360

e, 2) os delitos de lesa humanidade são imprescritíveis. Esses argumentos

possuem como pano de fundo a afirmação dos direitos humanos, e se operam a partir da
lógica de que a manutenção da possibilidade de responsabilização criminal funcionaria como
um elemento de prevenção, ou ainda de prestação de contas à coletividade. Vale dizer, a
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persecução penal de crimes contra a humanidade está no projeto de luta global contra a
impunidade.361
Nessa linha, utiliza-se também a argumentação da aplicabilidade do Direito Penal
Internacional, como fruto da evolução dos julgamentos realizados em Nuremberg, que seria
informado por normas positivadas e consuetudinárias que descrevem os crimes internacionais
e as suas respectivas sanções. Como argumenta Meyer

362

, a ausência de adesão a um tratado

internacional não importaria para o reconhecimento de sua aplicação, uma vez que no âmbito
internacional, o jus cogens atuaria como fonte do direito. Estaria aí a estratégia teórica para
dar uma resposta a dor das vítimas e seus familiares a afastar toda e qualquer possibilidade de
impunidade.
Desta forma, passa a pesquisa, doravante, a analisar os argumentos em torno da
questão penal relacionada à justiça de transição no Brasil.

3.2.1. Análise dogmática da lei nº 6.683/79

Como dito anteriormente (capítulo 2.3), o governo Geisel caracterizou-se pelo desejo
de manter um amplo apoio aos militares, reduzir os atos de excesso praticados pela linha dura
e promover a abertura política sob rígido controle do regime. Como explica Silva363, desse
horizonte caracterizado pela ascensão das lutas em prol da democracia e de perspectivas de
revigoramento da política institucional, surgiu a possibilidade de uma aproximação entre o
MDB e setores da sociedade civil, em especial os familiares de presos políticos que recorriam
a esse partido com reclamos no sentido de que fossem investigados o destino dos
desaparecidos.
Nesse sentido, informa ainda o autor que já no primeiro ano desse governo a questão
da anistia foi levantada como uma fórmula para superar aquele impasse, e garantir a
redemocratização nacional. A temática foi objeto de proposta legislativa por parte do
deputado Florim Coutinho do MDB, que defendia a concessão de anistia a todos os brasileiros
que, direta ou indiretamente, estivessem envolvidos em delitos de natureza política, ou em
361
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razão destes tivessem sido punidos a partir de 1964, prevendo ainda a reversão de militares e
civis aos postos de que foram afastados. Contudo, esta iniciativa acabou sendo arquivada.
Cumpre observar que essa proposta ainda foi reapresentada ao Congresso três anos depois e,
mais uma vez, foi rejeitada por comissões técnicas.
Existia, assim, amplo anseio social em favor da medida que beneficiaria uma gama de
categorias, dentre as quais se destacavam: 1) os que haviam perdido os direitos políticos pelo
período de dez anos, dentre os quais encontravam-se aqueles que já haviam sido apenados,
mas que ainda eram considerados inelegíveis, e os que ainda cumpriam a sanção; 2) aqueles
que tinham sido demitidos do serviço público com fundamento na legislação
“revolucionária”, que os aposentou com rendimentos proporcionais ao tempo de serviço; e 3)
os condenados com fundamento na Lei de Segurança Nacional, dentre os quais encontravamse aqueles que organizaram movimentos subversivos, assim também como os agentes
apenados por crimes comuns, isto é, por condutas tipificadas no Código Penal.
Considerando essas intrincadas questões que aparentemente obstaculizavam eventual
concessão de anistia, entre os anos de 1975 e 1978 foram apresentadas diversos projetos,
dentre os quais se destacou, em 1977, a iniciativa do deputado Olivir Gabardo do MDB, que
reafirmava a sua oposição ao governo com a proposição de cunho amplo e irrestrito aos
estudantes que tivessem sofrido qualquer forma de coação em razão de participação em
manifestações não permitidas.
Àquela altura, a mobilização social ganhou grande repercussão no país. O movimento
teve forte participação de mulheres, em especial mães de presos políticos, e de setores da
intelectualidade, com apoio das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, além de
outras igrejas evangélicas, tais como os Luteranos e Metodistas.364
O pleito social aumentou cada vez mais, especialmente com a adesão dos estudantes,
que cada vez mais defendiam os princípios democráticos, organizados sob a forma dos “Dias
Nacionais de Protesto e Luta pela Anistia” e os “Comitês Primeiro de Maio pela Anistia”, que
pouco duraram, uma vez que foi organizado posteriormente, em 1978, o “Comitê Brasileiro
pela Anistia” lançado no Rio de Janeiro. No final daquele ano, foi formulado o 1º Congresso
Nacional da Anistia, que contou com a presença de milhares de pessoas, que invocavam a
concessão de uma indulgência estatal, ampla, geral e irrestrita. Ampla, uma vez que deveria
alcançar a todos os punidos com base em Atos Institucionais, geral e irrestrita, na medida em
364
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que não deveriam impor qualquer condição ou limitação aos seus beneficiários, sem exame de
mérito dos atos praticados.365
No momento em que o general Figueiredo assumiu a presidência da República havia
no Brasil cerca de duzentos presos políticos, cento e vinte oito banidos, quatro mil oitocentos
e setenta e sete punidos por atos de exceção e dez mil exilados366, momento este em que foi
editada a lei nº 6.683/79. Este foi o primeiro arranjo que viabilizou o processo de
redemocratização no país, seguido pela Emenda Constitucional nº 26/85.
Feitas essas considerações, passa-se a análise dos aspectos estritamente penais dessa
legislação, justificada pela delimitação do objeto de estudo. Interessa a presente investigação,
o artigo 1º, e os seus parágrafos 1º e 2º, abaixo transcritos.
Art. 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao Poder
Público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos
Institucionais e Complementares.
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática
de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.

Como se nota, a legislação extinguiu a punibilidade dos autores e partícipes de crimes
políticos, os conexos a estes, e às infrações penais eleitorais. Já o seu parágrafo primeiro pode
ser considerado como uma norma penal explicativa, na medida em que procura estabelecer
qual seria o sentido da conexão desejada pelo legislador, e o dispositivo seguinte determina
exceções à aplicabilidade dessa norma, de forma a não abranger pessoas condenadas
definitivamente por atos de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal, segundo
Batista.367
A anistia, em uma visão técnico-jurídica, intervém sobre a norma de caráter
secundário, tornando-a inaplicável ao caso criminoso. O autor explica, ao citar Zagrebelsky,
existir nesse instituto uma derrogação da parte sancionatória da lei, embora o dispositivo
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proibitivo permaneça íntegro. De toda sorte, ao desconectar a pena do tipo, a indulgência
soberana extingue o caráter criminal do acontecimento e atinge, por via reflexa, o jus
persiguendi, assim também como eventual pretensão executória. Costa Junior368, informa que
os efeitos operados por uma norma dessa categoria operam-se ex tunc, e fazem cessar todos os
efeitos penais, subsistindo exclusivamente os efeitos civis das condutas criminosas praticadas,
em especial, a obrigação de reparar os danos causados.
Disso resulta que esta espécie normativa não possui o condão de extinguir os
acontecimentos históricos, nem suas eventuais conseqüências jurídicas extra-penais,
operando-se unicamente sobre os efeitos incriminadores e sancionatórios. Assim, foi
concedida anistia aos crimes políticos, conexos aos políticos e aos eleitorais, cometidos entre
2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.
Nesse exame, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito aos crimes eleitorais
que, segundo Batista369, é o ponto menos problemático dessa análise, uma vez que para a
verificação dessas infrações, é possível socorrer-se do Código Eleitoral (lei nº 4.737/1965370)
com as disposições incriminadoras lá previstas.
Fato é que os delitos que foram perdoados no governo de Figueiredo não alcançariam
os crimes comuns praticados durante o regime, segundo parte da doutrina, o que pode ser
argumentado por algumas formas.
O primeiro raciocínio apresentado por Batista tem acento na Constituição de 1969 371,
no sentido de que àquela época era de competência exclusiva do presidente da República a
iniciativa de conceder anistia relativa a crimes políticos, vale dizer, não havia atribuição
constitucional por parte do chefe do executivo para proceder uma benesse que gerasse efeitos
sobre qualquer forma de delito comum. Nesse sentido
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A anistia ora em exame não alcança crimes comuns, o que pode ser
demonstrado por vários caminhos. O primeiro deles, de estirpe
constitucional, assenta no artigo 57, inciso IV, da Lei Fundamental,
segundo o qual “é da competência exclusiva do Presidente da República, a
iniciativa das leis que concedam anistia relativa a crimes políticos, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional.” 372

Além disso, sublinhe-se que na exposição de motivos do aludido diploma está previsto
que não foi abrangido pela medida quem foi condenado pela justiça por crime que não seja
estritamente político e, assim, conforme a posição do autor em 1979 “nada mais claro: os
crimes comuns estão excluídos da anistia.”
Seguindo ainda essa linha, deve-se observar que a partir da situação hermenêutica em
que se analisam as disposições dessa categoria, é de se concluir que tradicionalmente elas
devem ter uma interpretação restritiva de sorte que as anistias dirigem-se tão-somente aos
delitos políticos, pelo seu próprio propósito de pacificação social.
Outro ponto fulcral é o enfrentamento da questão relativa ao conceito de crime político
que conforme Batista373 “seria um tema merecedor de uma monografia própria”, em razão da
profundidade que os debates poderiam alcançar. Costa 374 afirma que esse injusto seria aquele
em que o atuar do agente, mobilizado e finalisticamente dirigido por fato de natureza política,
causa lesão ao ordenamento da nação, colocando em risco a segurança interna ou externa do
país. Prevalece, de toda maneira, que essa infração não seria só aquela que representa uma
ofensa aos interesses da organização constitucional do Estado, incluindo-se também nessa
categorização o crime comum quando determinado por motivos políticos,375 que se
classificaria, neste caso, como impróprio ou misto.376
Como conseqüência desse debate surge também a noção de crime conexo ao delito
político, conforme a previsão legal indicada no art.1º, §1º do texto ora analisado. A conexão,
instituto processual penal, pressupõe a presença de circunstâncias de natureza objetiva,
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intersubjetiva, e probatória, que determina a reunião dos processos pertinentes a dois ou mais
injustos, propiciando ao julgador uma visão mais nítida do quadro probatório e, como
conseqüência, um melhor conhecimento dos fatos de forma a possibilitar uma melhor
prestação jurisdicional.377 Todavia, segundo Batista

378

, a noção de delito conexo ao crime

político é de índole material e não processual, uma vez que se refere a própria natureza do
crime, completamente desconectado de qualquer análise adjetiva.
Dessa feita, os injustos penais que guardam uma relação de subordinação com os de
caráter político passaram a receber o mesmo tratamento, isto é, crimes políticos classificados
como impróprios adotando-se a expressão de delito conexo ao político.
Nesse sentido, o autor menciona que “Boaventura de Souza Santos os define como
aqueles que só atingem bens jurídicos comuns, mas estão numa relação de meio e fim para
com os crimes políticos puros”. Como se nota, para essa conceituação prevalece uma visão
objetiva, com fundamento na perspectiva de crime meio e crime- fim. Por ocasião desse
exame, convém mencionar que o texto da VI Conferência Internacional para unificação do
Direito Penal (Copenhague, 1935) preconiza que

‘Consideram-se crimes políticos: 1. as infrações dirigidas contra a
organização ou o funcionamento do Estado, bem como aqueles dirigidos
contra os direitos (políticos) do cidadão. 2. Consideram-se crimes políticos
os crimes comuns que constituem meios para realizar os atentados previstos
no parágrafo anterior, bem como os atos cometidos para favorecer a
execução de um crime político ou para permitir ao autor desses crimes
escapar à sanção da lei penal. 3. Entretanto, não se consideram crimes
políticos aqueles aos quais o autor está determinado por motivo egoístico ou
torpe. 379

Sendo assim, o artigo 1º, § 1º da lei nº 6.683/79 adotou o mesmo critério que prevalece
para o próprio crime político, de forma que, ao contrário do que foi afirmado inicialmente, é
possível afirmar que a anistia operou os seus efeitos sobre os delitos comuns que fossem meio
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para a prática de crimes políticos, bem como quaisquer outros desde que praticados com
motivação política.
Ainda assim, a categoria dos crimes políticos não está livre de controvérsias, uma vez
que não existe definição legal dos mesmos, tampouco consenso a nível doutrinário ou
jurisprudencial sobre esta modalidade de criminalidade. 380
Diferente disso, o preceito legal do artigo 1º, §2º do mesmo diploma excetuou de seus
efeitos aqueles que tivessem sido condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto,
seqüestro e atentado pessoal. Em relação às condutas de assalto e seqüestro o dispositivo não
oferece dificuldades, pois em que pese a imprecisão terminológica da conduta de assaltar em
termos penais, pode-se concluir que estariam afastados da indulgência soberana os casos de
roubo e seqüestro, ainda que praticados em um contexto de crime-meio para realização de
delitos políticos. O mesmo pode ser dito em relação à ação de atentado pessoal que deve ser
entendida como a ofensa a vida, integridade corporal ou saúde de chefes de Estado, ou
pessoas especialmente protegidas, que também integram a noção de terrorismo, segundo a III
Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal.
Batista formulou à época 381 da edição da lei duas críticas a esse dispositivo, sendo: 1)
de ordem político-criminal, e 2) de um ponto de vista técnico. Na primeira questiona-se “a
avareza do príncipe”

382

, diante da representativa campanha dos segmentos da sociedade

brasileira que clamavam no sentido de uma anistia ampla, geral e irrestrita. A segunda no
sentido da falta de isonomia material no tratamento de co-réus que tivessem praticado um
mesmo fato criminoso, mas que se encontrasse em situações processuais díspares, ou seja, um
anistiado por ter o seu processo transitado em julgado, e o segundo não anistiado por não
haver condenação definitiva, afastado dos efeitos da norma.
Com efeito, nota-se que entre as condutas excluídas desse benefício estavam aquelas
que se caracterizavam como atos de oposição política ao regime, o que propiciava evidente
desproporcionalidade, vindo essa disposição a reproduzir inegavelmente um aspecto de autoanistia aos militares que se despediam do Poder.
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Diante da afronta a igualdade dessa disposição, a Emenda Constitucional nº 26/85
estendeu o benefício aos excluídos inicialmente, isto é, aos chamados subversivos, tornando a
anistia ampla, geral e irrestrita 383, de maneira a afastar a caracterização de auto-anistia.
A doutrina àquela época afirmou que a tortura, o desaparecimento forçado, seqüestros
e homicídios eventualmente praticados por agentes públicos não poderiam ser classificados
como crimes políticos, e nem como conexos a estes em qualquer hipótese. Neste sentido,
Batista384 afirmou em 1979 que os delitos praticados pelos integrantes do regime eram
“repugnantes crimes comuns” que não podiam ser abrangidos pela aplicação da lei.
De toda maneira, a lei nº 6.683/79 foi utilizada por décadas como fundamento para a
não punição dos agentes públicos do regime precedente. Essa questão ficou silente durante
vários anos e não se falou mais em prestação de contas por parte do regime precedente desde
então, o que evidentemente não joga uma pá de cal sobre o assunto.
Recentemente a discussão ganhou novo fôlego, principalmente quando a Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se posicionou a respeito de alguns casos
semelhantes na América do Sul a respeito da validade das anistias concedidas por governos
antidemocráticos, sendo exemplo disso os julgados dos Casos Barrios Altos- Chumbipuma
Aguirre y otros vs. Peru (2001) e Almocinad Arellano y otros vs. Chile (2006), dentre outros.
Assim, o tema da justiça de transição no Brasil foi revigorado, pelo impulso de sua terceira
fase de desenvolvimento narrada por Teitel 385, e as controvérsias sobre os efeitos e a validade
da anistia de 1979 voltaram a produz intensos debates no meio acadêmico.
Repita-se, os argumentos defendidos majoritariamente como a correta interpretação da
lei de anistia podem ser resumidos, segundo Swensson Junior 386, da seguinte maneira:

Premissa maior: segundo o texto da lei n. 6.683/79, não se concede anistia
para os autores e partícipes de delitos comuns, mas somente de delitos
políticos ou conexos a eles, bem como de crimes eleitorais. Premissa
menor: os crimes praticados pelos agentes e colaboradores do regime de
exceção não são crimes políticos ou crimes eleitorais. Trata-se de delitos
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comuns. Conclusão; os agentes e colaboradores da ditadura não foram
anistiados pela Lei n. 6.683/79.

Cumpre observar que esses argumentos, como expõe o autor, não se mostram tão
simples assim, pois apesar de correta a premissa maior, há controvérsias a respeito da menor.
Isso porque essa categoria tem por finalidade distinguir dos criminosos comuns aquelas
pessoas que incidem em atos de criminalidade motivados ideologicamente por mudanças no
plano do Estado. Como já dito, não existe uma definição legal e, por conseguinte, não é
possível dizer de maneira inconteste que o texto de 1979 refere-se tão-somente aos delitos
políticos próprios ou aos impróprios.
Na mesma discussão, resta ainda a indagação se os crimes praticados pelos agentes da
repressão foram ou não praticados por motivação política, em razão do disposto no artigo 1º,
§ 1º da lei de anistia. Assim permanece a pergunta se os integrantes do DOI-CODI praticaram
crimes para “proteger” o Brasil de ameaças comunistas, terroristas ou subversivas, ou se, por
outro lado, teriam concretizado essas ações típicas por razões pessoais. Melhor explicando,
uma coisa é afirmar que a tortura não é crime político387, o que é incontroverso, outra coisa
bem diferente é afirmar que essa conduta não pode ser praticada por motivação política. O
que acontece é que, como resume Swensson Junior388

(...) entre os que lutaram para derrubar e defender a ditadura, cada parte
costuma negar aos crimes praticados por seus adversários a “nobre”
natureza política, alegando que eles atingiam não o próprio regime político,
mas a vida, a integridade e o patrimônio dos cidadãos, envolvidos ou não no
conflito.

Sublinhe-se que preservar o Estado ditatorial é, inegavelmente, agir motivado
politicamente, de sorte que não há razão suficiente para se sustentar que a lei também não
abrangeu esse tipo de intenção.
Essa problemática foi examinada tanto no âmbito interno, através da propositura da
ADPF nº 153 perante o STF, assim também como pela Corte Interamericana de Direitos
387
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Humanos, por ocasião do julgamento do Caso Gomes Lund vs. Brasil. É a análise que se
passa a enfrentar.

3.2.2. Argüição de descumprimento de preceito fundamental nº 153 e o controle de
constitucionalidade da lei nº 6.683/79

No dia 21 de outubro de 2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
ajuizou argüição de descumprimento de preceito fundamental e formalizou pedido para que o
Supremo Tribunal Federal desse a lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979, interpretação
conforme à Constituição, de modo a declarar que a anistia concedida pelo citado diploma aos
crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da
repressão contra opositores políticos durante o regime militar de 1964/1985. O argumento
principal foi o de que existe controvérsia constitucional a respeito do dispositivo previsto no
artigo 1º, § 1º da referida legislação, uma vez que este teria extinguido a punibilidade de
crimes como o de homicídio, torturas, lesões corporais seguidas ou não de morte, estupro e
desaparecimento forçado de modo institucionalizado pelo Estado brasileiro. 389
A Advocacia Geral da União argumentou no sentido da improcedência do pedido
formulado e sustentou, em suma, que a Lei de Anistia efetivamente não estabeleceu qualquer
discriminação na concessão da clemência para os ditos subversivos ou para os agentes
vinculados de qualquer forma ao regime repressivo. Ademais, alegou que a medida de 1979 já
teria produzido todos os seus efeitos e que eventual decisão que acolhesse a pretensão inicial
violaria o artigo 5º, inciso XL da Constituição de 1988, que proíbe a retroatividade penal
incriminadora. Aduziu ainda tratar-se de causa extintiva da punibilidade prevista no Código
Penal brasileiro, além do ato ter sido posteriormente ratificado pela Emenda Constitucional nº
26 de 1985, que convocou a abertura da Assembléia Constituinte como marco histórico para a
redemocratização do Brasil.390
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Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da República, em divergência com o
Ministério Público Federal de São Paulo

391

, opinou no sentido da improcedência da ação, ao

argumento de que para a apreciação da argüição seria necessária uma nova interpretação do
contexto histórico vivenciado à época da edição da legislação questionada, ou seja, “demanda
o exame do contexto histórico em que produzida a Lei de Anistia.”
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Afirmou ainda que a

anistia editada pelo Estado brasileiro teve caráter impessoal, e fez referência, tão-somente, aos
crimes praticados naquele contexto de reconciliação nacional, de forma a excluir ao caráter
delituoso dos fatos praticados, sem beneficiar qualquer tipo de classe em especial, pelo fato de
ter sido ampla e irrestrita. Informou, ainda, o caráter da negociação entre o regime que saia do
governo e a democracia que se pretendia reinaugurar, de forma pacífica na luta por uma
transição sem mais derramamento de sangue.
O primeiro ministro a votar foi o relator Eros Roberto Grau que afastou de início
eventual análise do instituto da prescrição, ainda que decorridos mais de trinta anos da edição
da lei, uma vez que esta causa de extinção da punibilidade não impediria o enfrentamento do
tema proposto na ADPF, de sorte que esta análise somente poderia ser feita caso ultrapassada
a questão principal. Ressaltou o magistrado de início que o eventual reconhecimento da
validade desta não implicaria em uma negação ao passado autoritário vivenciado pelo país,
uma vez que esta investigação não dependeria do julgamento colocado em pauta, pelo fato de
se tratarem de propósitos diferentes.
A improcedência da ADPF estaria vinculada ao reconhecimento da história da luta
pela anistia no Brasil, que resultou de longo debate nacional, com a participação de diversos
setores da sociedade civil, constituída por uma série de manifestações populares e por um
longo período de negociações que teriam como resultado a transição do regime ditatorial para
o regime democrático. Ressaltou o ministro

A inicial ignora talvez o momento mais importante da luta pela
redemocratização do país, o da batalha pela anistia, autentica batalha.
Toda a gente que conhece nossa história sabe que essa luta existiu,
resultando no texto da lei nº 6.683/79 (...) Nos estertores do regime viam391

A divergência se refere ao conjunto de medidas adotadas pelo Ministério Público Federal no Estado de São
Paulo, examinadas no capítulo 3.1., o que é perfeitamente justificável pela independência funcional dos órgãos
da instituição prevista na Constituição de 1988.
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se de um lado os exilados, que criavam comitês pró- anistia em quase
todos os países que lhes deram refúgio, a Igreja (a frente a CNBB) e os
presos políticos em greve de fome que a votação da anistia
(desqualificada pela inicial) salvou da morte certa, pois não recuariam da
greve e já muitos estavam desabilitados, como os jornais da época
fartamente noticiavam (...) Reduzir a nada essa luta, inclusive nas ruas, as
passeatas reprimidas duramente pelas Polícias Militares, os comícios e
atos públicos, reduzir essa luta a nada é tripudiar sobre os que, com
desassombro e coragem lutaram pela anistia, marco do fim do regime de
exceção.393

Outra questão enfrentada no voto foi a interpretação conforme a Constituição nos
crime conexos, expressos na lei examinada. Rebateu a afirmativa contida na inicial que
afirmava que o preceito veiculado pelo artigo 1º, §1º da lei seria incompatível com a nova
ordem constitucional, caso fosse interpretado no sentido de que os efeitos operados pela
norma abrangessem também os crimes comuns praticados pelos agentes públicos contra os
opositores políticos durante o regime militar. Assim, os crimes praticados contra os ditos
subversivos seriam comuns, impassíveis de anistia.
O relator rechaçou essa afirmação ao argumento de que o citado dispositivo define
crimes conexos aos políticos para efeitos do artigo 1º da lei. Com efeito, haveria sim conexão
em crimes de qualquer natureza relacionados com delitos políticos ou praticados por
motivação política. Afirmou, ainda, que o citado dispositivo seria uma repetição da anistia
concedida em 1916 a civis e militares que, direta ou indiretamente, se envolveram em
movimentos revolucionários no estado do Ceará. Seria assim uma conexão sui generis
desconectada dos sentidos doutrinários da conexão criminal de natureza processual. Desta
forma, existiria conexão entre os crimes praticados e os excessos perpetrados pelos agentes do
regime, daí ao caráter bilateral da anistia.
Além disso, o voto procurou demonstrar a contradição da Ordem dos Advogados do
Brasil ao propor a ADPF, uma vez que a argüente teria sido naquele cenário da década de
setenta, um dos expoentes na luta para a transição ao regime democrático, e o processo
objetivo em exame seria, desta forma, completamente incoerente com o próprio
posicionamento institucional defendido historicamente pela OAB.
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Outro ponto a ser destacado é o de que a anistia de 1979 seria uma lei-medida que
veiculou a decisão política tomada à época dos fatos, o que gerou a extinção da punibilidade
dos beneficiados pela norma, fenômeno este que se chama de fato consumado. Assim, a texto
questionado exigiria a sua interpretação a luz do contexto histórico dos anos que antecederam
a sua aprovação, e não a luz da realidade presente.
Considerou, ainda, o preceito veiculado na Emenda Constitucional nº 26, de 27 de
novembro de 1985 para consignar que o artigo 4º, § 1º daquele texto, editado em ambiente de
redemocratização, concedeu igualmente anistia aos autores de crimes políticos ou conexos.
No citado ano, não haveria que se falar em ambiente antidemocrático diante da convocação da
Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração do projeto que resultou na Constituição
Cidadã de 1988, e da realização de eleições diretas para os governos estaduais, sendo certo
que naquele cenário o país já era governado por um presidente civil.
Desta forma, na visão do relator, o argumento contido na inicial de que a anistia seria
contrária aos interesses de um povo livre e soberano, não se sustentava diante da simples
análise do contexto em que a emenda havia sido editada. Vale dizer, eventual
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa existente na lei de 1979 teria sido sanada
pela EC nº 26/85, que ampliou os efeitos da clemência para alcançar também os excluídos
pelo § 2º, do artigo 1º daquele diploma, de forma a incluir os condenados pelos crimes de
terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal, estando estes (re)anistiados pela emenda,
como afirmou. Sob esse prisma, a emenda de 1985 teria legitimado de uma vez por todas a
transição acordada em 1979 de sorte que eventual declaração de inconstitucionalidade da
norma teria como conseqüência a negação da verdade histórica dos acontecimentos.
Ao finalizar o voto, afirmou a necessidade do desembaraço dos mecanismos que
importem em dificuldades para o reconhecimento do que aconteceu no passado brasileiro, de
forma a possibilitar o acesso a todos os documentos necessários para o exercício do direito
fundamental a verdade. Na conclusão do seu voto afirmou que

A decisão pela improcedência da presente ação não exclui o repúdio a todas
as modalidades de tortura, de ontem e de hoje, civis e militares, policiais ou
delinqüentes.
394
Há coisas que não podem ser esquecidas.
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O próximo voto no julgamento foi prolatado pela ministra Carmen Lúcia no mesmo
sentido do voto do relator. Antes de adentrar a sua razão de decidir salientou, a partir das
considerações expostas pelo amicus curie CEJIL (Centro pela Justiça e o Direito
Internacional), que a postulação colocada a exame diante do Supremo Tribunal Federal é uma
exteriorização da busca pelo direito à verdade, hoje reconhecido pela legislação internacional
como inerente a todos os povos.
Reforçou a ministra que não há qualquer dúvida sobre as ponderações apresentadas
em plenário pela referida entidade, mas que, por outro lado, o exame da demanda não está a
decidir ou a contrariar o citado direito, e sim a julgar sobre eventual extensão da expressão
“crimes conexos” prevista no artigo 1º, § 1º da Lei de Anistia, e afirmou

o direito a verdade, o direito a história, o dever do Estado brasileiro de
investigar, encontrar respostas, divulgar e adotar as providências sobre os
desmandos cometidos no período ditatorial não estão em questão e, se
estivessem, pelo menos eu, com certeza, daria resposta exatamente no
sentido enaltecido pela advogada. Apenas deve ser enfatizado que não é
essa a questão, nem ao menos como objeto de exame ou argumentação para
a resposta a ser dada na presente argüição, simplesmente não é esse o tema
posto (...)
Todo o povo tem direito de saber, mesmo dos seus piores momentos. Saber
para lembrar, lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir
erros que custaram vidas e que marcaram os que foram sacrificados por pais
torturados, irmãos desaparecidos e outras atrocidades. 395

Afirmou, ainda, que se as anistias são sinônimas de esquecimento, o que se tem no
Brasil é algo bem diferente. Significa dizer que o que se busca hoje no país é o esclarecimento
do que aconteceu nas décadas de sessenta, setenta e início da de oitenta, período este que
remete o povo brasileiro aos atentados contra o Conselho Federal da OAB e ao Riocentro, e
frisou a importância das providências jurídicas de cunho administrativo e civil adequadas.
No mérito, asseverou que a lei nº 6.683/79 foi o primeiro passo formal deflagrador do
processo de participação da sociedade civil em um período marcado pelo silêncio, por falta de
espaços e possibilidades que lhes eram negadas sistematicamente.
Ao contrário disso, a sociedade naquela ocasião se manifestou favoravelmente sobre a
proposta. Desta forma, o projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional foi prontamente
395
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enviado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que o MDB, somente
depois da manifestação deste, procedesse na votação. Posteriormente, apoiado no parecer
exarado pelo então conselheiro daquele órgão, o advogado José Paulo Sepúlveda Pertence, o
partido da oposição consentida se manifestou formalmente pela sua aprovação.
Lembrou que os escopos da legislação questionada eram a reconciliação e pacificação
nacional para que o Brasil conseguisse superar o autoritarismo que se consolidava há décadas.
Destacou que a via própria para mudar a lei de anistia é o Poder Legislativo e não o
Judiciário.
Afastou, inclusive, o argumento da prescrição de eventuais pretensões punitivas que
não teriam sido anistiadas pela lei nº 6.683/79, como arrazoado pelos argüentes. Neste
sentido, asseverou que a verificação ou não da incidência do disposto no artigo 109 do decreto
lei nº 2.848/40 depende de análise casuística que teria como causa prejudicial a procedência
ou não da argüição em julgamento.

A verificação ou não de ocorrência de prescrição depende em cada caso,
como é certo, do que se vier a concluir sobre a interpretação que deve
prevalecer sobre a norma questionada. Se se concluir pela abrangência,
em seus termos, de todos os crimes não haverá como se dar a persecução
penal; se, contrariamente, se vier a concluir peça sua restrição, não
abrangendo os crimes de tortura e outros de igual hediondez, praticados
pelos agentes da repressão, a prescrição ou não haverá de ser cuidada em
cada caso que vier a ser objeto de persecução penal. 396

No mais, acompanhou o voto do relator e destacou que a improcedência da ação dizia
respeito somente à interpretação da Lei de Anistia, o que não impede o direito dos brasileiros
de saber a verdade a respeito dos fatos que atingiram os direitos fundamentais.
O ministro Ricardo Lewandowski foi o terceiro a votar e, neste ato, inaugurou a
divergência no âmbito da Corte Constitucional e julgou parcialmente procedente a argüição.
Primeiramente, se manifestou no sentido de que eventual prescrição não seria óbice ao
reconhecimento da ADPF uma vez que se cuida de matéria a ser examinada antes da
deflagração de eventual persecutio criminis, o que não interferiria na análise abstrata do
preceito legal questionado em sede de processo objetivo.
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Ademais, demonstrou que um dos crimes que se questionava seria exatamente o de
desaparecimento forçado que possuiria caráter permanente, protraindo-se o momento
consumativo enquanto os restos mortais das vítimas não fossem encontrados.
Lewandowsky registrou que a questão fulcral discutida no STF limitar-se-ia a discutir
se os agentes públicos, que alegadamente praticaram crimes comuns durante o regime de
exceção, estariam ou não abrangidos pela lei de anistia. Para ele, a legislação foi editada em
meio a um clima de crescente insatisfação popular contra o regime, que envolvia à época a
crise do petróleo de 1973, acompanhada de um acentuado crescimento nos preços do produto,
que acarretou em uma inesperada desestabilização na economia mundial, com pesados
reflexos no Brasil.
Fez alusão, igualmente, ao que chamou de um dos eventos mais significativos desse
momento referindo-se a “carta aos brasileiros”, elaborada pelo professor Goffredo da Silva
Telles, em agosto de 1977, no pátio da faculdade de direito do Largo de São Francisco, que
assinalou o fim da complacência dos juristas com o regime. Referiu-se ainda a protestos
vindos do exterior, por parte de governos, organizações internacionais e outras entidades, a
exemplo do Senado italiano, do Bundestag alemão, da Anistia Internacional, do Conselho
Mundial de Igrejas e da Pontifícia Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, dentre outros.
Assim refutou, citando Hobbes, que não cabe no caso

a análise da voluntas legislatoris - perdida em um passado remoto e, cuja a
aferição assume contornos eminentemente subjetivos, porquanto depende
da ótica particular dos distintos exegedas – e se passe a analisar a voluntas
legis , cuja a avaliação se faz a partir de critérios hermenêuticos mais
objetivos.397

Disso resulta que cabe ao intérprete analisar se o termo conexão contido no § 1º, do
artigo 1º do diploma questionado abrange ou não os crimes cometidos pelos agentes públicos
durante o período de repressão. Inevitável, desta forma, enfrentar o sistema processual
brasileiro para analisar detalhadamente as hipóteses previstas no Código de Processo Penal
vigente. Enumerou as possibilidades previstas na legislação discorrendo sobre as conexões: 1)
material (concurso material, formal ou a continuidade delitiva); 2) intersubjetiva por
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simultaneidade, e por concurso; 3) a objetiva; 4) a probatória; e 5) intersubjetiva por
reciprocidade, e destacou que somente nas duas últimas poderiam se vislumbrar o termo
contido na lei.
Ressaltou, nesse ponto, que a conexão probatória e a por reciprocidade constituem
meras regras de unificação de processos, com o objetivo de facilitar a instrução de modo a
evitarem-se decisões conflitantes, sendo, portanto, esvaziadas de qualquer aspecto material,
motivo pelo qual não poderiam vincular os crimes comuns praticados com eventuais crimes
políticos.
Em seguida, o ministro Lewandowsky partiu para o enfrentamento da distinção entre
crimes comuns e políticos e, para isso, citou a própria jurisprudência do STF. Para ele, a
Corte faz uma clara distinção afirmando que os delitos tipicamente políticos são aqueles
praticados contra a integridade territorial do país, seus governantes, soberania nacional, o
regime democrático ou contra o Estado de Direito; e os crimes políticos relativos, que exigem
análise casuística, por meio de dois critérios: 1) da preponderância e, 2) atrocidade dos meios.
No primeiro, deles será possível concluir-se se um crime é político ou não
examinando-se a finalidade da conduta do agente, em outras palavras, se persegue ou não a
modificação da ordem política e social do Estado por meio da prática de uma infração de
natureza penal. O segundo critério se caracteriza pela análise dos meios praticados de modo
que caso se verifiquem ações violentas, com emprego de meios cruéis, ou por meio de
atentados a vida e as liberdades, restará afastada a qualificação do crime como político.
Nessa linha de raciocínio, para Lewandowsky existe a possibilidade de abertura de
persecução penal contra os agentes do Estado que tenha eventualmente praticado delitos
capitulados na legislação penal ordinária, uma vez que a lei de anistia não abrange crimes
comuns e emprega de forma tecnicamente equivocada o conceito de conexão.
Concluiu o voto e sublinhou que outra não poderia ser a conclusão dessa análise, sob
pena de impedir-se a apreciação dessas questões pelo Poder Judiciário, conforme preceitua o
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988. Ademais, lembrou que o Comitê de
Direitos Humanos da ONU já afirmou que os Estados partes do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos398, ratificado pelo Brasil, têm a obrigação de investigar e punir os
398

“(...) nos casos em que algum funcionário público ou agente estatal tenha cometido violações dos direitos
reconhecidos pelo Pacto aos quais faz referência esse parágrafo [tortura e outros tratamentos cruéis, inumanos ou
degradantes, privações sumárias e arbitrárias de vida, desaparecimentos forçados], os Estados partes dos quais se
trate não poderão eximir os autores de sua responsabilidade jurídica pessoal, como aconteceu em certas anistias
(ver Observação Geral nº 20 [44] e em imunidades anteriores. Além disso, nenhum cargo oficial justifica que
sejam eximidas de responsabilidade jurídica as pessoas às quais é atribuída a autoria dessas violações. Também
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responsáveis por violações das garantias nele previstas. No mesmo sentido, mencionou que a
Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou a mesma obrigação em relação aos
Estados partes da Convenção Americana, conforme o disposto no artigo 1.1 do mencionado
Tratado Internacional.
Julgou desta forma o pedido da ADPF parcialmente procedente para dar interpretação
conforme ao § 1º, do artigo 1º da lei nº 6.683/79, de modo que se entenda que os agentes
públicos não estão automaticamente anistiados pelo referido dispositivo, devendo o Poder
Judiciário realizar um “case by case approach”399 , mediante critério de preponderância e da
atrocidade dos meios a fim de caracterizar o cometimento ou não de crimes comuns.
O

ministro

Carlos

Ayres

Brito

acompanhou

a

divergência

e

empatou

momentaneamente o julgamento. Começou o voto com uma homenagem ao jurista Fábio
Konder Comparato, um dos subscritores da petição inicial daquele processo objetivo, e
prosseguiu ao marcar que o perdão somente é válido quando emitido na esfera individual, isto
é, a coletividade não se confundiria obviamente com o indivíduo, de forma que não haveria
que se falar em uma desculpa coletiva.
Assim, a anistia seria um perdão coletivo, e pelo seu último aspecto seria inválida
diante de sua imprecisão. Para que fosse considerada como legítima deveria ter sido feita de
maneira clara e autêntica “não incidindo jamais em tergiversação redacional, em
prestidigitação normativa, para não dizer em hipocrisia normativa”.400
Ao citar o voto anterior do ministro Lewandowsky, referiu-se a dicotomia entre os
crimes políticos propriamente e os impróprios, sendo certo que estes seriam crimes comuns
ideologicamente motivados.

devem ser eliminados outros impedimentos ao estabelecimento da responsabilidade penal, entre eles a defesa
baseada na obediência a ordens superiores ou os prazos de prescrição excessivamente curtos, nos casos em que
forem aplicadas tais prescrições”. ONU, CCPR, Observação Geral, nº 31, § 18, apud Parecer Técnico do
Internacional Center for Transitional Justice, solicitado Ministério Público Federal, Procuradoria da República
em São Paulo/SP, pelo ofício nº PR/SP – GABPR12- EAGF – 352/2008, de 04 de julho de 2008, Procedimento
nº 1.24.001.008495/2007, disponível em www.ictj.org.
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Em seguida, criticou o voto do relator Eros Grau ao aduzir que este teria atentado mais
aos aspectos históricos do que para a validade em si da legislação. Afirmou que a
interpretação aplicada somente deve ser utilizada na hipótese dos métodos tradicionais de
hermenêutica não serem aptos para a aplicação da norma questionada. Dessa maneira, as
metodologias de interpretação (literal, lógico, teleológico, e sistemático) devem ser utilizadas
a priori, de forma que, ainda assim, subsistir qualquer dúvida, aí então se deve recorrer ao que
chamou de paramétodo de interpretação. Haveria de igual modo um núcleo deôntico da lei
que não permitiria a inclusão de crimes hediondos e equiparados entre aqueles anistiados, o
que dispensaria a necessidade de aplicar-se o método histórico.
Realçou que aqueles que redigiram o texto legal não tiveram a coragem de assumir a
manifesta intenção de anistiar torturadores, estupradores e assassinos de prisioneiros já
rendidos e, voltando a citar Lewandowsky, afirmou que certos crimes são, pela sua própria
natureza, absolutamente incompatíveis com a idéia de criminalidade política pura ou por
conexão. Seriam hipóteses de excesso dentro do próprio regime de exceção, este já
suficientemente autoritário, duro, e ignorante em relação aos direitos subjetivos.
Além disso, asseverou que as Forças Armadas na ocasião do Golpe de 1964
impuseram uma ordem jurídica autoritária, baseada em atos institucionais de nítido cunho
antidemocrático, mas que por outro lado, de certa forma, preocupada com o cumprimento da
lei. Ainda assim, conforme o ministro Ayres Brito, os violadores de direitos humanos teriam
desobedecido não só a ordem democrática de 1946, mas também a própria legalidade
autoritária de 1964.
Sustentou que o ato de conceder anistia ampla, geral e irrestrita deve ser algo
deliberado e nítido, principalmente quando feita ao fim de um regime de exceção. Entendeu
que prevalece sobre a vontade subjetiva do legislador, a de natureza objetiva da lei e concluiu
o seu voto dando interpretação conforme a Constituição para afastar da incidência da causa de
extinção da punibilidade operada pela lei questionada, os crimes de lesa humanidade
praticados pelos agentes públicos do regime de exceção, que não teriam sido anistiados nem
pela lei nº 6.683/79 e nem pela EC nº 26/85.
A ministra Ellen Gracie basicamente acompanhou o voto do relator, o que fez
desempatar o julgamento. Aduziu que não havia afrontamento pela lei de 1979 à Constituição
de 1988, pois aquela já havia produzido todos os seus efeitos naquela ocasião, uma vez que
isso conduziria ao paradoxo de retirar o benefício de todos quantos por ela foram alcançados.
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Afirmou que eventual desqualificação da composição do Congresso Nacional que a
aprovou também não resistiria à constatação da reiteração do seu conteúdo pela Emenda
Constitucional nº 26. Ademais, não procederia o argumento de que a lei questionada
representaria um obstáculo ao conhecimento da verdade, visto que eventuais óbices
encontrados seriam relacionados a outros diplomas que as cobrem de sigilo, cuja a
constitucionalidade já estaria submetida à apreciação do Supremo na ação direta de
inconstitucionalidade nº 4.077 que questiona as leis nº 8.159/91 e nº 11.111/05.
Refutou o pedido de interpretação conforme a Constituição através do argumento de
que o objetivo da anistia é a pacificação social, razão pela qual seus efeitos são
necessariamente bilaterais. Afirmou por fim que

Não se faz transição, ao menos, não se faz transição pacífica entre um
regime autoritário e uma democracia plena, sem concessões recíprocas. Por
incômodo que seja reconhecê-lo hoje, quando vivemos outro e mais
virtuoso momento histórico, a anistia, inclusive daqueles que cometeram
crimes nos porões da ditadura, foi o preço que a sociedade pagou para
acelerar o processo de redemocratização, com eleições livres e a retomada
do poder pela sociedade civil. 401

Assim sendo, dando razão ao voto do relator, julgou improcedente a pretensão contida
na peça inaugural.
O próximo a votar foi o ministro Marco Aurélio Mello que também acompanhou o
relator, e ressaltou de início a falta de interesse de agir diante da inutilidade do julgamento da
ADPF ao afirmar que, ainda que todos os pedidos fossem julgados procedentes, os eventuais
crimes a serem apurados estariam todos fulminados pela prescrição, de modo que a discussão
submetida ao crivo do STF seria, segundo o magistrado, estritamente acadêmica para ficar
registrada historicamente nos Anais do Tribunal.
Desta forma, o seu voto afirmou que a lei nº 6.683/79 abrange até mesmo os crimes
praticados pelos servidores da repressão, uma vez que estaria relacionados a crimes políticos
ou praticados por motivação política, com a finalidade de se combater aqueles que se
rebelavam contra o regime de exceção. Por fim, destacou que a lei em questão teria natureza
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penal, fato este que levaria a conclusão que seus efeitos já teriam se operado, ainda que se
considerasse a Constituição de 1988.
Já o ministro Celso de Mello iniciou o seu voto, acompanhando o relator, e
argumentou que

Aqueles que, há 46 anos, em 1964, golpearam as instituições, derrubaram
um governo legitimamente escolhido pelo voto popular e, em assim
procedendo, irromperam, arbitrariamente o processo constitucional no
Brasil devem saber, onde quer que hoje se encontrem, que essa nódua
destaca, “ad perpetum rei memoriam” , a sua responsabilidade histórica na
instauração e na sustentação de um nefando regime autoritário que
institucionalizou, a partir de 1968, com fundamento no AI-5 – verdadeiro
codinome do arbítrio ilimitado- um sistema político que tornou viáveis
práticas brutais que vieram a ser rejeitadas pela consciência ético-jurídica
do Povo brasileiro e das nações civilizadas.402

Ultrapassada essa questão na qual o ministro enfatizou a responsabilidade histórica
daqueles que golpearam um governo democraticamente eleito e deram suporte a um regime
político de violência institucionalizada, ressaltou igualmente o princípio da inafastabilidade da
jurisdição que foi sacrificado indiscriminadamente durante os anos da exceção, o que deixou
fora de controle práticas criminosas e abusivas por parte dos agentes do regime.
Dessa maneira, os atos institucionais representavam modelos jurídicos providos de
eficácia constitucional absoluta, infensos a qualquer forma de controle estatal externa.
Reforçando essa idéia, segundo o ministro, surgiram instituições sombrias que praticavam
delitos covardemente. Reconheceu, desse modo, a prática de crimes de tortura, estupro,
desaparecimentos forçados, assassinatos, além de outras práticas criminosas e abusivas por
parte dos agentes que serviam a ditadura como excessos que constituem a negação arbitrária
dos direitos humanos que refletem uma atuação estatal tendente a suprimir a dignidade, a
autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado de maneira indisponível.
Por outro lado, procurou demonstrar que a redemocratização do Estado brasileiro
voltou a ser progressivamente implementada quer pela supressão de elementos autoritários
que inclusive vigoravam no ordenamento jurídico, quer pela recomposição do próprio estado
de comunhão nacional.
402
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Nessa finalidade de implementar a transição de volta ao regime democrático,
sucederam-se por deliberação do Congresso Nacional, já devidamente restaurado, atos
concessivos de anistia, tais como a lei nº 6.683/79 e a Emenda Constitucional nº 26/85, em
seu artigo 4º, com a finalidade de promover gradualmente a reconciliação nacional. Os efeitos
jurídicos destes, em matéria penal, são imediatos e incidem retroativamente sobre o fato
criminoso. Muito embora, em regra, operem sobre crimes políticos, não haveria óbice para
que também abarquem delitos comuns. Além disso, não pressupõem a existência de sentença
condenatória com trânsito em julgado que, no entanto, se houver, não impedirá a produção
dos efeitos do ato de clemência soberana, apta a desconstituir a própria coisa julgada, exceto
se o próprio texto dispuser em sentido contrário.
Destacou até que na vigência da Constituição de 1969 não havia qualquer obstáculo
para a concessão de anistia de caráter amplo e irrestrito. Na realidade, aquela Carta Política
estabelecia que, em se tratando de crimes políticos, a instauração de processo legislativo
concernente à concessão de anistia incluía-se na esfera de iniciativa reservada ao Presidente
da República, com oitiva prévia do Conselho de Segurança Nacional. Por outro lado, aquela
Constituição no que tange aos crimes não políticos, conferia legitimidade concorrente também
aos membros do Congresso Nacional de sorte que o parlamento de 1979 tinha
indubitavelmente a faculdade de estender os seus efeitos às infrações penais comuns.
Destacou, ao contrário disso, que a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos em diversos julgamentos, como o caso Barrios Altos vs. Peru e Almocinad Arellano
vs. Chile declarou a absoluta incompatibilidade das auto-anistias com as disposições da
Convenção Americana.
Não obstante essa referência jurisprudencial - em nível internacional - julgou como
inconsistentes essas comparações uma vez que a lei nº 6.683/79 foi amplamente discutida
naquele momento histórico e, além disso, teve caráter bilateral diferenciando-se, portanto, das
auto-anistias.
Além desse fator, ressaltou o voto que ainda que se entenda pela ilegitimidade da Lei
de Anistia e que, em razão desse entendimento não incidam os mencionados efeitos, os delitos
praticados pelos integrantes do regime estariam fulminados pela prescrição. O argumento de
que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis por força da Convenção sobre a
imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, da ONU de 1968,
igualmente não convence uma vez que a mesma jamais foi subscrita pela Brasil. Aplicá-la
como costume internacional afrontaria de maneira evidente o postulado da reserva
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constitucional de lei em sentido formal em matéria de direito penal. Esse princípio tem acento
constitucional na Carta de 1988, no próprio Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 9º,
e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 15, que representam atos de
direito internacional público aos quais o Brasil efetivamente aderiu.
Outra observação trazida no bojo desse voto foi no sentido de que a Assembléia
Constituinte que elaborou a Constituição de 1988 poderia ter suprimido a eficácia da
legislação que concedeu a anistia nacional, fato este que não ocorreu. Em face disso, revelouse plenamente invocável o entendimento do Supremo de que as regras constitucionais
supervenientes são revestidas de caráter prospectivo, uma vez que os efeitos de uma nova
constituição aplicam-se imediatamente, ressalvadas as exceções expressamente definidas no
texto.
Por fim, registrou que a improcedência da presente ADPF não impõe qualquer óbice à
busca da verdade e à preservação da memória histórica em torno dos fatos ocorridos no
período entre 1964 e 1985. No mesmo sentido, assinalou que o direito de acesso às
informações de interesse coletivo, em especial aos cidadãos brasileiros e aos meios de
comunicação social, qualificam-se como mecanismos de fiscalização social a que estão
sujeitos os atos do poder público. Assim sendo, afirmou que assiste direito a toda a sociedade
de ver esclarecidos os acontecimentos históricos referentes a todo um período que se qualifica
pela sua obscuridade, o que independe de responsabilização criminal por eventuais excessos
praticados, e julgou improcedente os pedidos contidos naquela ADPF.
Outro que acompanhou o voto do relator Eros Grau foi o ministro Cezar Peluso que
consignou, logo de início, a profunda aversão da Corte em relação aos excessos cometidos,
não apenas em relação ao período de exceção no Brasil, mas, ainda, por todas as experiências
autoritárias em quaisquer tempos e lugares. Não obstante a crítica desferida ressaltou que a
ADPF em pauta não seria o lugar adequado para o questionamento a respeito da
reprovabilidade ética dos atos praticados. Isso porque a análise da Lei de Anistia brasileira
somente deve ser feita pela ótica jurídica, jamais pelo ângulo moral que poderia conduzir a
um juízo que colidisse com os princípios democráticos.
No mérito afirmou que não há que se buscar o conceito de conexão no Código de
Processo Penal, uma vez que a literalidade do dispositivo legal questionado fala em crimes de
qualquer natureza relacionados aos delitos políticos ou com motivação da mesma natureza.
Não assistiria razão aos que buscam o alcance do termo questionado, pois a própria norma
informa quais seriam esses injustos penais conexos.
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Observou, ademais, que não existe violação do princípio da igualdade pela norma
visto que a mesma beneficiou a todos indistintamente. Dito de outra maneira, o exame a ser
feito não envolve subjetivismo por parte do julgador tendo em vista o dado objetivo dos
crimes terem sido praticados no mesmo contexto sócio-político de luta pelo poder, seja por
parte daqueles que cometiam excessos para se manterem no mesmo, seja pelo lado de quem
defendia os ideais democráticos.
Lembrou que a demanda nada tem a ver com o direito constitucional a informações
dos órgãos públicos, isto é, com o direito a verdade histórica, uma vez que nada impede que
por outros meios, não pelo reconhecimento dos fatos criminosos encobertos pela anistia, se
podem apurar a sua responsabilidade histórica e política. Não haveria nenhum obstáculo para
tal apuração que resultasse da improcedência da demanda.
Sustentou, por fim, que a ADPF mesmo julgada procedente seria absolutamente
impotente perante o instituto da prescrição penal que já teria atingido a pretensão acusatória
de eventuais persecuções penais, na mesma linha do que disse o ministro Marco Aurélio de
Mello.
Finalizou o voto afirmando não ter havido no caso brasileiro uma auto-anistia vedada
pelos Tribunais Internacionais, pois se assim fosse, esta seria proveniente de um ato
institucional ou outro unilateral de equivalente hierarquia. A hipótese seria sim de um acordo,
como de tantos outros celebrados pelo mundo, tal como o consumado na África do Sul pós
apartheid que, segundo o ministro, teria sido em moldes ainda mais amplos do que o
brasileiro.
O ministro Gilmar Ferreira Mendes foi o último a votar na ADPF nº 153, no que
também acompanhou o relator. Iniciou o voto afirmando que eventual prescrição da pretensão
punitiva do Estado, em relação a atos ilícitos praticados por agentes públicos no período de
exceção, não afetaria o interesse na ADPF, pois sua incidência somente se verificaria
casuisticamente, caso fosse julgado procedente aquela ação de controle concentrado.
No que tange ao caráter político da anistia, destacou a dificuldade de uma
conceituação precisa a respeito dos crimes políticos, tema este já enfrentado pela Corte na
oportunidade em que foi julgado o caso Césare Batista (extradição nº 1.085, Relator ministro
Cesar Peluso, D.J de 16/04/2010). Acentuou que a previsão de tal instituto está presente no
Brasil desde a primeira Constituição Republicana de 1891, em seu artigo 34, com a expressa
competência do Congresso Nacional para concedê-la. Sustentou nesse sentido que o ponto
fundamental a ser levado em conta é o fato de que a anistia ampla e geral representou o
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resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a
construção da ordem constitucional de 1988.
Após discorrer sobre a bilateralidade da anistia, e o seu contexto histórico, sublinhou
na sua decisão a peculiaridade do movimento que levou a anistia e posteriormente a
redemocratização nacional. De igual modo ressaltou que

Chamo atenção - e isso é um pouco lugar comum na literatura do
constitucionalismo universal – para o fato de que os modelos a que nos
aferramos (principalmente esse modelo dualista ou binômio entre poder
constituinte originário e poder constituinte derivado) estejam, na prática,
sendo superados por soluções de compromisso, as quais abrem espaço para
transações políticas que levam a uma determinada solução. 403

Nas soluções de compromisso, desse modo, seria possível resolver conflitos, sem o
uso da violência, de forma a superar determinados momentos críticos, sem a utilização de
armas, mas sim através de diálogos, que viabilizam o processo de evolução democrática.
Assim, como fez o ministro Cesar Peluso, citou também os horríveis crimes ocorridos durante
o regime do apartheid e a solução de acordo pacífico adotada na África do Sul que
demonstram o valor deste instrumento na reconciliação nacional.
Desta forma, a idéia da anistia como pacto político constitucionalizado, não pode ser
interpretada de forma restritiva, pois perderia o próprio sentido de acordo ou de constituição
pactuada. Destacou, e o papel histórico de pessoas como Raimundo Faoro, José Paulo
Sepúlveda Pertence, Teotônio Vilela, e Paulo Brossard, como personagens que souberam
construir uma solução sem conflitos para o grave problema político que o Brasil atravessou
naquele momento.
Por fim, afirmou que não há que se olvidar que a Emenda Constitucional nº 26/85
deflagrou o processo constituinte, e neste ato incorporou a anistia de forma expressa em seu
artigo 4º, o que possibilitou a inauguração da nova ordem constitucional.
Ressaltou a diferença entre o que ocorreu naquele contexto e o que acentua a
tradicional dogmática constitucional, no que diz respeito a instauração de um poder
constituinte originário. Desta forma, asseverou a existência de um processo de transição
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constitucional e de fundação de uma nova ordem, controlados pelas forças políticas e sociais
existentes à época.
A EC nº 26/85, deste modo, constituiu um peculiar ato constitucional que não tem
natureza própria de emenda, que rompe com a Constituição anterior e traz as bases para a
construção de uma nova sociedade. Neste sentido, esta emenda teria incorporado a anistia
como um dos fundamentos do novo modelo de Estado democrático que foi constituído
naquele momento da história. Nessa linha de raciocínio, segundo o ministro, essas cláusulas
não asseguram a continuidade, nem a permanência de uma determinada ordem, nem excluem
a possibilidade de que essa nova ordem contenha uma cláusula de transição para outro regime
ou modelo. Citou que a Constituição alemã de Bonn, em seu artigo 146, previa a possibilidade
de dissolução da ordem fundada pela Lei Fundamental em decorrência de decisão a ser
tomada após o processo de reunificação. Assim seria possível proceder-se a transição de uma
constituição para outra em processo ordenado e sem quebra de legitimidade.
Afirmou que essa considerações são fundamentais para uma melhor reflexão sobre as
questões suscitadas nessa ADPF, para que em um futuro próximo seja possível se possa
analisar melhor como se deu o processo histórico-político que culminou na edição desse
peculiar ato que foi a EC nº 26/85. Assim, deve-se refletir sobre a possibilidade de qualquer
iniciativa tendente a revisar ou restringir a anistia incorporada a essa norma, o que torna
praticamente impensável qualquer modificação de seus contornos que não repercuta nas
próprias bases de nossa constituição. Dessa forma julgou improcedente o pedido.
Sendo assim, a ADPF nº 153 foi julgada improcedente por ampla maioria no âmbito
nacional, declarando como válida a anistia que se operou no Brasil. Passa-se, doravante, a
análise da mesma questão no plano internacional.

3.2.3 A condenação brasileira na Corte Interamericana de Direitos Humanos: Caso
Lund vs. Brasil e o controle de convencionalidade da lei nº 6.683/79

A República Federativa do Brasil, no dia 24 de novembro de 2010, foi condenada pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão do desaparecimento forçado de
integrantes da Guerrilha do Araguaia (capítulo 2.2) durante as operações militares ocorridas
entre 1972-1975, na região banhada pelo rio que deu nome à luta armada no sul do estado do

131

Pará.404 Os combatentes mortos nas investidas do Exército brasileiro, jamais tiveram o direito
a um dia de julgamento (day in court), ao contrário disso, foram executados e seus corpos
sepultados em cemitérios clandestinos.
Em razão desses fatos, já em 1982, como expõe Meyer

405

, os familiares das vítimas

ajuizaram a ação ordinária nº 82.00.24682-5 na esfera cível, que foi distribuída perante a 1ª
Vara Federal do Distrito Federal, que somente em outubro de 2006 transitou em julgado. A
lide teve por objeto a declaração de ausência dos desaparecidos na ocasião, a determinação do
paradeiro das mesmas, as circunstâncias das mortes, a localização dos restos mortais
eventualmente existentes, assim também como a entrega de um relatório oficial por parte do
Ministério da Guerra a respeito do ocorrido. O desfecho do feito foi a confirmação por parte
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região da decisão de primeira instância que determinou a
desclassificação do sigilo dos documentos relacionados àquelas operações militares; a
definição, no prazo de cento e vinte dias, pela União da localização dos restos mortais dos
desaparecidos, a apresentação de todos os relatórios e informações arquivadas relacionadas à
Guerrilha, e a instauração de investigações no âmbito das próprias Forças Armadas para a
elucidação dos fatos. Após negativas sobre a existência de documentos, a União juntou aos
autos mais de vinte mil laudas relacionadas ao episódio. Em 2009, foi formado um grupo para
realizar novas expedições ao local, contudo em 2010, o juízo federal determinou o sigilo de
seis urnas que continham possíveis restos mortais das vítimas.
É preciso reconhecer, como esclarece o autor, que apesar do Estado brasileiro
reconhecer a sua responsabilidade por meio de mecanismos de justiça de transição, tais quais
a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, do documento oficial “Direito a Memória e
à Verdade”, e da lei nº 9.140/1995, a União contestou todos os pontos da referida ação e
recorreu em todas as oportunidades possíveis durante o trâmite do processo.
Assim, em razão principalmente da delonga para a resolução do caso, o Centro pela
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e pela Human Rights
Watch/Américas ofereceram em 7 de agosto de 1995, ou seja, treze anos após o ajuizamento
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da ação 82.00.24682-5, representação perante a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, que recebeu o nº 11.552, que resultou no relatório de mérito nº 91/2008, do qual o
Brasil foi devidamente notificado.406
Observado o trâmite convencional, em que foram solicitados ao demandado relatórios
acerca dos fatos narrados pelos postulantes, das providências adotadas, além da edição de
recomendações, o Brasil quedou-se inerte. Diante disso, a Comissão levou o caso a Corte
Interamericana de Direitos Humanos em 26 de março de 2009,

e formulou pedido de

condenação do Estado brasileiro em razão de: 1) a lei nº 6.683/79 representar um verdadeiro
obstáculo à investigação dos fatos, e a eventual punição dos responsáveis pelas violações de
direitos humanos que constituíssem crimes contra a humanidade; 2) determinar a
responsabilização penal pelos desaparecimentos forçados das vítimas da Guerrilha do
Araguaia e a execução de Maria Lúcia Petit da Silva, mediante investigação judicial completa
e imparcial dos fatos, observado-se o devido processo legal; 3) publicar todos os documentos
relacionados às operações militares naquela região; 4) fortalecer recursos financeiros e
logísticos para empreender esforços na busca e sepultamento das vítimas desaparecidas cujos
restos mortais ainda não estivessem localizados; 5) oferecer reparações de cunho financeiro, e
tratamento físico e psicológico aos familiares das vítimas desaparecidas; 6) implementar
dentro de prazo razoável, programas de educação em direitos humanos permanentes dentro
das Forças Armadas brasileiras, em todos os níveis hierárquicos, e 7) proceder no plano
interno do Estado, observado o devido processo legislativo, à tipificação do crime de
desaparecimento forçado conforme os elementos constitutivos do mesmo estabelecidos em
instrumentos internacionais.
Deflagrada a jurisdição Interamericana, a União opôs exceções preliminares a respeito
da: a) incompetência temporal do Tribunal; b) falta de interesse processual em razão da falta
de esgotamento dos recursos internos; c) regra da proibição de quarta instância e falta de
esgotamento a respeito da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153.
Na primeira acima elencada, o Brasil alegou que somente havia reconhecido a
competência da Corte apenas para fatos posteriores a 10 de dezembro de 2008, o que foi
acatado, em razão do princípio da irretroatividade previsto no artigo 28 da Convenção de
Viena sobre o direito dos Tratados de 1969, para excluir de sua competência a execução de
406
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Maria Lúcia Petit da Silva que teve seus restos mortais localizados no ano de 1996.
Considerou que todos os demais casos são de crime de desaparecimento forçado, crime
permanente que doutrinariamente considera que a sua execução se protrai no tempo e, desta
forma, firmou a competência da Corte para julgar esses casos.
Outra exceção preliminar foi a alegada ausência de interesse processual pela Comissão
para processar o Estado brasileiro. A falta dessa condição se daria em razão do transcurso de
um prazo muito curto

407

em relação à manifestação do Estado brasileiro a respeito das

medidas adotas no Brasil perante a Comissão, e o envio do caso a Corte para processo e
julgamento, já que o demandado teria demonstrado que diversas medidas foram tomadas, a
exemplo da edição da lei nº 9.140/95, a publicação do livro “Direito a Memória e a Verdade”,
além de outros atos de natureza simbólica.
Nesse sentido, nota-se que a República Federativa do Brasil pretendia aplicar no
âmbito internacional a sua própria doutrina das condições da ação, na dicotomia da utilidade e
necessidade, que integram o interesse de agir, a fim de inovar uma exceção preliminar, que na
verdade diz respeito ao mérito da decisão.408 Contudo, a própria CIDH já tinha jurisprudência
formada a respeito do que efetivamente seria uma preliminar, que se traduziria pela afronta
aos artigos 50 e 51 da Convenção Americana de Direitos Humanos409 que provoque
desequilíbrio processual ou ofensa ao direito de defesa.
O enfrentamento da última exceção oposta pelo Estado brasileiro dizia respeito à
violação da regra de vedação à quarta instância, diante da falta de esgotamento da Argüição
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 (APPF nº 153). O demandado argüiu
essa proibição, que teria se realizado através do questionamento à possibilidade da CIDH se
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opor a decisão do STF na referida ação direta de controle concentrado a ser realizada pelo
órgão da mais alta cúpula do Poder Judiciário nacional.
O Órgão Internacional decidiu, contudo, no sentido de que a ADPF não seria uma via judicial
à disposição das vítimas e seus familiares, em razão do fato de que a lei nº 9.882 de 1999, que
regulamenta esse procedimento, não estar a disposição no momento do peticionamento
perante a Comissão Interamericana que ocorreu no ano de 1996. Argumentou ainda o acórdão
que essa ação não seria apta a definir responsabilidades individuais e determinar o paradeiro
das pessoas vitimadas pelo Exército brasileiro, além de não pretender revisar o julgamento do
Supremo, mas sim de verificar eventuais violações do Estado brasileiro às disposições
contidas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Ademais, o acórdão da Corte afirmou que não pretenderia analisar a Lei de Anistia
brasileira à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, o que seria uma questão de
direito interno, afeta ao instituto do controle de constitucionalidade. Ao contrário, o que
aquela judicatura realiza nos casos colocados à sua jurisdição é o controle de
convencionalidade

410

das normas, vale dizer, a análise de compatibilidade das leis nacionais

com as obrigações assumidas pelos estados membros que ratificaram o Pacto de San Jose da
Costa Rica. De igual, modo reconheceu que os estados soberanos estão sujeitos ao rule of law
no âmbito interno e que, desta forma, estão obrigados a respeitar as suas constituições.
Todavia, a partir do momento em que um Estado se torna parte de um tratado internacional de
proteção aos direitos humanos, todos os seus órgãos internos, especialmente o Poder
Judiciário, também estão submetidos àquele, o que os obriga a exercer um controle de
convencionalidade consistente na aferição de compatibilidade vertical entre as normas
internas e a Convenção Interamericana. Nessa tarefa, o Judiciário deve levar em conta não
somente o tratado, mas também a interpretação conferida pela CIDH a este
também adotar o paradigma da última palavra
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411

, que parece

em relação a leitura do Pacto de São José.
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No que tange ao mérito, destacou-se que as provas produzidas na instrução do
processo evidenciaram que vinte e oito testemunhas, dentre estas familiares dos
desaparecidos, confirmaram a angústia com a falta de informação a respeito do paradeiro de
seus entes, e reafirmaram os obstáculos criados pelas autoridades brasileiras na busca de
informações a respeito do ocorrido na Guerrilha do Araguaia, além das provas documentais e
periciais

413

produzidas que concluíam pela responsabilidade internacional do Estado

brasileiro.
Realizou-se ainda uma audiência pública, de modo a viabilizar uma maior pluralidade
do debate acerca da tutela dos direitos humanos, tendo o Estado brasileiro reafirmado na
oportunidade a sua consciência a respeito dos fatos ocorridos na Guerrilha do Araguaia. Desta
forma, mencionou as medidas já adotadas no Brasil acerca da efetivação de mecanismos de
justiça de transição, tal qual a edição da lei nº 9.140/95 e o livro “Direito a Memória e a
Verdade”, como políticas reparatórias direcionadas à equalização do sofrimento dos
familiares das vítimas. Ademais, afastou a aplicação do costume internacional para tipificar
eventuais crimes contra a humanidade ocorridos naquele contexto, já que não havia essa
construção à época dos fatos, o que implicaria em retroatividade incriminadora.
No que diz respeito aos crimes de desaparecimento forçado414, determinou o dever de
regulamentar esse delito como um tipo penal autônomo, em conformidade com os parâmetros
interamericanos, nos termos estabelecidos na sentença, a fim de permitir a persecução penal
de crime que se caracteriza exatamente por eliminar todas as provas e possibilidades para
julgar os seus responsáveis.
A Corte afirmou que o caráter continuado dessa infração está consolidado em sua
jurisprudência uma vez que se não é possível localizar os corpos, não poderia se afirmar que
estas pessoas estariam ou não efetivamente mortas. Considerou também que os familiares das
vítimas também podem ser incluídos nessa categoria, pois é possível presumir um dano à
integridade psíquica e moral dos familiares diretos de vítimas ao se aplicar uma presunção
juris tantum a respeito de mães, pais, filhos, esposos e esposas, companheiros e companheiras
permanentes.
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A CIDH elaborou uma análise histórica do contexto da Guerrilha, mencionando o
golpe de Estado de 1964 e os seus sucessivos atos institucionais, assim também como outras
manifestações de cunho repressivo tal como o fechamento do Congresso Nacional brasileiro,
a censura a imprensa, a cassação de direitos políticos, a suspensão das liberdades de reunião e
expressão, além da a garantia do habeas corpus.
Prosseguiu no mérito e passou a analisar a Lei de Anistia brasileira, e asseverou nesse
sentido que em virtude desse diploma, até esta data, o Estado brasileiro não investigou,
processou ou sancionou penalmente os responsáveis pelas violações de direitos humanos
cometidas durante o regime militar, inclusive as do presente caso. A Comissão já havia
destacado que essa legislação era contrária às obrigações fixadas na Convenção, assim
também como em relação à própria jurisprudência da Corte, mormente no que diz respeito a
atos de violência daquela natureza, as quais não se podem opor normas prescricionais415 ou
outras excludentes de responsabilidade.
Rechaçou-se, desta forma, o entendimento de que a anistia de 1979 foi resultado de
um processo de negociação, e marcou que constitui um equívoco histórico defender-se o
contrário. O Estado brasileiro, por sua vez, destacou que a medida havia sido aprovada num
contexto de transição para a democracia e a reconciliação nacional e requereu cautela na
aplicação de outros precedentes aplicados em outros julgados.
Já o Tribunal, por sua vez, invocou a sua jurisprudência (Barrios Altos vs. Peru e
Almocinad Arellano vs. Chile) no sentido de que as referidas legislações constituem afronta
ao direito internacional, aos tratados e as convenções assinadas pelos Estados integrantes.
Referiu-se expressamente ao relatório do Conselho de segurança da ONU (U.N. Doc.
S/2004/616) sobre justiça de transição que rechaça a anistia em tais casos, além de se referir à
jurisprudência da Suprema Corte da Argentina, à Suprema Corte do Chile, à Suprema Corte
do Chile, ao Tribunal Constitucional do Peru, à Suprema Corte de Justiça do Uruguai, e a
Corte Constitucional da Colômbia.
Assim, a alegação de que o caso brasileiro seria diferente dos demais, pelo fato de não
se constituir como uma forma de auto-anistia, e sim um acordo político, foi desconsiderado
em razão da sua incompatibilidade com a Convenção Americana – controle de
convencionalidade – que desconsidera o aspecto formal da legislação, isto é, o seu vício não
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seria de origem orgânica, mas sim de conteúdo, vale dizer, do seu aspecto material na medida
em que viola direitos consagrados nela.
Observou ainda a Corte que as autoridades brasileiras não exerceram o controle de
compatibilidade do diploma questionado em relação ao Pacto de São José, tendo o próprio
Supremo Tribunal Federal confirmado a validade daquele por ocasião do julgamento da
ADPF nº 153. O julgado afirmou ainda que o artigo 27 da Convenção de Viena sobre tratados
internacionais de 1969 prevê que os Estados não podem descumprir obrigações
internacionais, por razões de ordem interna, uma vez que estas vinculam todos os seus
poderes e órgãos, os quais devem garantir o cumprimento das disposições convencionadas e
os seus próprios efeitos no plano interno.
Deste modo, decidiu que a lei brasileira não pode representar um óbice para a
investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis.
A CIDH também decidiu a respeito do direito de informação a respeito da localização
dos corpos das vítimas, afirmando que o direito a liberdade de pensamento e de expressão
compreende também a faceta do direito dos familiares de conhecer e buscar a verdade como
parte da garantia do pleno acesso a justiça, que não pode ser cerceado por mecanismos ou
legislações que estabeleçam qualquer forma de segredo de Estado. Nesse sentido, declarou ser
inadmissível que a definição de informações como sigilosas possa ficar a encargo justamente
por parte daqueles que são acusados pela violação de direitos humanos.
Muito embora tenha enaltecido a iniciativa do Brasil no projeto de lei nº 5.558/09,
enviado ao parlamento por iniciativa do Poder Executivo, com a previsão da criação de uma
Comissão da Verdade, para o esclarecimento dos fatos históricos e crimes de Estado ocorridos
no país durante o período de supressão de liberdades, a Corte sentenciou o Brasil no seguinte
sentido:
a) a iniciar as investigações a fim de identificar a autoria pelos crimes de
desaparecimento forçado, responsabilizando e punindo os agentes do regime de 1964-1985;
b) os crimes de lesa humanidade ocorridos no contexto dos fatos submetidos ao
julgamento são imprescritíveis e não podem ser objeto de anistias, sendo certo que as
responsabilizações deverão também ocorrer na justiça comum, e não no foro militar;
c) viabilizar atendimento médico e psicológico aos familiares dos mortos, na medida
em que estes também são considerados como vítimas pela jurisprudência da própria Corte, e
assegurar a participação destes na investigação a ser procedida pelo Estado para a elucidação
dos fatos;
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d) realizar cerimônia pública para o reconhecimento da responsabilidade internacional
do Estado que conte com a presença das autoridades do governo, dentro do prazo de um ano;
e) a publicar a sentença da CIDH no Diário Oficial do Estado, e divulgá-la em jornal
de grande circulação, assim também como disponibilizar o julgado em sítio eletrônico pelo
período de um ano;
f) a implementar programa permanente de educação em direitos humanos em todos os
níveis hierárquicos das Forças Armadas, incluída nessa formação a divulgação a respeito do
decidido nesse caso;
g) deve ratificar a Convenção Interamericana sobre o desaparecimento forçado de
pessoas ou a tipificar essa infração penal, respeitado o devido processo legislativo para esse
fim;
h) proceder a pagamento de reparação a título de danos morais a cada familiar no valor
de US$ 3.000,00 (três mil dólares). A título de dano imaterial a quantia de US$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil dólares) para cada familiar direto (ascendente, descendente, cônjuges ou
companheiros) e US$ 15.000,00 (quinze mil dólares) para familiares indiretos (irmãos). Além
disso, a título de custas e gastos com o processo, o valor total de US$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil dólares) às instituições de representantes das vítimas.

3.2.4. Análise da contradição das decisões da CIDH no Caso Lund vs. Brasil, e a do STF
na ADPF nº 153

É verdade que a disparidade entre as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos no Caso Lund vs. Brasil, e a do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153 traz
perplexidades para o estudo da justiça de transição, do Direito Internacional dos Direitos
Humanos e, principalmente, para o âmbito acadêmico.
Desta forma, a pesquisa busca uma contribuição racional a essa questão que traz a
reboque a discussão sobre a punição dos agentes da ditadura militar brasileira, sem que isso
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represente uma afronta aos princípios previstos na Constituição de 1988 e à própria
Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Na busca pelas respostas a respeito da problemática acima exposta serão analisadas as
contradições, neste tópico do capítulo, por um ângulo estritamente formal, sem uma análise
do acerto ou desacerto das decisões proferidas. Esse exame, por sua vez, se desdobra em duas
vertentes: 1) a análise da questão por um foco interno no Brasil, e 2) a questão pela ótica dos
compromissos assumidos pelo Estado brasileiro ao aderir à jurisdição da CIDH, através do
Pacto do São José da Costa Rica. Resumidamente, em outras palavras destacam-se dois
aspectos no exame da lei nº 6.683/79, sendo aquele pela ótica do controle de
constitucionalidade perante o STF, e este por meio do exercício do controle de
convencionalidade da norma questionada ante a CIDH.
Esclarecidos esses pontos, a pesquisa segue em direção ao enfrentamento da primeira
questão. Para uma melhor compreensão da decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF nº 153, é necessário que se examine a divergência a respeito do status
legal/constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito interno
brasileiro.
Piovesan416 explica que a Carta de 1988 determina que os direitos e garantias
fundamentais afirmados pelo texto constitucional não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte (artigo 5º, § 2º). Assim, por força deste dispositivo, todas as convenções
de direitos humanos, independentemente do procedimento qualificado previsto na Carta para
aprovação de emendas, são considerados como normas materialmente constitucionais, vale
dizer, ainda que não façam parte formalmente da Lei Magna, integram inexoravelmente o
bloco de constitucionalidade.
Desta forma, adotando-se o entendimento da autora, o quórum mencionado pela
Emenda Constitucional nº 45, que introduziu o §3º ao artigo 5º da Constituição, propicia a
constitucionalização formal dos pactos internacionais no âmbito jurídico interno. Sob esse
prisma, fechando essa primeira corrente, os tratados que versem sobre essa matéria, anteriores
a vigência da Emenda nº 45, são considerados como normas materialmente constitucionais e,
conseqüentemente, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos seria uma norma de
416
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hierarquia constitucional, incorporada pelo § 2º do artigo 5º da Constituição de 1988, uma vez
que internalizada anteriormente à reforma do Poder Judiciário.
Em que pese o avanço desse posicionamento em termos de afirmação e
comprometimento do Estado brasileiro com uma ordem jurídica voltada à tutela do direito das
gentes, essa posição não prosperou quando submetida à apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 466343, de relatoria do ministro Cezar Peluso.
Nessa ocasião, em que se discutia a validade da prisão civil do devedor fiduciante,
firmou-se o entendimento na Corte de que os tratados internacionais de direitos humanos
subscritos pelo Brasil possuem status normativo supralegal, e infra-constitucional. Ou seja,
para o Supremo, esses pactos, muito embora estejam em uma posição hierarquicamente
superior a legislação comum, são considerados como infraconstitucionais. Firmaram essa
posição os ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Carlos Britto e
Marco Aurélio que acompanharam o voto do relator.417
Neste sentido, é possível afirmar-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADPF nº 153, demonstrou coerência por parte da Corte com o
próprio posicionamento assumido em relação aos tratados internacionais, isto é, a
Constituição brasileira estaria em um nível hierarquicamente superior ao Pacto de São José,
de forma que o parâmetro de validade da Lei de Anistia tenha sido operado em nível
constitucional.
Forçoso reconhecer que a lei nº 6.683/79 e a EC nº 26 somente poderiam ter sido
consideradas inválidas caso contrariassem a ordem constitucional vigente à época, ou na
hipótese de não recepção pela Constituição de 1988.
Eventual vício de ordem formal na primeira teria sido sanado pela segunda, editada
em ambiente de redemocratização, que ampliou os efeitos daquela para alcançar também os
excluídos pelo § 2º, do artigo 1º do seu texto, de modo a beneficiar com o perdão soberano os
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condenados pelos crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal, uma vez que
estes teriam sido (re)anistiados pela segunda.
No que tange ao plano internacional, volta-se a atenção para as obrigações assumidas
pelo Estado brasileiro ao ratificar os tratados internacionais, em especial, a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Neste sentido, o Brasil ratificou em 1992 este diploma
internacional que o submete a jurisdição da Corte de São José da Costa Rica em matéria de
violação de direitos humanos. Repita-se, sem adentrar neste momento no mérito da decisão do
Caso Gomes Lund vs. Brasil, fato é que esta Corte exerceu controle de convencionalidade
sobre a Lei de Anistia brasileira, tendo como parâmetro de validade a própria Convenção
Interamericana.
Sob esse prisma, Mazzuoli

418

afirma que esse critério de parametricidade tem por

finalidade compatibilizar verticalmente as normas domésticas com os tratados internacionais
de direitos humanos ratificados e em vigor no território nacional.
Foi essa forma de controle que CIDH operou no caso examinado, sendo certo que o
Estado brasileiro não acatou essa decisão. Fato é que o artigo 68.1 do Pacto de São José traz
cláusula ratificada pelo Brasil, sem reservas, que prevê que os Estados-partes na Convenção
comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes.
Assim, a conclusão parcial que se pode chegar no que diz respeito ao aspecto formal
do exame, é de que o Estado brasileiro descumpriu a cláusula de submissão às decisões
exaradas por aquela judicatura internacional, o que efetivamente causa um problema no
âmbito externo, na medida em que o país não cumpre uma obrigação por ele assumida.

3.2.5. Reflexões sobre a necessidade da persecução penal na justiça de transição

Inúmeras críticas foram destinadas a decisão da ADPF nº 153 que, em síntese,
resumem que aludido acórdão deu por encerrada essa questão ao preço de ignorar os crimes
de lesa humanidade e dissociar a essência da democracia dos direitos humanos. Assim, o
acórdão teria legitimado a ditadura militar “na medida em que reconheceu os golpistas de
1964 como sujeitos legítimos”. Alegou-se ainda que, ao contrário do decidido, a Constituição
de 1988 estabeleceu que o Estado Democrático de Direito tem como um dos seus
418
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fundamentos a dignidade da pessoa humana (artigo1º, inciso III), e rege-se em suas relações
internacionais segundo a prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, inciso II). Ao tratar das
garantias fundamentais, a Lei Maior vedou a prática da tortura e o tratamento desumano e
degradante, tendo considerado crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a
prática da tortura e o terrorismo.419
O critério dessas análises a respeito da decisão, ao que parece, leva somente em conta
a impossibilidade do exercício do jus puniendi por parte do Estado brasileiro, como se não
fossem possíveis outras medidas justransicionais. Chegou-se a afirmar que “a inexistência de
uma justiça de transição é o fator a justificar o grave quadro de violações de direitos humanos
no Brasil”.420
Pela análise do acórdão, em todos os seus votos, não é possível se concordar que a
questão da justiça transicional no país está encerrada. Muito pelo contrário, estão em pleno
desenvolvimento os trabalhos articulados pala Comissão Nacional da Verdade, que exerce, no
momento em que esta pesquisa se desenvolve, a luta contra o esquecimento dos excessos
cometidos, esclarecendo as circunstâncias em que tais crimes foram cometidos, buscando
promover a publicidade de todo o ocorrido durante o regime militar até o período da
redemocratização.
Forçoso reconhecer que a decisão não legitimou a exceção militar, ao contrário disso,
os ministros “condenaram” e rechaçaram os atos de violência estatal praticados durante o
aludido período. Todos os juízes do STF, enfaticamente, citaram o contexto histórico
daqueles fatos, e afirmaram claramente no texto da própria decisão que o regime democrático
de 1946, escolhido pelo voto popular, havia sido golpeado. Reconheceu, assim, a
responsabilidade histórica daqueles atores políticos pela sustentação de um regime que
institucionalizou um sistema estatal de violações de direitos humanos.
Vale lembrar que foi sublinhado ao fim que a improcedência da ADPF não
representaria qualquer óbice no que tange a preservação da memória histórica em torno dos
excessos ocorridos, e proclamou o direito de todos os cidadãos brasileiros e dos meios de
comunicação de esclarecer e acessar os acontecimentos daquele período vivenciado no país.
Por fim, julgou improcedente o pedido declaratório de invalidade da Lei de Anistia, o que fez
419
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respeitando todos os pressupostos democráticos da Constituição de 1988, e de forma coerente
com o seu entendimento a respeito da infraconstitucionalidade dos tratados internacionais de
direitos humanos.
Por outro lado, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos parece estar
blindada às críticas da maior parte da doutrina. Desta forma, passa-se a examinar alguns
aspectos controvertidos afirmados pelo citado acórdão.
O primeiro deles é em relação ao caráter permanente dos crimes de desaparecimento
forçado. É sabido que nesses delitos o momento consumativo, como já dito, se protrai no
tempo, de modo que o início do prazo prescricional não seja deflagrado, uma vez que os atos
executórios se estendem no tempo. Ocorre que esse entendimento, no caso brasileiro, não
subsiste a uma análise mais detalhada. Essa classificação dada aos crimes cometidos em
território nacional é perfeitamente criticável, uma vez que a União, através do artigo 1º da lei
nº 9.140/95, reconhece as pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de
participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de
1988, como mortas para todos os efeitos legais.
Essa legislação, por si só, sem que se envolvam maiores esforços hermenêuticos,
excluí o argumento da elasticidade do momento consumativo do crime de desaparecimento
forçado, a partir da idéia de que o estado de permanência se cessa com o reconhecimento da
morte dessas pessoas.
Sublinhe-se que a lei faz expressa alusão à caracterização dessas vítimas do regime
como cidadãos falecidos – para qualquer propósito - uma vez que o Estado viabiliza,
inclusive, a emissão de certidão de óbito em relação às mesmas, sendo forçoso reconhecer que
em termos jurídicos não é possível haver um certificado cartorário dessa natureza, e alegar-se
para fins de incriminação que a vítima ainda continua eventualmente viva, sob pena de se
dizer que a lei - presumidamente constitucional - não disse o que está expressamente previsto
em seu texto. Não há dúvidas que esse posicionamento, ainda que tenha como pano de fundo
a preservação dos direitos humanos, revela-se como uma indesejável discricionariedade
eivada de subjetivismo
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por parte da CIDH, até mesmo porque a própria Comissão

Interamericana de Direitos Humanos alegou que a violação à integridade psíquica e moral dos
familiares das vítimas é conseqüência direta dos desaparecimentos forçados e da certeza da
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morte das pessoas executadas, estando isso consignado no primeiro item das alegações das
partes.
A respeito da anistia brasileira, a CIDH não procedeu uma análise casuística e afastou,
sem um maior aprofundamento, o contexto histórico em que a mesma foi promulgada. Assim,
foi examinado exaustivamente que a indulgência soberana foi um fruto de reivindicações e
manifestações da sociedade que exigia a volta do exilados políticos, tendo sido, portanto, o
primeiro passo, após a revogação do AI-5, para a redemocratização do Estado brasileiro.
Ainda que pairassem quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da mesma, o seu
conteúdo foi mantido por ocasião da Emenda Constitucional nº 26/85 que convocou a
Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração do projeto que resultou na edição da
Constituição Cidadã de 1988. Neste sentido, afirma Batista422 em relação ao argumento
punitivista adotado pela maioria que

(...) se o Congresso Nacional de 1979 pode ser olhado com reservas, o de
1985 – já após eleições diretas para os governos estaduais, já com o país
governado por um presidente civil, entre outros indicadores importantes –
por certo não precisava legislar a anistia em causa própria; e na mesma
emenda na qual era convocada a Assembléia Nacional Constituinte que
resultaria na Constituição de 1988, a anistia ascendia a hierarquia
constitucional, deixando no degrau de baixo a restrição aos chamados
crimes de sangue, que integrara a lei ordinária, e assim tornando-se
penalmente irrestrita, como tanto temera o General Geisel.

Portanto, a Corte de São José errou ao aplicar a sua jurisprudência sem se atentar às
particularidades do caso brasileiro que eximiu da persecução penal não somente os agentes
públicos do regime, mas também aqueles que cometeram crimes motivados pela luta em favor
da redemocratização do país. Desta forma, a anistia de 1979 não pode ser considerada
simplesmente como uma auto-anistia, na medida em que não somente anistiou os agentes do
regime, mas também possibilitou o retorno de inúmeros exilados políticos, como um
importante passo para a redemocratização nacional.
Além desse fator, o autor sugere que mais de três décadas após a promulgação do
aludido diploma, a posição em favor da responsabilização penal no caso brasileiro se torna
insustentável diante dos inquestionáveis efeitos que o tempo produz sobre o jus puniendi. Isso
porque, ainda que ultrapassada a questão da anistia, a pretensão punitiva sucumbiria perante a
linha argumentativa do transcurso do lapso previsto em lei para que ocorra a prescrição penal
422

BATISTA, Nilo. Nota Introdutória. In: DIMITRI, Demoulis; MARTINS, Antonio; SWENSSON JUNIOR,
Lauro Joppert (Orgs.). Justiça de Transição no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010, p.12.

145

(rule of law). Neste sentido, a refutação ao argumento da imprescritibilidade dos crimes
contra a humanidade é implacável: os instrumentos normativos constitucionais somente
adquirem força vinculante após o processo constitucional de internalização, e o Brasil nunca
subscreveu a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes
contra a Humanidade de 1968, nem qualquer outro tratado que contivesse cláusula
semelhante. Isso somente veio a acontecer em 25 de setembro de 2002, através do já
mencionado decreto nº 4.388, quando foi promulgado o Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional ao ordenamento interno.
Mais do que isso, está claro que esse mesmo tratado afirma, em seu corpo normativo,
que o TPI, assim também como a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos
(artigo 9º), tem como fundamento a reserva legal, princípio este igualmente previsto em
outros sistemas jurídicos existentes no mundo, a exemplo da Declaração Universal de Direitos
do Homem, da 3ª Convenção de Genebra e em seus Protocolos adicionais, além de tratados
internacionais para a proteção de direitos humanos, como o Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos, o Convênio Europeu para a Proteção de Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na Carta Africana de
Direitos Humanos e dos Povos, sendo certo afirmar que essa norma foi elaborada,
especificamente, para conter punições arbitrárias,423 além de ter a função histórica de impedir
a retroatividade da lei penal mais severa.424
Nessa linha, é importante que não se esqueça que os direitos humanos, além de
exercerem a tarefa de criminalizar os delitos de lesa humanidade, estabelecem igualmente
limites a atuação estatal na contenção do jus puniendi no âmbito dos estados.
Portanto, se a imprescritibilidade dos delitos de lesa humanidade representa uma
exceção gravosa na disciplina geral da prescrição, por habilitar ampliativamente a persecução
penal, deve submeter-se ao princípio da legalidade, encampado expressamente pelo próprio
Estatuto de Roma.
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3.3. A consolidação de um pensamento democrático
A cautela conduz a idéia de que a busca desenfreada pela punição425 poderá
representar afetação aos pilares do rule of law. Não é possível pretender que o Estado
Democrático de Direito se transforme em uma “democracia justiceira” armada da infalível
retórica dos direitos humanos e sua força simbólica ambivalente. 426
A aparente normatização da justiça de transição leva a uma maior tolerância de
decisões políticas discricionárias, além da politização do uso da justiça para um aumento de
procedimentos irregulares e para um afastamento da lei vigente, justificado pelos termos
humanitários,427 o que não pode ser admitido.
Lutar pela tese da persecução penal dos atores políticos do regime antidemocrático
brasileiro, em 1979 era compreensível, pois “ainda havia sangue no piso dos porões, lutava-se
pela restauração da legalidade democrática.” 428 Uma vez recomposta a legalidade, o processo
de transição e transformação social deve ter como objetivo a preservação de um corpo social
onde o diálogo e a contestação sejam verdadeiramente possíveis.429
O elemento justiça na cunhagem jurídica da transição deve ser compreendido em sua
acepção mais ampla, implicando no reconhecimento dos direitos dos acusados, do bem estar
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das vítimas e da sociedade em longo prazo. Nesse passo, a justiça transicional supõe muito
mais do que aquela penal retributiva, que se justifica no elemento da prevenção, do combate a
impunidade e na (suposta) “bondade do poder punitivo.” 430
Honesto é o questionamento que se insurge em face da proibição da investigação dos
fatos ocorridos a partir do argumento preclusivo da prescrição. Como já dito, o óbice a
persecução penal dos agentes do regime superado, em razão do transcurso do lapso previsto
em lei, para que ocorra a prescrição da pretensão punitiva estatal, é um conseqüente lógico da
acepção do rule of law. Contudo, isso jamais poderá caracterizar um obstáculo à luta pela
apuração dos fatos que realmente ocorreram, implicando isso não somente na luta pela
memória nacional, assim também como no direito das famílias das vítimas a terem os restos
mortais de seus familiares identificados e sepultados, o que é mais um mecanismo em prol da
reconciliação e pacificação nacional.
Entre as posições extremas da integral persecução ou do integral esquecimento,
transitam outras propostas intermediárias que ganham maior relevância do que eventuais
práticas retributivas. A questão, pelo que parece, está em saber se esse mesmo efeito – de
reforço dos direitos humanos – não se pode alcançar através de alternativas, que não
exclusivamente a imputação penal.431
Particularmente no que diz respeito ao caso brasileiro, uma vez demonstrada a
inviabilidade da atuação do direito penal, os mecanismos de justiça de transição devem se
voltar para: 1) o combate das práticas autoritárias sedimentadas em todos os setores da vida
social, que trazem a idéia de opressão e exploração por parte das classes dominantes, em
detrimento das camadas mais pobres, como advertido por Faoro; 2) reforma radical dos
aparelhos policiais, erradicando as práticas violentas que possuem como componente estável a
tortura e a execução sumária de “suspeitos”
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; 3) esforços para a instituição de um dia

nacional do luto em favor dos seres humanos vitimados pelo período de exceção; 4)
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estipulação de outras políticas de fomento a cultura sobre a memória nacional, tal como a
criação monumentos, museus e renomeação de espaços públicos.433
Em síntese, não se pode pretender que o processo de transformação social em busca da
consolidação de uma cultura substancialmente democrática se dê a partir do direito penal.
Este, ao contrário do que afirma a tese punitivista, tem um déficit de legitimação anterior à
discussão de sua aplicação política justamente na categoria da pena

434

, tão defendida por

aqueles.
Por fim, não se pode negar que o julgamento de Nuremberg, apontado por Teitel como
o marco paradigmático da justiça de transição, violou regras que constituem garantias
limitadoras do poder punitivo incorporadas ao direito penal liberal. Ocorre que na ocasião,
inevitavelmente, aquela foi a opção mais democrática possível, na medida em que a outra
alternativa defendida pela ótica soviética seria a execução sumária dos vencidos na guerra.
É inegável que esse julgamento propõe uma situação tão excepcional que não é
possível resolvê-la sem a consideração também extremada da dialética entre o poder punitivo
e direito penal. Assim sendo, freqüentemente tem-se defendido a legitimidade do jus puniendi
invocando-se os casos de genocídio, como hipóteses inquestionáveis em que este deva ser
exercido. Contudo, essa questão deveria ser refletida com atenção voltada ao alerta assinalado
por Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar 435

basta sobrevoar a história para verificar que o poder punitivo sempre
procurou livrar-se de qualquer controle e, quando realmente o conseguiu,
fez explodir os Estados de direito (sempre precários e periclitantes) e
acionou toda a sua potência, que culminou precisamente nos genocídios, os
quais não são outra coisa senão o mais assombroso produto letal do próprio
poder punitivo descontrolado.

A finalidade da pesquisa não é defender a punição ou a impunidade dos agentes do
regime autoritário que praticaram os relatados desmandos durante o regime superado, mas sim
alertar e lembrar que um dos Estados que vulnerou o princípio da legalidade em nome de uma
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almejada “moral” foi exatamente a Alemanha nazista.436 Portanto, se sustenta que não podem
ser utilizados, em nome da consolidação do Estado Democrático de Direito e da afirmação
dos direitos humanos, os mesmos expedientes que já funcionaram como fator de legitimação
de forças que outrora golpearam o regime de liberdades. A reintrodução de falas dessa
categoria revitaliza o mesmo furor persecutório utilizado desenfreadamente por regimes
antidemocráticos, dentro da premissa de que os fins justificam os meios.
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Em suma, a

supressão de direitos e garantias previstas tanto no Pacto de São José da Costa Rica, quanto
na Constituição de 1988, em nome da “luta contra a impunidade”, aproxima toda essa questão
para o tormentoso âmbito da exceção.
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CONCLUSÃO

É possível concluir que a justiça de transição tem o declarado compromisso com a
reconstrução das nações que atravessaram períodos de conflitos armados ou regimes
autoritários, bem como o restabelecimento do rule of law, o comprometimento com a luta
contra o esquecimento pelos abusos sofridos (memória nacional democrática), e a promessa
de reparação das vítimas pelos excessos sofridos através da violação do direito humanitário.
Através do exame da genealogia proposta por Teitel foi possível verificar que, embora
o tema tenha sido construído a partir da idéia da formação de uma jurisdição internacional
para instrumentalizar a persecução penal sobre as violações de direitos humanos ocorridas
durante a Segunda Guerra Mundial, é facilmente constatável que aquela solução, não obstante
seja passível das críticas já analisadas, foi a única solução factível àquela época, na medida
em que a outra opção, defendida em especial pelos soviéticos, seria o fuzilamento sumário
dos derrotados. Portanto, adotou-se já àquela época o expediente mais democrático,
viabilizando-se um julgamento com o respeito ao due processo of law, e as garantias dele
decorrentes.
O tema evoluiu e surgiu a inequívoca constatação de que existem mecanismos
alternativos à persecução penal com propósitos reconciliatórios. Assim, a justiça de transição
traz a possibilidade de efetivação de políticas de compensação simbólica pelos excessos
sofridos pelas vítimas e seus familiares, e instrumentos de perpetuação da memória nacional
em prol da consolidação do projeto democrático associado ao comprometimento de
transformação dessas sociedades previsto por suas novas constituições.
É certo que a regra em caso de atos atentatórios aos direitos do homem, comprovada a
autoria, a materialidade do delito, e observados os direitos e garantias fundamentais do
acusado, deverá ser a responsabilização por crime de lesa humanidade, devendo esta ser
promovida em conformidade com o regime que se pretende consolidar. Isso porque em
tempos de transição e transformação social, a busca desenfreada pela responsabilização
criminal não considera efetivamente a idéia de que os direitos humanos são exatamente um
arsenal limitador do próprio ius puniendi, ainda que isso signifique impunidade em certos
casos.
No que tange ao caso brasileiro, estima-se que tenham sido presos e torturados pelos
órgãos da repressão trinta mil pessoas, dentre estas, mais de cinco centenas de
desaparecimentos e mortos. Este quadro, por si só, caracteriza tais atos de Estado como
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crimes contra a humanidade, o que legitimaria a persecução penal dos agentes da ditadura
militar, não fosse o óbice da Lei de Anistia de 1979 e o decurso de mais de trinta anos da
edição desta.
Ocorre que, a respeito dessa possibilidade houve uma colisão de decisões
jurisdicionais no âmbito interno e externo do Estado brasileiro. Na seara doméstica, o STF
declarou a constitucionalidade da lei nº 6.683/79, enquanto na esfera internacional, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos afirmou que o apontado diploma legal é incompatível
com o Pacto de São José da Costa Rica.
Assim, foi possível analisar esta contradição sob dois enfoques, sendo o primeiro em
sentido estritamente formal e o segundo a respeito do mérito das decisões.
Verificado o aspecto inicial que, como visto, se desdobra em uma abordagem
doméstica e uma internacional, afirma-se que o STF em sua decisão interna exerceu controle
de constitucionalidade sobre a lei nº 6.683/79, tendo como parâmetro a Emenda
Constitucional nº 26/85 e a Constituição de 1988. Respeitado o devido processo legal e as
garantias fundamentais consagradas por este, julgou improcedente a ADPF nº 153, em
decisão constitucional e coerente com a sua própria posição institucional, no sentido de que os
tratados internacionais de direitos humanos são normas supralegais e infraconstitucionais.
Desta forma, é possível afirmar que a decisão foi evidentemente válida no âmbito interno do
Estado brasileiro.
Por outro lado, no que diz respeito ao desdobramento da contradição no âmbito
internacional, a CIDH afirmou a invalidade daquele mesmo diploma em sede de controle de
convencionalidade que teve como parâmetro o Pacto de São José da Costa Rica.
Assim, por ocasião dos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar o citado
Tratado, ainda na análise formal, pode-se constatar que não foi cumprido o dispositivo
previsto no artigo 68.1 do Pacto de São José que traz a cláusula da força vinculante das
decisões da CIDH perante os países signatários.
Desta forma, não faz sentido que o Estado brasileiro reconheça a ratifique uma
obrigação internacional, concernente a afirmação e a proteção dos direitos humanos para,
posteriormente, não arcar com ônus que dali decorre. Conclui-se no que diz respeito ao
aspecto formal desta questão, que o Brasil deveria se submeter àquela decisão, por força das
obrigações assumidas por este, em especial, pelo aspecto vinculante daquela judicatura.
Isso não significa dizer que a Corte de São José tenha acertado no mérito. Ao
contrário, a decisão não procedeu uma análise concreta sobre a lei nº 6.6.83/79, tendo
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genericamente a classificado como uma auto-anistia. Poderia até ser assim, caso a EC nº
26/85 não tivesse ampliado os efeitos daquela para incluir toda e qualquer pessoa na benesse
concedida.
Assim a CIDH errou ao não reconhecer que a indulgência do Estado brasileiro em
1979 foi fruto de uma reivindicação por parte da própria sociedade brasileira, exteriorizada
por uma série de manifestações populares, que possibilitou o retorno de inúmeros exilados,
tendo sido um importante passo para a reabertura política do Brasil.
Ademais, não convence o argumento do caráter permanente dos crimes de
desaparecimento forçado, uma vez que a União já reconheceu as pessoas que tenham sido
acusadas de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro a 5 de outubro
de 1988, como mortas para todos os efeitos legais, incluídas neste caso as vítimas da guerrilha
do Araguaia.
Sobre o argumento que afirma que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, a
refutação é implacável, uma vez que os tratados internacionais somente adquirem força
vinculante após o procedimento de internalização dos mesmos, sendo certo que o Brasil nunca
subscreveu a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes
contra a Humanidade de 1968, o que somente ocorreu com a internalização do Estatuto de
Roma em 2002. Este, com inegável carga de lei penal incriminadora não pode retroagir no
tempo para alcançar fatos pretéritos, sob pena de afronta ao artigo 5º, inciso XL da Carta de
1988. Além disso, o costume internacional não pode funcionar como uma fonte do direito
repressivo afrontando um dos pilares sustentadores do rule of law, vale dizer, o consagrado
princípio da legalidade. Afinal de contas, qual seria o próximo passo na busca pela punição a
qualquer custo, vulnerar a ampla defesa e o contraditório? Estabelecer novas regras
incriminadoras que retroajam no tempo para incriminar cidadãos, da mesma forma que os
regimes totalitários sempre fizeram?
O direito penal não é imprescindível para a justiça de transição. Quem suporta a tese
em sentido contrário, o faz embasado na antiga crença na função preventiva da pena e na
bondade do poder punitivo estatal. O que não pode ser esquecido é o fato deste ter sempre
sido objeto de manipulação dos próprios regimes autoritários que, no seu exercício,
cometeram exatamente os crimes que se pretendem prevenir. Nesse passo, não se pode
esquecer que a origem dos direitos humanos foi exatamente constituir normas com a
finalidade precípua de conter o poder punitivo desenfreado que perseguiu e matou milhares de
pessoas ao longo da história.
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Por outro lado, é inegável que os mecanismos de justiça de transição estão
efetivamente inseridos na agenda política brasileira. Como recente exemplo do que se afirma
pode ser mencionada a criação da Comissão Nacional da Verdade, no dia 18 de novembro de
2011, que trouxe a tona o debate sobre o passado recente de violações de direitos humanos
praticados pelo Estado brasileiro.
Ademais, as reparações de cunho econômico, o status de vítimas de violações
passadas, e a própria Comissão da Verdade, como instrumento de fomentação da memória
histórica, estão em fina sintonia com os princípios de Chicago afirmados por Bassiouni.
Por outro lado não se pode pretender afirmar que todo o legado antidemocrático que
hoje se vivencia é fruto único e exclusivo do período vivenciado entre 1964 e 1985, uma vez
que como investigado ao longo do capítulo 2, as matrizes autoritárias de terrae brasilis
remontam aos estamentos relatados por Faoro, assim também como ao longo período de
escravidão, além de outros períodos antidemocráticos não examinados por força da limitação
temática aqui proposta.
No mesmo sentido, foi possível também constatar que o golpe de 1964 teve apoio
por parte de amplos setores da sociedade brasileira, principalmente através das marchas da
Família com Deus e pela Liberdade, que mobilizaram milhões de pessoas, de várias classes
sociais, contra o governo de João Goulart, através do discurso disseminado do medo das
anunciadas reformas que prometiam eliminar os latifúndios, conceder voto aos analfabetos e
aos soldados, proteger os assalariados e os inquilinos, mudar padrões de ensino, abalando
tradições e ameaçando as ideologias dos “donos do poder”.
Assim sendo, a solução para a consolidação de uma cultura efetivamente
democrática no país está a depender de outras políticas públicas que deverão priorizar: a) o
combate às práticas autoritárias que podem ser encontradas em diversos setores da vida social
no Brasil; b) uma reforma democrática nas instituições policiais, de forma a erradicar o
padrão de violência sedimentado no cotidiano da seletiva repressão à criminalidade; c) uma
revisão do ensino da história do Brasil, que respeite a neutralidade e as divergências
acadêmicas, enfatizado-se o que se vivenciou no país durante a repressão política das décadas
de sessenta, setenta e o início da de oitenta; e d) a retirada das homenagens públicas que
façam alusão ao período da repressão política de 1964-1985, a exemplo da política
implementada na Espanha, através da Lei de Memória Histórica de 2007, e, por fim, e) a
ampliação de mecanismos de participação direta e não burocratizada dos cidadãos nas
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decisões políticas do Estado brasileiro, de forma a consolidar uma cultura democrática nas
instâncias políticas.
Por fim, jamais se defendeu nesta dissertação que a accoutability em relação aos
crimes praticados pelos agentes públicos de 1964-1985, fossem desnecessárias. Pelo
contrário, a pesquisa explicitou as violações de cunho jurídico e político, procurando
demonstrar as ofensas perpetradas contra os direitos fundamentais durante a repressão política
no Brasil. O questionamento colocado foi no sentido da viabilidade ou inviabilidade da
persecução penal em conformidade com o regime que se pretende consolidar e, como afirmou
Batista, neste sentido, “podemos, se quisermos, lamentar que a anistia tenha sido tal como foi.
Não devíamos ter perdoado a quem perdoamos, não devíamos; mas perdoamos. Agora é
tarde.”
Afinal, se a omissão não é justiça, o excesso muito menos pode ser considerado como
tal.438 Com muito mais razão, a punição não pode ser objeto de retórica política, muito menos
resultado de discursos emotivos, uma vez que a justiça de transição não apresenta a
persecução penal como único e exclusivo mecanismo de reconciliação e restauração da paz.
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