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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho guarda como objetivo refletir acerca do processo transicional 

brasileiro com termo inicial na Lei da Anistia Política em 1979 até os dias atuais. A 

transição do estado de exceção vivido pelo Brasil para o Estado Democrático de Direito 

pode ser fixada a partir de vários critérios. Para fins da reflexão aqui desenvolvida 

utilizaremos, a título de critério, aquele que veio a ser denominado “eixo estruturante” 

(ABRÃO, 2012) da anistia política no processo de transição nacional.  

Por essa razão, a primeira análise será da própria Lei de Anistia Política, Lei 6.683, 

de 28 de agosto de 1979, marcando, assim, o início da transição em 1979. Para estabelecer 

o marco final seria necessário que a transição tivesse sido completada, ou pelo menos 

avançado bastante. Sob certo aspecto, é verdade que houve muitos avanços, mas, como 

veremos, os retrocessos são tão significativos que faremos a análise até o corrente ano de 

2021, terceiro dos quatro anos de mandato do Presidente Jair Bolsonaro, contumaz 

defensor da ditadura civil-miltar. 

Após uma análise jurídico-dogmática da Lei 6.683/79, faremos uma breve 

ponderação sobre o processo transicional tomando por fundamento de legitimidade a 

própria Constituição Federal. Como o fio condutor de todo o pensamento aqui 

desenvolvido é a anistia política, será muito impor0tante analisar o papel da Comissão de 

Anistia, sem, contudo, olvidar as outras demais Comissões de Estado quais sejam a 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e a Comissão Nacional da Verdade. 

Por fim, apontaremos para a fragilidade da democracia brasileira, pois a partir da 

gestão presidencial de Michel Temer terá início o apequenamento da Comissão de 

Anistia, e tal circunstância será sobremaneira agravada a partir da eleição de Jair 

Bolsonaro, aprofundando o que já se delineava como uma justiça de transição reversa 

(DE STUTZ E ALMEIDA, 2017). 
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1 – A NATUREZA JURÍDICA DA LEI DE ANISTIA POLÍTICA E A 

POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO 

 

Este capítulo pretende demonstrar que o debate sobre o que, efetivamente, foi 

anistiado no Brasil em 1979, infelizmente tem sido conduzido de maneira equivocada 

pela maioria dos atores envolvidos. Isto porque têm discutido o alcance da anistia política, 

ou, em outras palavras, “quais crimes foram anistiados em 1979? ” A pergunta também 

tem sido formulada assim: “quais fatos foram esquecidos pela anistia política de 1979? ”. 

Ou então: “quem foi anistiado em 1979? Todos os envolvidos nos eventos políticos, 

incluindo os torturadores, por exemplo?”. 

O equívoco dessas perguntas é que elas partem do pressuposto da natureza jurídica 

da anistia política como anistia do esquecimento, e desta forma, uns pretendem afirmar 

que o alcance do esquecimento é limitado e outros que o alcance é ilimitado. Por esta 

razão foi elaborada uma narrativa de supostas controvérsias da Lei 6.683/79. 

O presente texto tenta demonstrará que o debate mais correto é aquele que deve 

partir da análise da natureza jurídica da Lei de Anistia Política, porque tal definição nos 

resguarda contra os equívocos. Para tanto, utilizaremos a tese já elaborada por nós (DE 

STUTZ E ALMEIDA, 2020), com base em François Ost (2005); onde                                                                                                                    

se buscará explorar alguns aspectos já indicados naquela tese, ao analisar dogmaticamente 

a natureza jurídica da anistia política realizada no ordenamento pátrio. Os temas da anistia 

política, memória, verdade e justiça serão correlacionados a fim de demonstrar que, 

diferentemente de nossos vizinhos do chamado Cone Sul, a anistia política brasileira é 

uma anistia da memória e não do esquecimento. Ao final do capítulo, avaliaremos 

algumas consequências desta classificação inclusive para o estabelecimento de um Estado 

Democrático de Direito no Brasil. 

Desde logo cabe apontar que a natureza jurídica de uma anistia política pode ser 

de dois tipos: 1) anistia dos fatos ou do esquecimento; e 2) anistia das condenações ou da 

memória (OST, 2005: 172). Neste texto defenderemos que a anistia brasileira foi do 

segundo tipo: “em outras palavras, essa é uma tese constitucional de resistência à ideia 

ainda hegemônica de que anistia é sempre esquecimento; uma tese para vincular a anistia 

política de 1979 com a memória e a verdade” (DE STUTZ E ALMEIDA, 2020). 
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Para tanto, inicialmente se demonstrará que, a despeito do nosso ordenamento 

jurídico ter caracterizado a anistia política desde 1979 como anistia de memória, 

paradoxalmente o debate público desde então tem se empenhado na construção da 

narrativa da anistia como esquecimento.  

Na sequência, se demonstrará o equívoco de tal construção, pois a Lei 6.683/79 

poderia ter sido fruto de acordos políticos na época de sua elaboração, mas se caracterizou 

juridicamente como uma lei que preconizou a memória. Anistia como anamnese e não 

como amnésia. Dar-se-á destaque aqui para a natureza jurídica do instituto da anistia, 

pois, afinal, é exatamente esta a característica que deve ser buscada (a natureza jurídica) 

de qualquer instrumento jurídico para avaliar quais as consequências da aplicação do 

mesmo instituto.  

Portanto, é a natureza jurídica da anistia que implicará o alcance dessa anistia e 

não as intenções daqueles que protagonizaram possíveis acordos ou interesses na época 

ou posteriormente. É uma análise dogmática. Cumpre também analisar a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 (ADPF 153), apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal em abril de 2010. Isso porque, novamente, há muitos ruídos e equívocos 

quanto a essa decisão, além de expectativas de todo tipo para o julgamento dos embargos 

ainda pendentes. 

Por fim, será demonstrado que a escolha do legislador se configurou juridicamente 

como uma anistia das condenações e não dos fatos. Tal configuração, voluntária e 

consciente, ou não, tornou a ferramenta da anistia política brasileira em 1979, em 1985, 

em 1988 e em 2002 como uma anistia política de memória e verdade. É essa natureza 

jurídica que permite a reparação e a responsabilização daqueles que impuseram qualquer 

forma de violação de direitos humanos como instrumento de perseguição estatal por 

motivação política. Se a anistia política regulamentada na legislação constitucional ou 

infraconstitucional em qualquer daqueles anos tivesse sido de esquecimento, jamais 

poderia haver sequer reparação, pois os fatos, vale dizer, os eventos de perseguição 

política teriam sido apagados da história. 

É necessário colocar o debate sobre a Lei de Anistia nos rumos corretos, partindo 

da análise da natureza jurídica do instrumento anistia política no caso brasileiro, pois 

desconsiderar esta natureza jurídica transforma a discussão numa batalha de narrativas, 

que é o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, e não colabora em nada para uma 
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solução adequada às decisões legislativas tomadas desde 1979, que sempre pretenderam 

trazer pacificação à sociedade brasileira. 

Uma premissa muito importante para toda a análise que se seguirá é a seguinte: a 

anistia política, qualquer que seja sua natureza jurídica, é uma regra de “tudo ou nada” 

(DWORKIN, 2007). Vale dizer: se for anistia dos fatos, todos os fatos foram esquecidos; 

se for das condenações, todas as condenações foram apagadas, embora prevaleçam todos 

os fatos. Não há a possibilidade de alguns fatos serem apagados e outros não; ou algumas 

condenações serem apagadas e outras não. É por isso que é equivocado perguntar sobre 

o alcance da Lei de Anistia, porque ou todo o universo (de fatos ou de condenações, 

conforme a natureza jurídica) é alcançado, ou nada é alcançado. A anistia é um 

instrumento jurídico que gera efeito de apagamento de maneira objetiva, ou seja, 

independe da interpretação. Por isso não cabe a pergunta sobre o alcance. O alcance da 

Lei 6.683/79 é o alcance previsto nos seus próprios termos. Objetivamente. 

Travar o debate sobre o alcance só confunde e impede a pacificação nacional. O 

debate correto é sobre a natureza jurídica da lei, pois com esta definição os efeitos são os 

efeitos jurídicos previstos para aquela característica específica de lei. 

Não obstante, vamos demonstrar como chegamos a esse estado de coisas, a esse 

debate estéril sobre o alcance da Lei 6.683/79. O que ocorreu e ainda ocorre no Brasil é 

uma verdadeira guerra de narrativas: aquela que desconsidera a natureza jurídica da lei, 

e, portanto, só serve ao acirramento dos ânimos, polarização e equívoco na aplicação das 

normas jurídicas; e aquela que parte da natureza jurídica da lei, e serve à pacificação 

nacional, mas que infelizmente tem sido olvidada. 

 

1.1 A narrativa política em desalinho com as normas jurídicas: anistia como 

esquecimento 

 

Em 1979 o contexto social era de demanda de uma parcela da população pela 

anistia ampla, geral e irrestrita em função da existência de prisioneiros políticos, que 

haviam sido condenados em inquéritos policiais militares (IPMs), bem como de exilados 

políticos, sendo que alguns haviam sido banidos enquanto outros se exilaram justamente 

para escapar da execução da condenação de prisões, ou mesmo pela ameaça de prisões, 

ainda que sem condenação prévia. Compreenda-se que a partir do Ato Institucional nº 2 
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(AI-2), de 27 de outubro de 1965, a competência da Justiça Militar foi ampliada e todos 

os atos considerados crimes políticos, ou seja, todos os crimes contra o Estado e a ordem 

política e social passaram a ser julgados pela Justiça Militar. Dessa forma, todo e qualquer 

ato considerado subversivo era apreciado pelas Juntas Militares, as quais quase sempre 

confirmavam a condenação à prisão. Cabe ressaltar ainda que a pena de banimento voltou 

ao ordenamento jurídico pátrio após o AI-5, como forma de endurecimento do regime 

autoritário. 

Não cabe aqui esmiuçar os processos judiciais da época, tampouco avaliar a 

ditadura que se seguiu ao golpe de Estado em 1964. Não obstante, “é fundamental reiterar 

que o pressuposto básico para toda e qualquer discussão sobre os temas da chamada 

justiça de transição é precisamente o fato de que o Brasil esteve sob um estado de exceção 

a partir do ano de 1964” (DE STUTZ E ALMEIDA, 2019). Nesse sentido, a partir de 

1975, com as muitas prisões e exílios, foram criados diversos Comitês Brasileiros pela 

Anistia (CBAs) para tentar articular uma luta política para que houvesse uma lei de anistia 

no Brasil. Em 1979, dois projetos de lei foram submetidos à votação no Congresso 

Nacional; um da oposição, que previa a anistia sem exceções e outro do governo, o qual 

foi vencedor e se tornou a Lei 6.683/79. 

Com esta lei, que comportava exceções de crimes que não foram anistiados, 

muitos foram os brasileiros que puderam retornar ao País, assim como outros tantos foram 

libertados da prisão. Entretanto, o período autoritário ainda estava longe de terminar, e, 

por conseguinte, não havia como iniciar a transição para o Estado de Direito. A despeito 

da norma legal, o ambiente político era da tentativa de formulação de uma espécie de 

acordo nacional com base no esquecimento para viabilizar uma abertura democrática. Em 

outras palavras, independentemente da natureza jurídica da anistia política que se fez em 

1979, parece ter havido uma intenção tanto por parte do regime militar quanto de setores 

da sociedade civil de apagar os fatos ocorridos durante a ditadura, ou pelo menos todos 

os fatos ocorridos antes de 28 de agosto de 1979, data da promulgação da Lei 6.683/79. 

Esta intenção permanece até os dias atuais, como se demonstrará. Cabe frisar que tal 

intenção está em dissonância com a natureza jurídica da Lei de Anistia. 

A Lei de Anistia, como ficou conhecida, cumpriu seus efeitos jurídicos, ou seja, 

possibilitou o retorno ao trabalho de quem havia sido demitido por motivação política, 

libertou quem estava preso e permitiu o retorno ao território nacional de quem estava 

exilado; repita-se, com exceção daqueles que haviam sido excluídos da anistia pela 
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própria lei. Entretanto, na época ainda havia censura nos meios de comunicação social e 

as existências tanto da ditadura quanto das graves violações de direitos humanos eram 

cotidianamente negadas pelas autoridades constituídas. O silêncio era permanentemente 

imposto a toda a sociedade brasileira e não havia sequer debate público sobre a ditadura, 

quanto mais sobre como sair dela. Talvez este ambiente tenha sido suficiente para criar 

uma ilusão de que a Lei 6.683/79 foi uma lei de esquecimento, de apagamento dos fatos. 

Talvez tenha mesmo sido a intenção tanto das autoridades quanto dos parlamentares ao 

votá-la. 

O que se seguiu foi uma gradual e lenta abertura política, culminando na 

convocação da Constituinte por intermédio da Emenda Constitucional nº 26/85, a qual 

reiterou e ampliou a anistia concedida pela Lei 6.683/79. Voltaremos a este momento no 

próximo tópico. Para o entendimento da narrativa que foi construída, por ora basta 

percebermos que em 1979 houve o primeiro momento de anistia com o discurso do 

esquecimento e quando da convocação da Constituinte, novamente a mesma narrativa de 

apagamento dos fatos. Observe-se que foi necessário procurar mais uma vez apagar os 

fatos justamente porque eles não tinham sido apagados; entretanto, esta sutileza não foi 

percebida na época, e a política do esquecimento se impôs. 

É interessante observar que os países vizinhos do Cone Sul fizeram leis de auto 

anistia que efetivamente apagaram os fatos ocorridos, ou seja, naqueles casos foi tanto de 

fato quanto de direito uma política e uma legislação de esquecimento. Criou-se, assim, 

uma sensação que todos os países latino-americanos que haviam passado por regimes 

autoritários tinham a mesma política de anistia como esquecimento, sem que, contudo, 

houvesse um exame mais acurado sobre a legislação brasileira. 

Quando da elaboração do texto que viria a se tornar a Constituição Federal de 

1988, embora o governo já não mais fosse exercido por um militar, o ambiente político 

ainda era de receio de que a ditadura pudesse retornar a qualquer momento, caso não 

houvesse controle daquela abertura lenta, gradual e segura. Dessa forma, embora a 

censura já não mais fosse exercida e o ambiente nacional fosse de festa democrática, 

prevalecia uma espécie de acordo tácito de não debater a ditadura, como se ela tivesse 

sido mesmo esquecida ou nem tivesse ocorrido. Muitas eram as autoridades que até 

mesmo declaravam que não tinha acontecido nenhuma ditadura no Brasil. 
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Por todo este contexto, criou-se uma narrativa, uma construção argumentativa de 

que o Brasil teve um período um pouco mais autoritário que o desejável, mas que tinha 

sido um mal menor, ou um mal necessário, e que houve necessidade de um pacto nacional 

para apagar essa memória. Este pacto seria exatamente a nova Constituição, ancorada no 

ambiente político tanto da Lei 6.683/79 quanto da EC 26/85. Tal construção ainda é 

hegemônica até os dias atuais. 

Observe-se, por exemplo, a lógica contida numa parte de uma das respostas na 

entrevista do General Etchegoyen concedida no início de novembro de 2020 ao portal de 

notícias UOL, comentando o governo da petista Dilma Roussef: “eles isolaram os 

militares, desrespeitaram-nos, encenaram uma Comissão da Verdade claramente 

vingativa, afrontaram a lei para usurpar competências claras dos comandantes (grifo 

nosso)”. Por qual razão um General afirma que uma Comissão de Estado, criada por lei, 

foi uma encenação? Exatamente porque dentro da lógica do esquecimento não caberia 

qualquer Comissão da Verdade. Verdade do que, se nada aconteceu? Se houve 

esquecimento, apagamento, não há o que ser apurado. É coerente e lógico que se os fatos 

foram apagados, esquecidos, não há o que lembrar, o que contar, o que registrar, a não 

ser como encenação. Não há sequer o que reparar. Porque os fatos foram apagados, como 

se nunca tivessem ocorrido. 

É importante compreender que não há novidade nesse entendimento do General 

Etchegoyen. Senão vejamos: mais de vinte anos após a promulgação da Constituição, no 

final do ano de 2009, houve uma séria crise no então segundo mandato do Presidente 

Lula, protagonizada por dois de seus auxiliares: o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o 

Secretário Especial de Direitos Humanos, com status de Ministro de Estado, Paulo 

Vannuchi, a propósito do lançamento da terceira parte do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH3). A imprensa noticiou na época que tanto o Ministro da Defesa quanto 

os Comandantes Militares informaram que pediriam exoneração de seus cargos, caso 

fosse implementada uma Comissão da Verdade, como estava previsto nas ações do 

PNDH3. Eles diziam que não aceitariam uma Comissão que investigasse militares, mas 

não investigasse militantes da esquerda que agiram como terroristas no período da 

ditadura.  

Após acalorados debates, a solução política foi refazer o PNDH3 para excluir, 

entre outros pontos, a criação da Comissão da Verdade, consolidando assim a política 

pública de esquecimento e reforçando a ilusão de que a Lei 6.683/79 havia sido uma lei 
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que apagou os fatos. Note-se que a reformulação do PNDH3 se deu por uma decisão 

política e não por impossibilidade jurídica motivada pela Lei de Anistia. Não houve 

nenhuma avaliação jurídica de impedimento da criação de uma Comissão de Verdade, 

vale dizer, não houve uma consideração jurídica da impossibilidade de apuração da 

verdade motivada pelo esquecimento dos fatos. 

Em síntese: o entendimento político em 1979 era de criar uma lei que apagasse os 

fatos havidos antes de sua promulgação, o que impediria qualquer tentativa de reparação, 

memória ou verdade sobre o período. E o mesmo entendimento político persiste até os 

dias atuais, com a compreensão de que o que aconteceu no Brasil no período entre 1964 

e 1979 não pode ser lembrado, reparado ou responsabilizado, porque foi esquecido. Os 

fatos teriam sido apagados. 

Esta é a narrativa política que foi construída e permanece sendo defendida. Se a 

Lei de Anistia tivesse sido uma lei de esquecimento, de amnésia, a narrativa política seria 

compatível com a realidade jurídica. Mas não é o caso, como se demonstrará. 

 

1.2 A narrativa jurídica: anistia como memória, verdade e reparação 

É importante contextualizar que havia uma demanda de parcelas da sociedade 

civil brasileira pelo que se chamava anistia ampla, geral e irrestrita. O objetivo principal 

era possibilitar o retorno de brasileiros exilados, bem como libertar presos políticos e tirar 

da clandestinidade quem estivesse perseguido pelas forças de repressão. O governo 

apresentou um projeto de lei que sofreu várias emendas e propostas de substitutivos. O 

ambiente político era muito tenso e os debates acalorados. O próprio partido político do 

governo, a ARENA, não tinha consenso sobre que tipo de anistia deveria ser proposta 

(com ou sem exceções)2. 

Ademais, não havia clareza se os termos propostos no projeto de lei que se tornou 

a Lei 6.683/79 significavam esquecimento ou memória. Havia grupos de defensores de 

direitos humanos que argumentavam que ainda que a anistia fosse um esquecimento e 

que fosse inviável responsabilizar torturadores, valeria a pena a proposta de anistia 

política para salvar os então presos políticos e permitir a volta dos exilados. E havia 

aqueles que afirmavam que a votação final, ainda que apertada (a diferença foi de apenas 

                                                           
2 http://memorialdademocracia.com.br/card/votacao-de-anistia-parcial-racha-a-arena 

http://memorialdademocracia.com.br/card/votacao-de-anistia-parcial-racha-a-arena
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5 votos), criando exceção para os condenados por terrorismo e outros crimes, era fruto de 

um acordo nacional visando a pacificação (FICO, 2010). 

O contexto na época, portanto, era de intensa disputa política. Disputa, inclusive, 

da narrativa que começava a ser construída do tipo de anistia política que estava sendo 

votada pelo Parlamento. Não obstante, cabe aqui analisar os instrumentos jurídicos 

utilizados naquele momento histórico. A intenção dos parlamentares, a pretensão dos 

militares governantes, um eventual acordo entre setores da sociedade civil e parlamento, 

nada disso é relevante para caracterizar juridicamente o instituto da anistia política, pois 

sua natureza dependerá dos seus termos objetivamente consagrados no texto legal e 

aplicados ao longo dos anos. Ganhará ainda mais força essa análise, com o advento da 

Constituição Federal de 1988 e a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que a Lei 

6.683/79 ainda está em vigor pois a anistia política foi um dos pilares da própria 

Constituição Federal. 

Cabe, assim, analisar a natureza jurídica da Lei de Anistia Política. E para 

entender qual a natureza jurídica da Lei de Anistia brasileira, voltaremos à classificação 

das duas possibilidades preconizadas por Ost (2005: 172), lembrando o que o autor belga 

ensina quanto às anistias políticas:  

Estas se dividem em anistia das penas e anistia dos fatos. A anistia menor, que intervém 

após condenação, interrompe a execução das penas e apaga a condenação; entretanto, 

pelo menos o processo ocorreu no seu tempo, pagando assim um tributo à memória. Em 

contrapartida, a anistia dos fatos extingue a ação pública, porque os fatos consideram não 

terem sido delituosos. Neste ponto, o efeito do desempenho jurídico atinge seu ápice: 

agimos como se o mal não tivesse ocorrido; o passado é reescrito e o silêncio é imposto 

à memória. 

 

Desta forma, uma lei de anistia política pode ser anistia das condenações ou pode 

ser anistia dos fatos. A anistia política da Lei 6.683/79 foi uma anistia das penas, das 

condenações e não dos fatos, inclusive na exceção prevista. Comecemos pela exceção: 

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. 

(...) 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de 

crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. (grifo nosso) 
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Se a anistia tivesse sido de esquecimento, ou seja, anistia política dos fatos, a 

exceção deveria ter dito que a exceção era dos atos de terrorismo, assalto, sequestro e 

atentado pessoal, e não daqueles que foram condenados por tais atos. A rigor, se o 

objetivo era anistiar os fatos com exceção da prática de terrorismo, assalto, sequestro e 

atentado pessoal, deveria ter sido elaborada uma lei muito mais simples e direta, pois teria 

dito que havia anistia de todos os fatos havidos antes da sua promulgação, com exceção 

dos atos mencionados. Mais nada seria normatizado, pois não poderia haver qualquer 

forma de reparação, como por exemplo o retorno às atividades laborais tanto para o 

serviço público civil quanto militar (art. 2º). 

Da mesma forma, observe-se o disposto no artigo 6º, que trata da declaração de 

ausência: 

Art. 6º - O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na colateral, ou o Ministro 

Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades 

políticas, esteja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que 

dela haja notícias por mais de 1 (um) ano. 

§ 1º - Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no 

mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se 

existentes. (grifo nosso) 

 

Ora, se a lei impusesse o esquecimento, necessariamente teria que ser o 

esquecimento dos fatos. E o fato normatizado neste dispositivo é o desaparecimento. 

Apagar o desaparecimento significa afirmar que não houve desaparecimento. Pelo menos 

não houve desaparecimento antes da promulgação da lei. Então, seguindo um raciocínio 

de lógica formal, é possível construir a seguinte afirmação: se alguém de fato 

desapareceu, mas sobrevém uma lei que impõe que este fato não aconteceu para todos os 

efeitos jurídicos, a ausência deverá ter seu termo inicial com a promulgação da lei, ou 

seja, agosto de 1979.  

Dito de outra forma: se a condição (o acordo político que teria se materializado 

na Lei de Anistia) tivesse imposto a consequência (o entendimento jurídico de que os 

fatos havidos antes da lei foram apagados) o fato “desaparecimento” só poderia surgir 

após a promulgação da lei por presunção absoluta, ou seja, a ausência só poderia ser 

caracterizada a partir de agosto de 1979. 

Mas não foi isso que dispôs a Lei 6.683/79. Ao contrário, o dispositivo 

reproduzido exige prova do fato “desaparecimento” com testemunhas e documentos para 
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viabilizar a declaração de ausência. Se a própria lei exige prova dos fatos, é porque 

pressupõe que eles ocorreram. Ademais, não poderia haver a condição explicitada acima 

sem gerar consequências jurídicas. Isto demonstra que a lei não incorporou no seu texto 

nenhum acordo, nenhuma condição e, por conseguinte, não pode gerar qualquer efeito 

jurídico de uma condição não existente.  Por isso, pode-se afirmar que a Lei de Anistia 

exige a memória dos fatos para produzir efeito. 

É exatamente o contrário do que pretendeu o regime autoritário ao construir a 

narrativa do esquecimento. A norma jurídica de 1979 foi caracterizada, pelos seus 

termos, como uma anistia política da memória e da verdade. Foi uma anistia da 

anamnese, e não da amnésia. Foi uma anistia exclusivamente das condenações e não dos 

fatos. 

E é por esta razão que há muitos anos é possível haver reparação. Se os fatos 

tivessem sido apagados, como visto, não teria sido possível retornar ao serviço público 

civil ou militar (art. 2º), ou o retorno dos empregados da iniciativa privada, demitidos por 

greve (art. 7º) e nem mesmo a declaração de ausência em termos distintos da normatizada 

pelo Código Civil da época (art. 6º). 

Em outras palavras: se a Lei 6.683/79 tivesse anistiado os fatos, teria que ter 

afirmado que os fatos ocorridos até a data da sua promulgação são considerados como 

não tendo ocorrido. Assim, quem se encontrou preso, demitido ou exilado no dia 29 de 

agosto de 1979 deveria ter voltado ao status quo ante, vale dizer, liberto, empregado e 

residindo no território nacional, porque todos os fatos foram apagados da história 

brasileira com o advento da Lei. Quem desapareceu, teria desaparecido (por ficção 

jurídica) no dia 28 de agosto de 1979, e a partir de então, com as regras do Código Civil 

em vigor, poder-se-ia começar a computar prazos para as providências da declaração de 

ausência. 

Em síntese, a explicação é bem simples: só há duas possibilidades de natureza 

jurídica de uma anistia política: 1) anistia dos fatos; 2) anistia das condenações. A Lei 

6.683/79 pertence ao segundo tipo. Também é esta a razão óbvia que permite a reparação. 

Apenas a memória consegue viabilizar a reparação. O esquecimento impede a reparação, 

como impede a responsabilização e a verdade. 

Não obstante, a eficiência da narrativa criada de uma lei que impunha 

esquecimento precisa ser ressaltada. Esta narrativa, repita-se, ainda é hegemônica no 
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Brasil. E por este motivo há um sentimento de que a lei deveria ter apagado os fatos 

hediondos ocorridos no Brasil no período do estado de exceção. São ocorrências tão 

bárbaras e cruéis que não deveriam ter acontecido. Se aconteceram, a legislação precisa 

impor o silêncio, apagar os fatos. Se esta foi a intenção de legisladores e autoridades em 

1979 e anos que se seguiram, tal intenção não se traduziu no ordenamento jurídico. 

A interpretação jurídica precisa ser feita a partir da legislação e dos efeitos 

jurídicos gerados, e não de um suposto contexto histórico totalmente alheio à norma 

jurídica. Desta forma, foi possível fazer reparações ainda no ano de 1979 e seguintes e 

anos mais tarde instalar uma Comissão Nacional da Verdade como uma Comissão de 

Estado, que cumpriu com seu papel legal de produzir um relatório sobre fatos havidos no 

período da ditadura. Os fatos não foram apagados e, ao contrário da narrativa explicada 

no item antecedente, foram lembrados e registrados.  

Há outros argumentos que demonstram que a anistia política brasileira é uma 

anistia de memória e não de esquecimento. Senão vejamos a legislação subsequente à Lei 

6.683/79: como dito, em 1985 houve a convocação para a Constituinte, por intermédio da 

Emenda Constitucional nº 26. Esta Emenda traz disposições sobre a Constituinte nos três 

primeiros artigos. Os artigos 4º (e seus parágrafos) e 5º normatizam a anistia política, no 

mesmo espírito da Lei 6.683/79, nos seguintes termos: “É concedida anistia a todos os 

servidores públicos civis da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos 

de exceção, institucionais ou complementares” (grifo nosso). 

Quem foi anistiado? Quem havia sido punido. Ou seja, a Emenda 26/85 confirma 

a anistia como memória, como anamnese e não como esquecimento. Anistia das penas, 

das sanções, e não dos fatos. Poder-se-ia argumentar em contrário que o §1º deste mesmo 

art. 4º estabelece a tal anistia ampla e irrestrita ao mencionar os crimes conexos:  

§ 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos 

dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos 

servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação 

exclusivamente política, com base em outros diplomas legais. 

 

O texto legal pressupõe que o mesmo tratamento dado ao crime político deve ser 

dado ao crime conexo, qualquer que seja o conceito de crime conexo. Se esta anistia 

política tivesse sido de esquecimento, de amnésia, teria ocorrido uma anistia dos fatos. 

Ou seja, se os fatos tivessem sido esquecidos necessariamente teríamos que ter “apagado 

o mal”, como se ele nunca tivesse ocorrido. Neste caso, os autores de crimes políticos e 



 
 

 16 

de crimes conexos estariam anistiados e, portanto (como uma consequência lógica) os 

fatos teriam sido apagados; como se nunca tivessem acontecido. Daí (outra consequência 

lógica), não seria possível investigar/processar ninguém porque todos teriam sido 

anistiados em 1979. 

Por que esse raciocínio é juridicamente inconsistente? Porque tem como premissa 

que a anistia da Lei 6.683/79 foi de esquecimento e não de memória. Teria sido, nessa 

lógica, de apagamento do mal. Anistia dos fatos. Como se nunca tivessem ocorrido. Ora, 

se nunca ocorreram, não podem ensejar nenhum tipo de reparação, pois a reparação requer 

a prova da ocorrência dos fatos.  

Ocorre que desde 1979 as perseguições (sejam de prisão, banimento, exílio, 

demissão e quaisquer outras) têm sido reparadas. Quem foi demitido por motivo político, 

por exemplo, requereu e obteve reintegração ao trabalho. Quem estava preso ou exilado 

foi libertado ou retornou ao Brasil, se caracterizando como ex-preso político ou ex-

exilado. Os fatos são lembrados. O mal não foi apagado. Todos se referem ao período a 

partir de 1964 como sendo de ditadura, e não como um período de normalidade 

democrática. Não se apagaram os fatos. Não houve esquecimento do que ocorreu. E nem 

pode haver, por determinação legal. 

Assim sendo, a única conclusão lógica possível é que tanto a Lei 6.683/79 quanto 

a Emenda 26/85 estabeleceram anistia política da memória, da anamnese, porque foram 

anistias políticas das penas, das sanções, e não dos fatos. 

Quando da elaboração da Constituição a escolha dos constituintes brasileiros para 

conduzir o processo transicional recaiu sobre as dimensões da reparação, memória e 

verdade, por intermédio, novamente, da anistia política, como se depreende do caput do 

artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): 

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

data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 

motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

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

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

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

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

obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 

regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das 

carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos 

regimes jurídicos. 
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Novamente houve anistia das penas, das consequências, das condenações, das 

sanções penais, trabalhistas e quaisquer outras que tenham decorrido da perseguição 

política. Note-se que como regulamentação deste dispositivo constitucional a Lei 

10.559/02 viabiliza, inclusive, o retorno aos estudos de quem foi expulso por perseguição 

política. Isto demonstra que a anistia constitucional foi e é, assim como em 1979 e em 

1985, das penas e não dos fatos. O próprio deputado Ulysses Guimarães, ao promulgar a 

Constituição, referiu-se ao ódio e nojo da ditadura. Ora, se tivesse havido anistia dos fatos 

ele não poderia se referir à ditadura em 1988, porque ela teria sido apagada; esquecida 

em 1979. Mas a anistia política no Brasil foi apenas das sanções. Foi e é memória e não 

esquecimento. 

Outra conclusão que se faz necessária com a afirmação de que apenas as 

condenações foram anistiadas é a seguinte: só foi anistiado quem havia sido 

condenado/demitido antes da Lei 6.683/79; quem não foi sequer investigado ou 

processado, como algum torturador, por exemplo, não foi anistiado.  

 

1.3 O binômio memória/verdade e a reparação 

 Se a anistia política brasileira foi uma anistia de memória, cabe tecer algumas 

considerações sobre o significado do binômio memória/verdade para percebermos a 

extensão das consequências desta classificação. Esse é um dos mecanismos da já referida 

justiça de transição, e não se trata da mera compilação de lembranças individuais ou 

familiares de eventos adversos. Mas é a versão dos vencidos naquela luta, a verdade dos 

derrotados, revivida, redimensionada e principalmente ressignificada no momento atual. 

A verdade é objetiva enquanto a memória é subjetiva. 

 Construir outra memória, que ressignifique uma postura de valorização da vida, 

da igualdade e da liberdade, e que se insurja contra a repressão e o autoritarismo é um dos 

objetivos deste fundamento. Muito tem sido produzido no Brasil a respeito deste binômio, 

em especial a partir da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade (Lei 12.528/11). Já 

havia produção substancial até então sobre o tema, em função de ações e testemunhos 

tanto de resistentes/sobreviventes ao regime ditatorial, quanto de familiares de mortos e 

desaparecidos políticos.  
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Por sinal, os marcos legais do processo transicional brasileiro fazem todos a 

mesma escolha por ressaltarem o binômio memória/verdade e também a dimensão da 

reparação. São eles: a Lei 6.683/79 (Lei de Anistia); a Emenda Constitucional 26/85 

(convoca a constituinte e amplia a anistia de 1979); a própria Constituição Federal (em 

especial, o artigo 8º do ADCT); a Lei 9.140/95 (cria a Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos); a Lei 10.559/02 (cria a Comissão de Anistia) e finalmente a Lei 

12.528/11 (cria a Comissão Nacional da Verdade). Examinemos essas normas de maneira 

mais detida. 

Sobre o contexto normativo, já vimos que tanto a Lei 6.683/79 quanto a EC 26/85 

afirmam a memória, a verdade e a reparação e que a Constituição Federal impôs um 

processo transicional a partir da reparação, da memória e da verdade. Com a Lei 9.140/95 

pela primeira vez o Estado brasileiro se responsabilizou pelas mortes e desaparecimentos 

de cidadãos brasileiros, dando sequência ao processo constitucional transicional. Note-se 

que mais uma vez o binômio memória/verdade está presente, pois as famílias precisaram 

provar os fatos ocorridos para que seus entes queridos fossem reconhecidos como mortos 

pelo Estado repressor, fazendo jus, por conseguinte, à reparação tanto financeira quanto 

documental, com as certidões de óbito e outras providências. 

Sigamos, pois, na mesma checagem das duas possibilidades: 1) se a Lei de Anistia 

tivesse sido uma lei de esquecimento, de apagamento dos fatos, seria juridicamente 

impossível provar que alguém morreu ou desapareceu por perseguição do Estado 

brasileiro em função de motivação política. Estes fatos teriam sido apagados por ficção 

jurídica e não mais poderiam ser recuperados; 2) como a Lei de Anistia foi uma lei de 

memória, é perfeitamente compatível e pertinente que haja exigência de prova dos fatos 

e nexo causal do desaparecimento da pessoa com as ações de perseguição do Estado por 

motivação política para haver reparação. Ninguém nunca contestou a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade da Lei 9.140/95 alegando incompatibilidade com a 

Lei 6.683/79, mas se a Lei de Anistia tivesse sido uma lei de esquecimento, esta 

incompatibilidade deveria se impor. Afinal, como seria possível provar perseguição do 

Estado se tais fatos nunca aconteceram (já que teriam sido apagados por determinação 

legal)? 

Ao contrário, a Lei 9.140/95 produziu seus efeitos e continua produzindo, uma 

vez que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos continua atuando, ainda que, 

reconheça-se, com contornos um tanto apequenados desde o ano de 2019. Entre 1995 e 
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2019, no entanto, muitas foram as iniciativas dessa Comissão no sentido de revelar a 

verdade dos fatos ocorridos com aqueles que morreram por responsabilidade do estado 

de exceção; e isso a despeito das diversas tentativas de desqualificação da Comissão, 

dentro da lógica narrativa de tentar impor o esquecimento.  

A norma jurídica seguinte foi justamente a que regulamentou o dispositivo 

constitucional da transição, o artigo 8º do ADCT. Trata-se da Lei 10.559/02 que criou a 

Comissão de Anistia para levar a cabo a reparação integral, incluindo ações de memória 

e verdade. De acordo com seus dispositivos, no campo da reparação financeira duas são 

as possibilidades: a reparação econômica em uma única prestação, com cálculo previsto 

na própria lei equivalente a trinta salários mínimos por ano ou fração de perseguição 

política, limitada tal prestação única ao teto de cem mil reais; e a reparação econômica 

em prestação mensal, permanente e continuada, nas hipóteses de perda de atividade 

laboral. 

Além destes dois tipos de reparação econômica, a Lei 10.559/02 ainda prevê 

expressamente a possibilidade de reingresso em curso que tenha sido interrompido em 

razão da perseguição política (art. 1º, IV), em instituição pública no local onde o 

anistiando estiver residindo quando da decisão da Comissão de Anistia. Além de deixar 

em aberto a possibilidade de outras formas de reparação que foram praticadas por alguns 

anos, tais como mudanças de registro público (acréscimo do nome do pai, por exemplo3) 

e outras ações, com destaque para as Clínicas de Testemunho, considerada como uma das 

mais belas e bem-sucedidas políticas da Comissão.  

 A política constitucional transicional do Estado Federal implica, de maneira mais 

importante e para além das verbas que as pessoas venham a receber, a assunção do erro 

do Estado brasileiro por ter perseguido seus próprios cidadãos por suas opiniões e 

posicionamentos políticos. É o nunca mais! É a memória dos fatos. Caso contrário, não 

haveria como falar em perseguição política. Se tivesse havido esquecimento, anistia dos 

fatos, necessariamente não haveria como assumir perseguição política. 

Outrossim, complementando cada declaração de anistiado político a Comissão de 

Anistia procedia ao pedido oficial de desculpas do Estado Brasileiro pelas perseguições 

                                                           
3 Caso Eduarda Crispim Leite, que obteve o direito de ter o nome de seu pai biológico, Eduardo Leite, 

conhecido como Bacuri, no seu registro de nascimento, a partir do requerimento de anistia de sua mãe, 

Denise Peres Crispim, conforme o voto publicado em LIVRO DOS VOTOS DA COMISSÃO DE 

ANISTIA: verdade e reparação aos perseguidos políticos no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça; 

Florianópolis: Instituto Primeiro Plano, 2013. 
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infligidas àquela pessoa e seus familiares. Vale destacar que este pedido não era apenas 

dirigido àquela pessoa ou família; dirigia-se a toda a sociedade brasileira. Era uma 

verdadeira garantia para a sociedade brasileira que naquele momento se constituía: que 

nunca mais o Estado perseguirá seus cidadãos.  

Não é por outra razão que sempre este momento era o mais solene das sessões da 

Comissão, e o mais comovente. E é significativo que este importantíssimo momento não 

esteja previsto legalmente em nenhum lugar. Ou seja, é parte da reparação que o Estado 

deve não apenas àquele indivíduo específico, mas a toda a sociedade brasileira.  

Era parte do cumprimento da política transicional consagrada na Constituição, 

uma política de Estado, e significava o reconhecimento de que naquele caso concreto o 

Estado brasileiro agiu por intermédio de atos de exceção em relação a um cidadão 

brasileiro, e assim fazendo perseguiu a própria sociedade brasileira como um todo. Por 

isso deve uma reparação, que inclui, a despeito de outras específicas para o caso, o pedido 

de perdão como garantia de não repetição. 

Infelizmente, um dos enormes retrocessos que o processo transicional brasileiro 

enfrenta é o fim do pedido de perdão, deliberado pela Comissão de Anistia quando ainda 

parte do Ministério da Justiça, em sessão administrativa de abril de 2018. 

Em face da bem-sucedida e hegemônica política de esquecimento, é importante 

mais uma vez reiterar que só cabe pensar em reparação se os fatos não foram apagados. 

E não foram. São, inclusive, requisitos de prova para que a declaração de anistiado 

político seja deferida. É mais uma prova de que a anistia política no Brasil foi da memória, 

da verdade e da reparação, e não do esquecimento. A de 1979, de 1985, de 1988 e seu 

regulamento, que é a Lei 10.559/02. 

Em absolutamente todas as situações os fatos são recuperados. Não foram 

apagados. Repita-se: ao contrário, os fatos precisam ser recuperados e demonstrados a 

fim de ensejar a reparação. Ora, se os fatos podem ser provados é porque não foram 

apagados. Apagadas foram as condenações; as sanções. Anistia como memória. 

Por fim, chegamos ao último marco legal mencionado, que é a Lei 12.528/11, 

criadora da Comissão Nacional da Verdade. Para uma melhor compreensão, cabe detalhar 

a conjuntura da primeira década deste século, porque é uma conjuntura que ressalta esse 

paradoxo de querer impor uma política hegemônica do esquecimento e ao mesmo tempo 

estabelece normas jurídicas de memória, verdade e reparação. Antes, porém, cabe refletir 
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se essa política de esquecimento não poderia implicar um enorme risco para a democracia 

que as autoridades públicas afirmavam estar construindo: 

Assim, parece que a democracia deve permanentemente precaver-se de 

dois perigos opostos: ou a exacerbação do conflito, ou sua ocultação. 

No primeiro caso, sem acordo sobre uma regra de jogo comum, sem 

referência ao mínimo de valores compartilhado, a parte degenera e leva 

à exclusão ou à destruição do adversário, tratado então como 

“inimigo”: privado do mínimo de confiança, pressuposto pela 

promessa que ata o futuro, o jogo político se estreita. Ao inverso, 

quando as divergências de interesse são ocultadas, e as oposições 

minimizadas, atrás de consensos de fachada, é grande o risco de que se 

veja desenvolver futuros focos de violência. É, sem dúvida, um dos 

riscos ligados atualmente à instauração, em todo o planeta, da 

“democracia de mercado” e do pensamento único que a acompanha. 

(grifei). (OST: 2005, p. 315) 

 

Neste sentido, para atender à tal democracia de mercado, a política hegemônica 

do esquecimento deveria prevalecer, e para tanto, os conflitos precisavam ser ocultados. 

O resultado não foi nada bom, como se verá a seguir. 

Vamos retornar à crise referida no segundo mandato de Lula, em 2009: as 

campanhas presidenciais haviam iniciado e já era candidata a suceder o presidente Lula 

a sua então Ministra de Estado Dilma Rousseff. Ela própria, é importante sublinhar nesse 

contexto, uma ex-integrante de grupos de luta armada contra a ditadura, e ainda 

condenada nas instâncias militares da época como subversiva e terrorista. 

Como visto, após um período de embates e negociações internas na esfera da 

administração federal, houve alterações no PNDH 3 e venceu a política do esquecimento, 

hegemônica, olvidando o mandamento constitucional da transição, que impunha e impõe 

a memória, a verdade e a reparação. Venceu a ocultação dos conflitos.  

Não obstante, os temas da ditadura e da transição nunca mais deixaram nem os 

meios de comunicação social nem a vida político-institucional brasileira. Até então estava 

prevalecendo exclusivamente a política do esquecimento. A partir daquele momento não 

foi mais possível negar a ocorrência de uma ditadura no Brasil, restando às forças 

hegemônicas tentar reiterar a narrativa de esquecimento a partir da equivocada 

interpretação jurídica. E talvez não fosse tão difícil assim, já que em toda a América 

Latina havia o consenso de que toda anistia política é de esquecimento. Entretanto, como 

visto, paradoxalmente já havia o ordenamento jurídico impondo a memória, a verdade e 

a reparação. 



 
 

 

22 

No final do ano de 2010 o Brasil tinha eleito a sucessora de Lula, Dilma Rousseff 

como Presidente da República, e os embates de narrativas estavam apenas começando. 

Em 18 de novembro de 2011 houve a promulgação da Lei 12.528, que instituiu a 

Comissão Nacional da Verdade (CNV). Muitas expectativas se voltaram para esta 

Comissão, no sentido de que, finalmente, seria possível ressignificar aquela história de 

autoritarismo, perseguição e repressão, para inaugurar um tempo de liberdade e 

autonomia para a sociedade brasileira. Era preciso construir esta narrativa, elaborar esta 

memória (OST, 2005). E conhecer os fatos, que não foram apagados.  

Reitere-se que se a anistia da Lei 6.683/79 tivesse sido dos fatos, não caberia uma 

Comissão Nacional da Verdade (CNV). Para esclarecer o que, se nada aconteceu? Se tudo 

tivesse sido apagado, se a anistia tivesse sido de esquecimento, não viria ao caso tocar no 

assunto, porque o pacto social teria sido de apagar os fatos, não lembrar para não reparar 

nem responsabilizar. Mas não foi o que aconteceu. O Estado brasileiro criou a terceira 

Comissão de Estado por causa da memória, verdade e justiça, cumprindo o mandamento 

constitucional da transição e na esteira das legislações anteriores. 

Sobre a CNV, cabe ressaltar alguns aspectos. Um dos motivos que causou na 

época um certo sentimento de frustração foi o fato da CNV não ter utilizado alguns 

poderes concedidos pela legislação, como por exemplo, a condução obrigatória de 

pessoas que estavam lúcidas e haviam participado de eventos importantes para o 

esclarecimento de muitos episódios, mas que se recusavam até mesmo a reconhecer a 

existência e legitimidade da CNV. Na época foi revelado pela imprensa4 que algum 

militar, convocado para comparecer perante a Comissão, escreveu de próprio punho na 

convocação que não colaborava com inimigos, e nenhuma providência mais enérgica foi 

tomada. O depoimento simplesmente não aconteceu. 

A despeito desse e de outros percalços, a CNV produziu um Relatório Final que 

traduz o posicionamento oficial do Estado brasileiro relativamente aos fatos ocorridos 

durante a ditadura. Portanto, não foi uma “encenação”, mas a produção de um documento 

oficial a respeito dos fatos ocorridos no período autoritário, reconhecidos como 

verdadeiros e de responsabilidade do Estado.5 

                                                           
4 Sítio de Notícias Portal Jornal do Comércio: 

https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=17147. Publicado em 12/01/2010. 

5 Para acessar os documentos da Comissão Nacional da Verdade: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ 

https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=17147
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
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1.4 O julgamento da ADPF 153 

Tem havido a propagação de uma ideia equivocada de que o julgamento da ADPF 

153 impôs o silêncio, o esquecimento tão desejado por aqueles que insistem em afirmar 

que a Lei 6.683/79 foi uma anistia dos fatos. Uma das consequências desta linha de 

raciocínio é precisamente a afirmação da impossibilidade de responsabilização de todo e 

qualquer violador de direitos humanos no período autoritário, como decorrência da 

decisão do STF neste caso. 

A ideia de persecução dos violadores de direitos humanos no Brasil causa muitas 

polêmicas. Inicialmente é mister registrar que a referência à persecução é tanto a 

persecução judicial, consideradas nas esferas civil e penal, quanto o processamento 

administrativo. Normalmente há um enfoque demasiado na persecução penal e por isso é 

importante reiterar que há outras áreas de persecução judicial. 

 Feita esta primeira observação, cabe frisar que diferentemente do caminho 

escolhido por outros países, como a Argentina, por exemplo, que elegeu a 

responsabilização como seu eixo fundamental para a transição, promovendo a persecução 

inclusive penal daqueles que sequestraram, torturaram e de alguma forma se 

transformaram em agentes do estado de exceção, o Brasil sempre evitou tratar deste 

mecanismo.  

O tema da responsabilização é o tema mais ocultado (política do esquecimento) e 

em torno do qual se criou um verdadeiro tabu no espectro da transição brasileira. Assim 

é que a percepção de justiça, para acalmar os traumas do passado e curar as feridas não 

como vingança, mas como anamnese, pela mediação do processo judicial e com todas as 

garantias de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, traz o objetivo de 

alcançar a reconciliação.  

 É oportuno lembrar que o STF exerceu o controle de constitucionalidade no 

julgamento da ADPF 153. E assim a pergunta básica formulada naquele processo foi 

sobre a recepção ou não da Lei 6.683/79 pela Constituição de 1988, tendo em vista os 

preceitos constitucionais fundamentais. A resposta do STF foi positiva. Houve recepção. 

E o controle de constitucionalidade foi exercido pela autoridade competente. 
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 Esse entendimento foi explicitado pelo Ministro Carlos Ayres Britto ao comentar 

a decisão da ADPF 153 em outra ação submetida ao STF (Recl 12.131 (468), Min. Rel. 

AYRES BRITTO, 03/10/2011): “Daí surgir a seguinte questão: o que ficou decidido na 

referida ação de natureza abstrata? Resposta: ficou decidido, contra meu voto, pela 

´integração da anistia da Lei de 1979 na nova ordem constitucional”. Em outras palavras, 

a decisão da ADPF 153 é de que a Lei 6.683/79 está em vigor pois foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. Apenas isso. É, como afirmado, o controle de constitucionalidade 

e nada além. 

 Na referida ADPF o Supremo Tribunal Federal não se debruçou sobre a natureza 

jurídica da Lei de Anistia, e nem vinha ao caso fazê-lo. Houve debate sobre a integração 

no ordenamento pátrio ou não após o advento da Constituição, como objetivamente 

afirmou o Ministro Ayres Britto. 

 Ao contrário de quem pretende impor a narrativa do esquecimento, ao cogitar se 

a Lei 6.683/79 é uma lei que apagou os fatos ou não, a Ministra Cármen Lúcia, em seu 

voto na própria ADPF 153 (p.3) destaca:  

(...) em razão mesmo do que se concluiu social e juridicamente e que tem prevalecido até 

aqui, ao contrário do que comumente se afirma de que anistia é esquecimento, o que aqui 

se tem é situação bem diversa: o Brasil ainda procura saber exatamente a extensão do que 

aconteceu nas décadas de sessenta, setenta e início da década de oitenta (período dos 

atentados contra o Conselho Federal da OAB e do Riocentro) (...). 

 

Reitere-se que o objeto de apreciação da ADPF 153 era a recepção ou não da Lei 

6.683/79 pela Constituição vigente. E, como visto, a resposta do STF foi positiva. A Lei 

de Anistia foi recepcionada e está em vigor. Nada mais foi decidido. Não cabia examinar 

a natureza jurídica da Lei 6.683/79, vale dizer, não cabia ao STF, em sede de ADPF, 

examinar se a Lei de Anistia é uma lei de esquecimento, que apagou os fatos, ou uma lei 

de memória, que apagou apenas as condenações. 

Infelizmente a política ainda hegemônica de impor o silêncio, ao afirmar que a 

Lei de Anistia é uma lei de esquecimento, tem sido utilizada sem o cuidado adequado 

inclusive pelo Poder Judiciário. Não é raro que haja a apresentação dessa decisão na 

ADPF 153 como óbice para o Judiciário apreciar iniciativas do Ministério Público Federal 

na tentativa de responsabilização de pessoas que violaram direitos fundamentais no 

período autoritário. Ora, a ADPF 153 não pode ser apresentada como empecilho para 

exame de qualquer fato ocorrido na época sob alegação de anistia, pois, como 
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demonstrado, os fatos não foram anistiados, mas tão somente as condenações ocorridas 

antes de 28 de agosto de 1979. 

Outro não foi o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a 

Segunda Turma decidiu acompanhar, por unanimidade, o Relator do Recurso Especial nº 

1836862 - SP (2019/0268276-9), Ministro Og Fernandes (p. 17-18). Houve afastamento 

da prescrição por se tratar de atos de perseguição política, e assim, as consequências 

jurídicas da apuração dos fatos devem ser examinadas pelo Judiciário, sem a alegação da 

incidência da Lei de Anistia, porque incabível: 

Entende este Tribunal serem imprescritíveis as ações cíveis embasadas em atos de 

perseguição política, tortura, homicídio e outras violações de direitos fundamentais 

cometidas durante o regime militar de exceção, independentemente do que tenham 

disposto a Corte Interamericana ou tratados. A propósito:  

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. OFENSA 

OCORRIDA, EM TESE, DURANTE O REGIME DE GOVERNO MILITAR. 

IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

compreensão segundo a qual os danos decorrentes de violação de direitos fundamentais 

ocorridos durante o Regime Militar são imprescritíveis. A propósito: REsp 1.565.166/PR, 

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; REsp 1.664.760/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30/6/2017. [...] (AgInt no REsp 

1.602.586/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

7/2/2019, DJe 12/2/2019.) 

 

Por todas essas razões, a decisão da ADPF 153 não pode ser alegada como 

obstáculo à apuração de fatos ocorridos antes de 28 de agosto de 1979, nem tampouco 

como impeditivo às consequências jurídicas de tais fatos. A ADPF 153 não se destinou a 

responder qual a natureza jurídica da Lei 6.683/79, limitando-se, como visto, a decidir 

pela vigência da norma, pela recepção no ordenamento. Afirmar a vigência desta norma 

significa que não pode haver nenhuma execução de qualquer sanção anterior a agosto de 

1979, porque as condenações foram apagadas. E apenas isto. Nada além. A verdade dos 

fatos pode e deve ser apurada. E se forem apurados fatos que caracterizam atos ilícitos, 

que venham as consequências pertinentes. As infrações legais são imprescritíveis e não 

foram anistiadas e por isso a memória, a verdade, a reparação e a responsabilização são 

possíveis. 

 

1.5 A título de síntese 

O objetivo dessa reflexão foi determinar qual a natureza jurídica da Lei 6.683/79, 

a Lei de Anistia. A partir da classificação de Ost que explanou sobre os dois tipos 
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possíveis de anistias políticas, e ainda aprofundando a tese já por nós elaborada, 

esmiuçamos a situação brasileira para explicar as duas possibilidades distintas: 

1) A Lei de Anistia é uma lei de esquecimento porque apagou os fatos: isto 

significa que por determinação legal não houve ditadura; não houve período autoritário 

no Brasil porque o mal não ocorreu; foi apagado. Consequentemente, não pode haver 

memória, nem verdade, nem reparação, nem responsabilização, porque para efeitos 

jurídicos, nada aconteceu. Esta é a narrativa que tem sido construída de forma recorrente 

pelos interesses de não trazer à tona o fato de que o Brasil viveu um estado de exceção. 

2) A Lei de Anistia é uma lei de memória porque não apagou os fatos, mas 

apenas as condenações jurídicas: isto significa que por determinação legal as execuções 

das condenações terminaram em 28 de agosto de 1979 e foram apagadas. Não se poderia 

seguir com tais execuções porque as sanções foram apagadas do mundo jurídico. Os fatos 

que ensejaram tais sanções não foram apagados. Por isso, se afastados outros 

instrumentos jurídicos relativos ao decurso de tempo, como por exemplo a prescrição, os 

fatos podem ainda produzir consequências jurídicas, como a reparação, a 

responsabilização e a memória/verdade. 

Demonstramos como se construiu ao longo dos anos a narrativa de que a Lei de 

Anistia seria uma lei de esquecimento, para atender aos interesses de quem não quer nem 

a memória, nem a verdade, nem a reparação e nem a responsabilização. E demonstramos 

também que esta narrativa não corresponde à natureza jurídica da legislação pátria sobre 

anistia política, pois tanto a Lei 6.683/79, quanto a Emenda Constitucional 26/85, quanto 

a Constituição Federal, quanto as três leis que criaram as três Comissões de Estado, a 

saber, Lei 9.140/95 (cria a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos), Lei 

10.559/02 (cria a Comissão de Anistia) e Lei 12.528/11 (cria a Comissão Nacional da 

Verdade) seguem a mesma lógica jurídica de estabelecer a anistia política brasileira como 

anistia da memória e não do esquecimento. Anistia das condenações e não dos fatos. 

Em seguida analisamos o impacto da decisão na ADPF 153 neste debate, para 

concluir que não foi objeto de deliberação do STF a natureza jurídica da Lei 6.683/79, e, 

portanto, a única decisão naquele pleito foi da vigência desta norma por recepção da 

Constituição Federal. 

Cabe ponderar que a compreensão da natureza jurídica da Lei de Anistia de 1979 

é fundamental para que haja o complemento, já tardio, da transição democrática no Brasil. 
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Os mecanismos da justiça de transição mencionados ao longo do texto, quais sejam, o 

binômio memória/verdade, a reparação e a responsabilização precisam ocorrer para que 

se complete a transição do período autoritário para o Estado Democrático de Direito, de 

modo a explicitar, de uma vez por todas, que no Brasil não esqueceremos para que não 

volte a acontecer. 

A confusão dos dois tipos de natureza jurídica da Lei 6.683/79 só interessa a quem 

não reconhece, como demonstrado, que a perseguição política perpetrada pelo Estado é 

inadmissível e incompatível com a normalidade democrática desejada pela sociedade 

brasileira e comandada pela Constituição cidadã. Hoje e sempre. O que não foi 

investigado, revelado, reparado e responsabilizado precisa ser feito, sob pena de não 

concluirmos a transição democrática. E não afirmamos a incompatibilidade da Lei de 

Anistia com a Constituição Federal, mas a inutilidade de sua vigência. Afirmar sua 

vigência não significa impedir qualquer responsabilização, na esfera criminal ou não, 

mas significa dizer que não pode haver nenhuma execução de sanção anterior a 28 de 

agosto de 1979; o que se revela inútil, pois não viria mesmo ao caso executar uma 

condenação prolatada há mais de 42 anos. Daí afirmarmos que a vigência hoje da Lei de 

Anistia, no nosso entender, é absolutamente inócua devido à sua natureza jurídica de 

memória. 

Perguntar sobre o alcance da Lei de Anistia também é equivocado, como 

demonstramos, porque não cabe a pergunta “crimes de quais autores foram anistiados 

pela Lei 6.683/79? Foram apenas os crimes dos militantes ou também eventuais crimes 

de agentes públicos? ” Ou, em outras palavras, “quais fatos foram anistiados pela Lei 

6.683/79? ” Como visto, ou todos os fatos são anistiados, ou nenhum. Mas a Lei 6.683/79 

não foi uma anistia dos fatos, e por isso este debate é equivocado e estéril. 

As discussões, sejam elas políticas ou judiciais precisam ser feitas a partir da 

compreensão da natureza jurídica da Lei 6.683/79, que foi uma anistia das condenações. 

E, assim como no raciocínio anterior, todas as condenações, em qualquer área do direito, 

foram anistiadas. Os fatos subsistem porque não foram esquecidos pela legislação. A 

memória persiste e deve ser permanente. Para que não se esqueça, para que nunca mais 

aconteça. 
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2 - O PROCESSO CONSTITUCIONAL DA TRANSIÇÃO 

BRASILEIRA 

 

O tema deste capítulo é a configuração constitucional da chamada Justiça de 

Transição aplicado ao caso brasileiro. Desde o final do século XX, a propósito das 

diversas situações de autoritarismo estatal e desejo das populações na direção de Estados 

Democráticos de Direito, muito se tem refletido e produzido acerca do tema, cuja 

conceituação, de maneira simplificada, é o conjunto de ferramentas ou protocolos que 

devem ser implementados nas sociedades a partir do Estado, de maneira que haja 

consenso e consciência sobre a postura democrática tanto nas relações entre o Estado e a 

Sociedade quanto nas relações sociais propriamente ditas. O objetivo é atingir um nível 

de confiança e solidariedade tal que viabilize a reconciliação nacional e a cura de 

eventuais feridas decorrentes dos traumas de um período de exceção e/ou conflito armado. 

No caso brasileiro, como vimos no capítulo anterior, este tema tem sido discutido 

a propósito da mais recente ditadura a que o País foi submetido, nas duas décadas entre 

os anos sessenta e oitenta. É sabido de todos que a Constituição Federal de 1988 

inaugurou o Estado Democrático de Direito no Brasil após este nefasto período 

autoritário. Entretanto, é curioso que nos últimos anos discursos de valorização da 

repressão, do autoritarismo e da violência parecem estar seduzindo parte da sociedade 

brasileira, romantizando os chamados “anos de chumbo”, perdendo de foco o que 

significa exatamente o desejo por liberdade em narrativas desconexas, truncadas e 

irracionais. 

Esta é uma das razões que motivam este texto, que pretende explanar sobre o 

processo transicional brasileiro a partir da decisão constitucional, expressa em 

dispositivos que deveriam estar sendo observados com muita atenção. No momento da 

promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, o deputado Ulysses Guimarães 

referiu-se ao ódio e nojo que nutria pela ditadura, e apresentava o nosso desejo de 

liberdade expresso em normas constitucionais, as quais deveriam nortear a construção de 

um Brasil mais justo, solidário, plural e inclusivo. Para tanto, necessariamente 

deveríamos ter cumprido a agenda do processo transicional, ou seja, deveríamos ter 

implementado os mecanismos da justiça de transição que viabilizariam a organização de 
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um Estado Democrático de Direito. Mas, infelizmente, como veremos, não foi o que 

aconteceu. Ao contrário, a sociedade brasileira encontra-se num momento de profunda 

divisão, envolta em discursos de desconfiança, ódio e violência, com narrativas 

contraditórias, anacrônicas e ilógicas de defesa da liberdade e da vida, por intermédio da 

repressão e da morte. 

Desta forma, este texto vai atualizar outro texto que já antevia o atual cenário 

adverso, no qual cunhei a expressão justiça de transição reversa (DE STUTZ E ALMEIDA, 

2017) para traduzir minha leitura da situação brasileira contemporânea. 

Os mecanismos, ou dimensões, ou eixos, ou pilares, ou ferramentas, ou protocolos 

da justiça de transição são quatro: 1) o binômio memória e verdade; 2) a reparação 

integral; 3) a reforma das instituições; e 4) a responsabilização ou justiça, e que também 

pode ser explicitado na expressão persecução aos violadores de direitos humanos. Não 

existe hierarquia entre estes mecanismos e eles são interdependentes entre si. É 

importante frisar que se algum deles não for implementado, dificilmente o objetivo da 

reconciliação nacional virá a ocorrer.  

Por óbvio, o pressuposto fundamental para seguir adiante é constatar que houve 

um estado de exceção no Brasil. Pode parecer estranho fazer esta afirmação, mas num 

momento histórico em que proliferam as notícias falsas, ou fake news, como os meios de 

comunicação social e as redes sociais têm denominado, além dos conceitos da assim 

chamada pós-verdade, é importante fixar o pano-de-fundo da própria necessidade de 

elaborar a Constituição Federal de 1988: objetivamente o Brasil afirmava para si e para o 

mundo que não mais se constituía num estado de exceção, mas que desejava construir um 

Estado Democrático de Direito. Isto equivale à afirmação de que a sociedade brasileira 

queria constituir-se e constituir o Estado brasileiro com base na liberdade e não mais na 

repressão. Assim sendo, fazia-se imprescindível a elaboração de uma nova Constituição. 

Entre 1985 e 1988 a sociedade brasileira se mobilizou, debateu, participou e finalmente 

transformou seus sonhos de liberdade nos dispositivos constitucionais que compõem a 

nossa Carta Magna. Por esta razão, já tive oportunidade em outros momentos de chamar 

nossa Constituição de Carta dos sonhos do povo brasileiro.  Se já houvesse liberdade e 

relações justas e solidárias na sociedade brasileira, qual o sentido de elaborar uma nova 

Constituição? Qual o sentido do presidente da Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, 
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declarar seu ódio e nojo à ditadura, apoiado por todos os parlamentares constituintes? Só 

há uma resposta possível: havia até então um estado de exceção no Brasil.6 

Reafirmo que este é o pressuposto fundamental para toda e qualquer discussão da 

construção da democracia no Brasil, pois é uma verdade objetiva. E aqui, reitero o que 

antes já afirmei: a verdade é objetiva. Ela não é subjetiva. Para ilustrar o fio condutor de 

todo o texto que se seguirá, vou me socorrer de um conto zen-budista sobre a verdade. 

Um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou: mestre, se a verdade é uma 

coisa objetiva, como eu posso fazer para alcançá-la diretamente? Preciso de alguma 

ferramenta? Como escolher a melhor ferramenta? E o mestre explicou: a verdade é como 

a lua – está lá no céu, não depende de mim ou de você para estar lá. Mas eu só consigo 

vê-la (alcançá-la) se olhar para ela e às vezes preciso que alguém me mostre, me aponte 

para ela, principalmente se houver muitas nuvens no céu e eu não souber onde ela está. 

Neste caso, o dedo de quem aponta para ela é a ferramenta. Da mesma forma, para 

alcançar a verdade você precisa das palavras, em forma de narrativas. Mas essas 

narrativas não são a verdade, porque a verdade é objetiva. Entretanto, para alcançá-la eu 

preciso das palavras, dos textos, enfim, de alguma narrativa, que me leve a ela. A 

subjetividade aparece nessas narrativas. Nem sempre a narrativa estará correta, e se não 

estiver, não vai me mostrar a verdade. As narrativas funcionam como o dedo. Se 

apontarem para o lado errado, eu não verei a lua. Então você precisa do dedo, mas não 

pode se fixar nele, porque senão ficará limitado à ferramenta, discutindo a ferramenta, e 

perderá o objetivo, que é a lua. Olhe para a lua e não para o dedo. 

Este capítulo é sobre a lua, que é a Constituição Federal de 1988. Ela tem que ser 

respeitada e cumprida. E nela está o comando do processo transicional que vem sendo 

ignorado ou subvertido. É imperativo que deixemos de olhar para os muitos dedos que 

apontam para direções diferentes e antagônicas, e passemos a olhar para a lua! 

                                                           
6 A este respeito, conferir breve texto publicado no blog do Grupo de Pesquisa que coordeno: 

http://justicadetransicao.org/houve-um-estado-de-excecao-no-brasil/, bem como o parecer para uma ação 

popular contrária à nota comemorativa do Ministério da Defesa no aniversário de 2020 do golpe de Estado 

(http://justicadetransicao.org/parecer-para-o-stf/). Por mais que pareça estranho insistir nesta afirmação, de 

que houve um golpe de Estado no Brasil em 1964, isto se justifica porque as muitas construções narrativas 

que têm sido feitas para valorizar a ditadura incluem a negativa do golpe de Estado, como visto no capítulo 

anterior. 

http://justicadetransicao.org/houve-um-estado-de-excecao-no-brasil/
http://justicadetransicao.org/parecer-para-o-stf/
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2.1 A escolha do constituinte brasileiro: anistia, memória, verdade e reparação 

Como visto no capítulo anterior, a anistia política da Lei 6.683/79 foi uma anistia 

das penas, das condenações. Quando da elaboração da Constituição a escolha dos 

constituintes brasileiros para liderar o processo transicional recaiu sobre as dimensões da 

reparação, memória e verdade, por intermédio, novamente, da anistia política, como 

também visto no capítulo anterior. 

O art. 8º do ADCT referido no capítulo anterior novamente trouxe anistia das 

consequências, das condenações, das sanções penais, trabalhistas e quaisquer outras que 

tenham decorrido da perseguição política. Note-se que como regulamentação deste 

dispositivo constitucional a Lei 10.559/02 estabelece como um direito, no inciso IV do 

artigo 1º, o retorno aos estudos de quem foi expulso como forma de perseguição política. 

Isto demonstra que a anistia constitucional foi e é, assim como em 1979, das penas e não 

dos fatos. Caso contrário a expulsão teria sido “apagada”, “esquecida”, e a legislação não 

poderia prever o retorno aos estudos como reparação, já que a lógica imporia o seguinte 

raciocínio: “se tal pessoa estudava em tal curso e não o concluiu, dado que nada ocorreu 

durante o curso, mas ainda assim a pessoa não concluiu o curso, algo deve ter motivado 

a interrupção e o Estado brasileiro não tem nada a ver com isso. Logo, não cabe fazer 

nada a respeito”. A expulsão teria sido esquecida como perseguição política pela anistia. 

Entretanto, justamente porque não esqueceu os fatos a legislação impõe a reconstrução 

do que aconteceu e prevê a possibilidade de retorno aos estudos que foram interrompidos 

porque houve perseguição por motivação exclusivamente política. Foi e é memória e não 

esquecimento. 

Veremos no próximo capítulo que essa estratégia de “alterar” ou interpretar os 

fatos para afirmar determinada narrativa, como visto no capítulo anterior, não foi usada 

apenas relativamente à Lei de Anistia de 1979, mas está sendo aplicada neste momento 

pelo atual governo, inclusive na fundamentação dos votos da Comissão de Anistia. 

Como afirmado anteriormente, todos os mecanismos da transição são 

interdependentes e precisam ser implementados a fim de alcançarmos a reconciliação 

nacional e o Estado Democrático de Direito. O argumento em sentido contrário também 

é verdadeiro: não implementar uma ou mais dessas ferramentas significa não alcançar a 

reconciliação e colocar em risco o Estado Democrático de Direito. Esta é, infelizmente, a 
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situação atual. Daí a relevância, atualidade e urgência de implementação de todas as 

dimensões da justiça de transição. E isto significa dizer que é urgente que se cumpra a 

Constituição. Como ilustrado no início deste capítulo, para que não nos percamos em 

debates estéreis olhando para os diferentes dedos e não para a lua, vamos examinar o que 

significa cada uma dessas ferramentas, dessas dimensões, que compõem o processo 

constitucional transicional brasileiro. Afirma-se aqui que a construção do Estado 

Democrático de Direito depende disso, embora não somente, no Brasil contemporâneo. 

 

2.2 Memória e verdade 

 O eixo da memória/verdade não é a mera compilação de lembranças individuais 

ou familiares de eventos adversos. Mas é a versão dos vencidos naquela luta, a verdade 

dos derrotados, revivida, redimensionada e principalmente ressignificada no momento 

atual. 

Ost (2005) afirma que existem quatro paradoxos que tornam complexo o modo de 

produção do passado, e assim, a ação da memória. O primeiro deles é que a memória é 

social e não individual.  Desta forma, apenas o significado para determinada comunidade 

afetiva e social, ou determinada corrente de pensamento de dada sociedade será capaz de 

construir esta ou aquela memória. 

O segundo paradoxo é que a memória opera a partir do presente. Em outras 

palavras, as narrativas serão sempre produzidas do presente em direção ao passado, 

reescrevendo e reelaborando o que ocorreu, e desta maneira criando uma identidade a 

partir da memória social que será sempre reelaborada e reescrita. 

 O terceiro paradoxo, intrinsecamente vinculado ao segundo, é que a memória é 

sempre voluntária. Ou seja, se ela é construída e reconstruída a partir de significações do 

presente em direção ao passado, isto quer dizer que ela não tem nada de espontânea ou 

passiva, mas é uma construção voluntária, ou uma anamnese. Trata-se de uma evocação 

voluntária do passado, da arrumação dos episódios a partir do presente, significando e 

ressignificando eventos conhecidos pela coletividade ou não. 
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 E, finalmente, o quarto paradoxo é o de que a memória não se opõe ao 

esquecimento, mas antes o pressupõe. Em outras palavras, a organização e construção da 

memória coletiva pressupõe também a organização do esquecimento. Neste sentido, 

pensar em política da memória implica em pensar numa política do esquecimento.7  

É interessante perceber que a despeito da Comissão de Anistia ter como finalidade 

principal a reparação, como se verá mais adiante, a Lei 10.559/02 também estabeleceu a 

memória e a verdade como seus objetivos, na esteira da escolha constitucional.  

Neste aspecto e voltando ao ponto das políticas de memória e de esquecimento, 

caberia aqui uma indagação: a quem compete controlar estes processos? O próprio Ost 

(2005: 25), ao estabelecer que a elaboração cultural do tempo é um desafio de poder, 

afirma que 

quem for apto a impor aos outros componentes sociais sua construção temporal 

é o verdadeiro detentor do poder. O mercado, por exemplo, atualmente impõe o 

tempo e dita a medida a todos os Estados do planeta no quadro de uma economia 

mundializada e privatizada. 

 Ora, se o mercado globalizado impõe o tempo e a construção de um pensamento 

único na direção de uma memória social com narrativas repressoras e autoritárias, como 

empreender a luta por uma outra memória, um outro significado, contra hegemônico, 

libertador e na direção do estabelecimento de relações mais democráticas no Brasil? A 

lição de Ost significa afirmar que assim como grupos da sociedade civil com interesses 

inconfessáveis se aliaram às Forças Armadas para darem o golpe em 1964, também houve 

grupos da sociedade civil que se aliaram às mesmas Forças Armadas para construir e 

manter como hegemônica a narrativa, a memória de que 1) não houve golpe de Estado 

em 1964; 2) não houve estado de exceção após o golpe; 3) houve esquecimento com a 

Lei de Anistia em 1979. Ainda que todas essas afirmações não se sustentem quando 

contrapostas aos fatos/legislação.  

Justamente esta era a luta travada pela Comissão de Anistia, às vezes com vitórias 

e na maior parte das vezes com adversidades e derrotas. Infelizmente a Comissão foi 

descaracterizada pelos governos anterior e atual do Estado brasileiro até se tornar uma 

                                                           
7 No caso brasileiro a política do esquecimento foi a anistia política das condenações, mas que, como 

veremos, foi distorcida para se tornar uma política pública de esquecer os fatos. Infelizmente se tornou um 

negacionismo obscuro e inadmissível. 
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comissão de governo. Até mesmo por esta razão, é importante afirmar que a luta pela 

redemocratização no Brasil ainda está em curso, agora mais do que nunca, e que todos os 

debates sobre anistia política implicam em memória, verdade e reparação, e nunca em 

esquecimento. 

Sobre o contexto normativo, temos, assim, que a Lei 6.683/79 afirma a memória, 

a verdade e a reparação; a Constituição Federal impõe um processo transicional a partir 

da reparação, da memória e da verdade; a Lei 9.140/95 pela primeira vez responsabiliza 

o Estado brasileiro pelas mortes e desaparecimentos de cidadãos brasileiros, dando 

sequência ao processo constitucional transicional a partir também da reparação, da 

memória e da verdade; e a Lei 10.559/02 cria a Comissão de Anistia para levar a cabo a 

reparação integral, incluindo ações de memória e verdade, que foram cumpridas pelas 

publicações, eventos, seminários e principalmente pelas Caravanas da Anistia (COELHO, 

2012), que eram momentos de apreciação dos requerimentos no local das ocorrências, 

com a possibilidade de depoimento dos requerentes cercados de seus familiares e pessoas 

de seus vínculos sociais, permitindo que a história dos vencidos prevalecesse, além de ser 

uma forma extremamente didática de informar às novas gerações o que aconteceu no 

Brasil a partir de 1964. 

Infelizmente, um dos enormes retrocessos que o processo transicional brasileiro 

enfrenta é o fim do pedido de perdão, deliberado pela Comissão de Anistia quando ainda 

parte do Ministério da Justiça, em sessão administrativa de abril de 2018. 

Relembremos também que o tema da anistia voltou à cena principal na mais alta 

Corte de julgamento do Brasil em abril de 2010, logo após os embates relatados a 

propósito do PNDH 3, a partir de dezembro de 2009. Os temas da ditadura e da transição 

nunca mais deixaram nem os meios de comunicação social nem a vida político-

institucional brasileira. Com uma decisão que ainda não transitou em julgado, porque 

existem embargos a serem apreciados, o STF afirmou a recepção da Lei de Anistia, mas 

lamentavelmente, na fundamentação de alguns votos parece ter pretendido “colocar uma 

pedra neste assunto”; ou em outras palavras, esquecer o que aconteceu no Brasil no 

período ditatorial e seguir em frente. 
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Por outro lado, de uma maneira um tanto quanto confusa, simultaneamente 

reconheceu que a anistia política brasileira foi das condenações e não dos fatos.8 O STF 

parece ter se perdido nos “muitos dedos” e esquecido de “olhar para a lua” porque ainda 

não deixou claro e cristalino que tanto a Lei 6.683/79 quanto a própria Constituição 

Federal fizeram uma escolha a favor do processo transicional. Mas, quem sabe, 

aproveitará a oportunidade de apreciação dos embargos para finalmente reiterar a escolha 

constitucional pela memória, verdade e reparação. 

Voltando à análise do ano de 2010, a decisão causou enorme espanto não só 

nacionalmente quanto em especial no cenário internacional. Tanto que em novembro do 

mesmo ano a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) colocou em pauta para julgamento uma ação que pretendia condenar 

o Brasil por descumprimento de várias cláusulas da Convenção Americana a partir do 

ocorrido na região do Araguaia.  

A ação havia sido proposta vários anos antes, mas por conta de um protagonismo 

brasileiro na luta pelos direitos humanos e ainda de todo um grande investimento da 

política externa brasileira, já que o Brasil, na época, pleiteava um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU, não havia previsão de julgamento. Até que a decisão do 

STF mudou o cenário, para pior. E diferentemente das expectativas até então de não 

condenação do Brasil, a Corte Interamericana prolatou uma dura e extensa condenação. 

Naquela altura o Brasil já tinha eleito a sucessora de Lula, Dilma Rousseff como 

Presidente da República, mas os embates estavam apenas começando neste campo da 

construção da memória e da verdade relativamente ao período de exceção. Um ano após 

a sentença da Corte Interamericana, houve a promulgação da Lei 12.528, de 18 de 

novembro de 2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade (CNV), e todas as 

expectativas se voltaram para esta Comissão, no sentido de que, finalmente, seria possível 

ressignificar aquela história de autoritarismo, perseguição e repressão, para inaugurar um 

                                                           
8 Como, por exemplo, no citado voto da Ministra Cármen Lúcia (p.3): “em razão mesmo do que se concluiu 

social e juridicamente e que tem prevalecido até aqui, ao contrário do que comumente se afirma de que 

anistia é esquecimento, o que aqui se tem é situação bem diversa: o Brasil ainda procura saber exatamente 

a extensão do que aconteceu nas décadas de sessenta, setenta e início da década de oitenta (período dos 

atentados contra o Conselho Federal da OAB e do Riocentro)”. 
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tempo de liberdade e autonomia para a sociedade brasileira. Era preciso construir esta 

narrativa, elaborar esta memória (OST, 2005). 

O que ocorreu foi uma frustração generalizada, a despeito de ter sido produzido 

um relatório substancial, e que trouxe informações estarrecedoras a respeito de nosso 

passado, e até mesmo de muitas pessoas que ainda hoje são autoridades da República 

brasileira. Uma das frases ilustrativas desta frustração, ao final de 2014, quando o 

relatório foi entregue no dia 10 de dezembro, era que “a montanha havia parido um rato.” 

Na conclusão, com o Relatório Final houve recomendação para que os trabalhos 

de memória e verdade não cessassem. Em parte, tanto a Comissão Especial sobre Mortos 

e Desaparecidos quanto a Comissão de Anistia continuaram esta tarefa num primeiro 

momento (ao longo de 2015 e início de 2016). Passados alguns anos da entrega do 

Relatório Final e com tantos retrocessos no campo dos direitos humanos, é possível 

ressignificar o trabalho da CNV e seu Relatório, pois pode-se dizer oficialmente que o 

Estado brasileiro reconhece que houve um estado de exceção a partir de 1964, ou seja, 

houve um golpe de Estado, houve tortura, houve perseguição, houve sequestro, houve 

assassinato, houve massacre, e mais de 8.000 brasileiros morreram por ações do Estado. 

O número de vítimas da ditadura brasileira é outra informação importante do 

Relatório da CNV. Não foram apenas pouco mais de quatrocentos, como se repete, porque 

neste número só estão computadas as vítimas não indígenas nem camponesas. E só de 

indígenas foram mais de oito mil pessoas, como se comprova no relatório específico da 

própria CNV. Em outras palavras, em nome da memória e da verdade, o trabalho da CNV 

foi e continua sendo fundamental, e é muito importante que todos os relatórios e arquivos 

permaneçam sendo consultados e divulgados. 

É também importante lembrar de que a partir do ano de 2013 o Brasil foi recheado 

de manifestações populares rejeitando as representações parlamentares e partidárias, 

numa grande explosão de vontade popular de participação nas decisões importantes do 

País, como o fato de receber ou não a Copa do Mundo e o chamado “padrão Fifa” de 

qualidade. Estas manifestações e as muitas greves que igualmente naquele ano ocorreram 

demonstram o quão insatisfeita estava a população brasileira, e o quanto havia clamor por 

mudanças sociais, econômicas, jurídicas e principalmente políticas. 
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O ano de 2013 foi o ponto de virada na construção da memória que vinha sendo 

feita. Até então havia reconhecimento do golpe de Estado de 1964, das perseguições 

políticas que o Estado brasileiro perpetrou no período ditatorial e da necessidade de 

aprofundamento das relações democráticas. A partir daquelas manifestações as narrativas 

sombrias de que não houve golpe de Estado; de que as Forças Armadas foram convocadas 

em 1964 para salvar o Brasil do comunismo; de que os comunistas estão à espreita, prestes 

a retornar com suas pretensões de poder; de que não houve nenhuma perseguição política 

no período da ditadura, mas apenas aplicação da lei; e, finalmente, de que todos os 

deferimentos das Comissões de Estado (Especial sobre Mortos e Desaparecidos e Anistia, 

inclusive com reparação econômica) não passaram de uma forma de corrupção, pois 

beneficiavam aliados políticos em detrimento do equilíbrio fiscal. 

 

2.3 Reparação 

 No campo da reparação, muito se fez no Brasil. A primeira observação necessária 

quando se trata do tema da reparação é que a reparação financeira é apenas uma das 

formas de reparação. E assim é desde 1979. Isto porque já naquele momento, a lei previa 

a possibilidade de reintegração ao trabalho daqueles que haviam sido demitidos em razão 

de perseguição política, como visto no capítulo anterior, e muitos foram os reincorporados 

a seus postos de trabalho. Ainda que sem qualquer progressão na carreira, ou muitas vezes 

em posições inferiores às que ocupavam quando das demissões, e sem qualquer reparação 

pelo período em que estiveram afastados. 

 Mais tarde, com a Lei 10.559/02, por intermédio da Comissão de Anistia, no 

campo da reparação financeira, duas passaram a ser as possibilidades: a reparação 

econômica em uma única prestação, com cálculo previsto na própria lei equivalente a 

trinta salários mínimos por ano ou fração de perseguição política, limitada tal prestação 

única ao teto de cem mil reais; e a reparação econômica em prestação mensal, permanente 

e continuada, nas hipóteses de perda de atividade laboral. Além destes dois tipos de 

reparação econômica, a Lei 10.559/02 ainda prevê expressamente outras formas de 

reparação, também como visto no capítulo anterior.  
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 Quanto à reparação econômica cabe refletir um pouco mais sobre o tema, já que 

no que se refere aos meios de comunicação é a única forma de reparação que tem 

merecido alguma atenção. Em geral, negativa. A modalidade de prestação mensal, 

permanente e continuada tem previsão legal de ser fixada como se a carreira profissional 

não tivesse sido interrompida. A expressão legal é “como se na ativa estivesse” (art. 6º, 

caput). Isto significa que a verba a ser recebida pela pessoa anistiada deve ser equivalente 

ao final da carreira, o que em muitos casos, pode representar um valor bastante acima da 

média salarial brasileira. Isto porque somado este comando legal ao fato de que muitos 

dos perseguidos políticos urbanos eram profissionais liberais, artistas, jornalistas, 

professores universitários ou mesmo militantes de partido com formação de nível 

superior, ainda nas décadas de 1960 e 1970, temos que estas carreiras mesmo nos dias 

atuais são razoavelmente bem remuneradas. 

 Acresça-se a regra do retroativo quinquenal (art. 6º, §6º) e o fato de que alguns 

requerimentos, pelas mais diversas razões, demoram alguns anos para serem apreciados 

em definitivo pela Comissão de Anistia. Está formulada a equação que poderá redundar 

em retroativos milionários. Observe-se que pelos princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade a indenização de uma pessoa anistiada política não 

deve ser percebida pela população brasileira como um prêmio de loteria, ou uma benesse 

do Estado destituída de propósito. Tais percepções em nada auxiliam na construção da 

memória coletiva no sentido de que nunca mais deve haver um estado de exceção no 

Brasil. 

Por essas razões, a Comissão de Anistia deliberou pela redução dos valores a 

serem pagos a título indenizatório em prestação mensal, permanente e continuada, de 

maneira que o retroativo nunca alcançasse a marca de um milhão de reais. E para tanto, 

arbitrava um valor médio de prestação mensal. 

Já quanto à reparação por prestação única, até o ano de 2017 não havia qualquer 

controvérsia, uma vez que o parâmetro é fixado pela própria Lei 10.559/02.  

Entretanto, a Comissão passou por uma reestruturação da sua composição entre 

2016 e 2017, após o impeachment de Dilma Roussef, e a maioria dos então novos 

integrantes passou a entender que se a pessoa já foi antes anistiada por alguma Comissão 

Estadual de Anistia e recebeu na ocasião alguma verba indenizatória, tal verba deverá ser 
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descontada do valor agora a ser percebido. Houve muitas apreciações por Comissões 

estaduais ao longo dos anos. 

Ainda em 2017 apontei o absurdo deste raciocínio, por se tratar de raciocínio 

verdadeiramente contábil de verbas indenizatórias, como se o caso fosse apenas de 

alguma obrigação de dar, da responsabilidade civil comum, e não de uma política de 

Estado de reparações, assim determinada pela Constituição Federal (DE STUTZ E 

ALMEIDA, 2017: 22). Ademais, as reparações econômicas indenizatórias estaduais têm 

como fundamento legal a legislação estadual e a Comissão de Anistia deve estabelecer a 

reparação econômica indenizatória legitimada pela Lei 10.559/02, que é federal. São duas 

verbas diferentes, com fundamento legal diferente e legitimação jurídica diferente. Era o 

início da ressignificação do conceito de reparação, dentro da estratégia de uma nova 

construção de memória/verdade. 

Vamos lembrar que a política constitucional transicional do Estado Federal 

implica, de maneira mais importante e para além das verbas que as pessoas venham a 

receber, a assunção do erro do Estado brasileiro por ter perseguido seus próprios cidadãos 

por suas opiniões e posicionamentos políticos. Como visto no capítulo anterior, tal 

reconhecimento faz parte da garantia de não repetição.  

 

2.4 Reforma das instituições 

Este é um dos temas sobre o qual menos se produziu no Brasil, embora muitas 

alterações normativas tenham sido efetivadas ao longo dos anos. Quando se trata do tema 

da reforma das instituições, é importante frisar que tanto podem ser instituições 

normativas, ou seja, alterações na legislação (constitucional ou infraconstitucional), ou 

nas instituições propriamente ditas, conforme o conceito a seguir explicitado. 

Para fundamentar a linha de raciocínio aqui desenvolvida, vou me basear 

novamente na obra de Ost (2005: 234) quando traz a contribuição tanto de Hauriou quanto 

de Santi Romano para tratar do tema das instituições. Primeiro pressuposto: duas ideias 

necessárias à harmonia social, e ao mesmo tempo virtualmente antagônicas, são a 

estabilidade e a mudança. Segundo pressuposto: é importante ter em mente que “estudar 

o direito como instituição não é, então, unicamente interessar-se pelos estados de 
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equilíbrio do sistema; é também levar em consideração as turbulências, as 

descontinuidades, os estados de transição” (OST, 2005: 236).  Qual seria, assim, o 

conceito de instituição? 

Uma instituição é uma ideia de obra ou empresa que se realiza e dura 

juridicamente num ambiente social; para realização desta ideia, um 

poder se organiza à procura de órgãos, e de outro lado, entre os 

membros do grupo social, interessados na realização desta ideia, nele 

se produzem manifestações de comunhão dirigidas pelos órgãos do 

poder regrados através de processos.(OST, 2005: 237) 

Complementando, apoiado em Santi Romano: 

A instituição surge assim, como um meio por excelência para engajar 

duradouramente o futuro numa forma jurídica: ela é, escreverá ele, 

[Santi Romano] ‘uma unidade estável e permanente que não perde 

necessariamente sua identidade depois da mutação ocorrida neste ou 

naquele de seus elementos; ela pode renovar-se sempre conservando 

intocada sua individualidade própria’. Por outro lado, e é um segundo 

benefício desta teoria institucional, ela permite que se fuja de uma 

perspectiva estritamente contratualista, que só engendra ‘relações 

jurídicas’ subjetivas e passageiras entre duas ou várias pessoas, mas 

sem chegar a elevar-se à permanência e à consistência do direito 

objetivo. (OST, 2005: 240) 

Mais à frente no mesmo texto, afirmando que o Estado é a instituição jurídica 

mais importante para ligar o futuro, desde que seja concebido como um poder contínuo e 

não apenas como um poder soberano, explica: 

A soberania se posiciona do lado da vontade e, assim, da capacidade 

de se impor no momento; a continuidade institucional, ao contrário, 

pressupõe a faculdade de durar além das mudanças de pessoas e através 

das variações das relações de força. (OST, 2005: 242) 

 

A história brasileira é uma história de violência. E a partir dos pressupostos até 

aqui arrolados, é também uma história de fragilidade institucional. A continuidade 

institucional, em especial na história republicana brasileira, não tem sido capaz de superar 

as mudanças de pessoas ou as variações de relações de força. Por isso mesmo, ao longo 

do século XX houve tantas alterações de Constituição, e com tanto movimento pendular 

entre regimes mais democráticos e outros tendentes ao autoritarismo.  

Vale repetir que para efeito da transição do regime autoritário inaugurado em 1964 

para um Estado Democrático de Direito, a primeira e fundamental reforma das 

instituições efetivamente necessária ocorreu e foi apregoada com pompa e circunstância 
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em 5 de outubro de 1988: uma nova Constituição Federal. Como afirmado anteriormente, 

uma Carta dos sonhos do povo. 

Não foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, o que já demonstra a 

ausência de rupturas importantes. Não enfrentar as rupturas significou preterir o 

fortalecimento do caminho institucional, em detrimento da correlação de forças que 

faziam a “abertura lenta, gradual e segura” preconizada pelo próprio regime ditatorial. 

Em outras palavras, o regime ditatorial estava controlando a transição para a democracia. 

Desta forma, muitas daquelas pessoas e, principalmente, as mesmas correlações de forças 

continuariam no comando do País. 

Não obstante, o primeiro passo importante na direção do início do período 

transicional estava dado: uma nova Constituição, democrática, nos limites possíveis da 

época. Entretanto, é pertinente notar que as relações democráticas do final do século XX 

e início do XXI são bem mais complexas do que aquelas do momento de interrupção da 

trajetória de construção do Estado Democrático de Direito no Brasil em 1964. Agora 

A representação parlamentar perdeu seu monopólio de oráculos da 

vontade popular; exprimindo-se por via de sondagens, de mídias e de 

recursos diante dos Tribunais constitucionais, o povo saiu de seu 

mutismo e assume doravante o tempo contínuo de uma democracia no 

dia-a-dia. (...) 

Hoje não é mais verdade que o “Parlamento faz a lei”: esta prerrogativa 

precisa se dividir com os inúmeros “empresários legislativos” que 

puderam fazer reconhecer seu direito de participar da elaboração da 

norma geral. (OST, 2005: 248) 

 

É fato que logo após a promulgação da Constituição de 1988 uma grande 

esperança de reconstrução da democracia no Brasil tomava conta de todos. É fato também 

que naquele momento do início dos anos de 1990, tanto o sonho insculpido na nova 

Constituição poderia se realizar, de maneira plural, baseada nos valores e princípios 

constitucionais, como também poderia ser frustrado, na medida em que não houvesse 

qualquer perspectiva de futuro, mas apenas os interesses imediatos, ignorando totalmente 

aqueles valores e princípios: 

Ao se generalizar, a democracia de opinião poderia perfeitamente dar 

o espetáculo de uma divisão sem princípio de recomposição e de uma 

instantaneidade sem constância. A tirania das sondagens, reveladoras 

de um eleitorado emotivo e versátil, a ação de determinadas mídias, 

geradoras de reflexos plebiscitários, e a multiplicação de recursos para 

a anulação de lei, motivados por interesses egoístas, mais que por 
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preocupação com princípios, são alguns índices entre outros da 

realidade deste risco. (OST, 2005: 248-249) (grifei).  

Quando do golpe de 1964, havia uma série de reformas institucionais, 

denominadas Reformas de Base, que poderiam ter elevado o Brasil a outro patamar na 

construção de uma sociedade civil mais participativa, menos violenta, menos autoritária, 

e de maior controle sobre o próprio Estado. Ao contrário, o que aconteceu foi um 

aprofundamento da repressão, da violência e império do autoritarismo. A partir da 

abertura daquele regime e com o advento da Constituição de 88 seria de se esperar que o 

caminho democrático fosse almejado por toda a sociedade brasileira, e assim 

encaminhado pelas autoridades competentes. 

Mas, para tanto, muitas reformas deveriam ter acontecido, em especial nos 

campos da educação, regulação agrária e urbana, composição e controle dos Poderes da 

República e a própria representação democrática. Estas reformas teriam sido essenciais 

para garantir que os demais eixos de memória/verdade, reparação e persecução dos 

violadores de direitos humanos não se perdessem em ações de maior ou menor impacto, 

mas muito localizadas em determinado período de tempo, cujo “prazo de validade” parece 

estar expirando nestes tempos de profunda angústia, perplexidade e intolerância 

contemporâneas. Ou seja, a falta de reforma das instituições fez com que o caminho para 

a democracia no Brasil não chegasse a durar trinta anos. 

Inicialmente, a opção daqueles agentes públicos que conduziam ou supostamente 

deveriam conduzir o Brasil na transição para a democracia, em todos os Poderes da 

República, foi a alternativa de ocultar os conflitos então latentes no País. Não foram 

enfrentados de início nenhum dos eixos importantes para trilhar este caminho transicional 

e, a despeito de comandos constitucionais que permitissem o avanço, este foi trilhado de 

modo lento, gradual e seguro conforme preconizava o próprio regime de exceção.  

Incorrer no erro de ocultar os conflitos e apostar nos consensos de fachada (OST, 

2005: 315), ao longo de quase trinta anos, levou ao impeachment da Presidente da 

República Dilma Rousseff em 2016, e a atual impossibilidade das reformas institucionais 

de maneira tranquila e ponderada. O timing para as reformas foi perdido ao longo dessas 

três décadas. A violência e a intolerância se implantaram. E o mais incrível: tudo isso 

ocorreu sem que as autoridades admitissem as rupturas institucionais. Até o governo 

eleito em 2018. 
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Este item sobre a reforma das instituições trata mais sobre o não feito do que sobre 

o realizado. É mais sobre ausência do que sobre presença. Para tornar o quadro ainda mais 

complexo, aquelas forças da democracia de opinião (OST, 2005) têm apostado no outro 

perigo que é a exacerbação do conflito desde 2013. Ou seja, se havia dois perigos a ser 

permanentemente evitados, o Brasil conseguiu incorrer em ambos, e simultaneamente 

produzir o estreitamento do jogo político com todos os atores se transformando e atuando 

como inimigos, num ambiente de desconfiança, violência e intolerância. O caminho agora 

é não só perigoso como profundamente delicado, frágil e longo. 

A mais importante reforma das instituições, a meu ver, não realizada, é a própria 

política transicional do Estado brasileiro: teria que ter sido institucionalizada, distinta dos 

humores daqueles mandatários eleitos para determinado período. O que se viu foram 

diferentes políticas de governo (dependentes dos sujeitos ocupantes das funções de gestão 

pública), sem qualquer estabilidade, e assim, não inspiraram a confiança necessária para 

construir as promessas de futuro democrático no Brasil. 

 

2.5 Responsabilização (ou justiça) 

 A ideia de persecução dos violadores de direitos humanos no Brasil causa muitas 

polêmicas. Inicialmente quero registrar que a referência à persecução é tanto a persecução 

judicial, consideradas nas esferas civil e penal, quanto o processamento administrativo. 

Normalmente há um enfoque demasiado na persecução penal e por isso é importante 

reiterar que há outras áreas de persecução judicial. 

 Feita esta primeira observação, cabe frisar que diferentemente do caminho 

escolhido por outros países, como a Argentina, por exemplo, que elegeu a justiça como 

seu eixo fundamental para a transição, apurando as responsabilizações penais daqueles 

que sequestraram, torturaram e de alguma forma se transformaram em agentes do estado 

de exceção, o Brasil sempre evitou tratar desta dimensão.  

É o tema mais ocultado e em torno do qual se criou um verdadeiro tabu no espectro 

da transição brasileira. Curiosa e paradoxalmente, foi o assunto que inspirou e 

desencadeou todo o debate que tem ocorrido desde o final de 2009, embora de maneira 
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velada pois, como visto no item anterior, a ocultação dos conflitos era, até 2013, a 

equivocada alternativa escolhida pelos agentes públicos no trato dos temas transicionais. 

 Assim é que a percepção de justiça, para acalmar os traumas do passado e curar 

as feridas, não como vingança, mas como anamnese, pela mediação do processo judicial 

com todas as garantias de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, traz o 

objetivo de alcançar a reconciliação. Note-se que sob qualquer aspecto que seja analisado, 

este eixo trata da responsabilização. Mas o tema da responsabilização aqui, como em 

qualquer aspecto da Justiça de Transição, não é de uma responsabilização civil, 

administrativa ou penal comum. É a responsabilização de agentes públicos ou privados, 

a serviço do Estado, para perseguir cidadãos que de alguma forma discordassem ou 

parecessem discordar do regime autoritário.  

Esta não é uma situação comum, e não pode ser tratada juridicamente como uma 

situação comum. Deve ser avaliada extraordinariamente, pois os tempos eram 

excepcionais.  

 Desta forma, uma das vertentes que costumeiramente surgem neste debate é a 

possibilidade ou impossibilidade de levar à prisão militares que tenham torturado 

cidadãos para obter informações ou confissões de qualquer tipo. A despeito dos óbices 

jurídicos levantados para tal responsabilização penal, defendo que muito mais eficaz que 

uma pena de reclusão seria, a título de uma eventual condenação penal ou administrativa, 

a sanção do rebaixamento de patente e retirada de homenagens e medalhas que aquele 

militar tivesse recebido. 

 De toda sorte, no Brasil, o Ministério Público Federal tem ingressado com dezenas 

de denúncias penais em face de agentes públicos. Denúncias estas que não têm sido 

recebidas pelo Judiciário com as alegações mais diversas, desde o equivocado 

entendimento da suposta anistia proclamada pelo Supremo Tribunal Federal até a 

prescrição, passando pela irretroatividade da lei penal. Não caberá aqui aprofundar essa 

temática.9  

                                                           
9 A propósito da atuação do MPF sobre o tema da Justiça de Transição desde 1999, conferir: 

https://justicadetransicao.mpf.mp.br/. Há informações no site inclusive sobre o caminho percorrido pelo 

MPF para superar os obstáculos jurídicos à responsabilização, como a alegação da prescrição penal: 

https://justicadetransicao.mpf.mp.br/justica-criminal.  

https://justicadetransicao.mpf.mp.br/
https://justicadetransicao.mpf.mp.br/justica-criminal
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 Com relação ao julgamento da ADPF 153, já mencionada anteriormente, cabem 

algumas considerações. É oportuno lembrar que o STF exerceu o controle de 

constitucionalidade no julgamento da ADPF 153. E assim a pergunta básica formulada 

naquele processo foi sobre a recepção ou não por parte da Constituição de 1988 da Lei 

6.683/79, tendo em vista os preceitos constitucionais fundamentais. A resposta do STF 

foi positiva. Houve recepção. E o controle de constitucionalidade foi exercido pela 

autoridade competente. 

Por outro lado, no mesmo ano de 2010, houve um outro controle também exercido 

pela autoridade competente, que foi o controle de convencionalidade: o controle da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos quanto ao cumprimento ou não por parte do Brasil, 

Estado-membro da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Convenção 

Americana. Neste mister, a Corte, órgão competente para apreciar o cumprimento da 

convencionalidade, julgou que o Brasil estava descumprindo a Convenção Americana em 

diferentes pontos, e o condenou, determinando uma série de medidas e providências.10 

 Um dos fundamentos desta decisão afirma que 

o Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais 

e à proteção judicial previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 

desse instrumento, pela falta de investigação dos fatos do presente 

caso, bem como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis. 

(grifei). 

 

Note-se que o julgamento e sanção dos responsáveis, aqui, tanto refere-se aos 

responsáveis “agentes públicos” quanto aos civis, aos “agentes privados”, que em 

consonância com o estado de exceção, perseguiram cidadãos brasileiros. E também 

significa a responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. E em momento 

nenhum a decisão da Corte Interamericana se baseia na Constituição brasileira de 1988. 

E nem poderia. Esta competência pertence exclusivamente ao STF. O fundamento legal 

é a Convenção Americana, cuja competência, também exclusiva, é da Corte IDH. Logo, 

esta é uma falsa polêmica, uma falsa contradição, entre a decisão do STF e a decisão da 

                                                           
10 Conferir, a este respeito, a decisão em 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf.   

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf
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Corte IDH. É mais um artifício na esteira dos dois perigos para a democracia antes 

trazidos aqui: a exacerbação dos conflitos e a ocultação dos mesmos. 

Ademais, em nenhum momento o STF fez referência aos “agentes privados” da 

repressão brasileira (DE STUTZ E ALMEIDA, 2014). Isso significa que nem este óbice 

poderia ser apontado para evitar a responsabilização em qualquer esfera. E o mais 

importante: não são situações ordinárias. São situações de perseguição de cidadãos por 

parte do Estado brasileiro, por intermédio de seus próprios agentes ou de alianças com o 

empresariado e organizações civis para violar os direitos mais básicos de liberdade, 

garantidos constitucionalmente em todas as Cartas Constitucionais, mesmo aquelas 

promulgadas durante a ditadura. 

Se a legalidade é tão cara aos brasileiros (PEREIRA, 2010), salta aos olhos que 

tamanha ilegalidade não cause estranheza. Só é explicado mesmo pelas profundas 

violência e repressão características de toda a nossa história. Elas são maiores que 

qualquer forma de indignação, porque provocaram um medo atávico que acaba por 

neutralizar a indignação e naturalizar o autoritarismo. 

O atual momento de intolerância e violência, de desconfiança da representação 

parlamentar e da própria democracia, e de profunda insegurança em todos os aspectos 

está pondo em xeque até mesmo as políticas públicas já implementadas de memória, 

verdade e reparação. Provavelmente isso significa que não haverá condições de se 

produzir um consenso no que diz respeito a essa importante etapa da transição brasileira, 

qual seja a de responsabilização dos violadores de direitos humanos. O eixo da 

responsabilização será, mais uma vez, postergado. 

 

2.6 A título de síntese 

O processo transicional no Brasil está consagrado na Constituição Federal. Deve 

ser cumprido integralmente. Existe a legislação infraconstitucional que norteia todas as 

ações que devem ser implementadas pelas autoridades públicas para que o País se torne 

um Estado Democrático de Direito. A recusa nesta implementação significa também a 

recusa da construção de um Estado Democrático de Direito. Daí o perigo da justiça de 

transição reversa que vivemos. 
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Retomando a ilustração do conto sobre a lua e o dedo, ou sobre a verdade e as 

narrativas sobre a verdade, é necessário olhar para a lua e não para os muitos dedos que 

têm apontado para diferentes direções. Isto significa dizer que muitas controvérsias sobre 

temas ligados ao processo transicional acabam por desperdiçar energias importantes para 

reafirmar os pressupostos consensuais e para os esforços de construção de novos 

consensos a fim de consolidarmos a democracia como um valor inconteste no Brasil. Os 

pressupostos consensuais são de que houve um golpe de Estado em 1964; que um estado 

de exceção não é desejável; que as relações mais democráticas, justas, solidárias, plurais 

e inclusivas são desejáveis e preconizadas no ordenamento constitucional; e finalmente 

que os mandamentos constitucionais devem ser cumpridos. 

Assim sendo, o processo constitucional da transição brasileira está por ser 

implementado. Os avanços conquistados têm sido desfeitos, mas é necessário estancar 

esta reversão e voltar a avançar nessas pautas, para que seja possível efetivamente 

construir um Estado Democrático de Direito no Brasil que nunca mais persiga seus 

cidadãos. Esta é a tarefa que temos doravante. 
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3 – JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO REVERSA 

 

Esta expressão pode parecer um oximoro, pois os mecanismos da justiça de 

transição, como visto, servem justamente para levar um determinado Estado ao estágio 

de um Estado Democrático de Direito; caso contrário, não faz sentido. Como pode existir, 

portanto, uma justiça de transição reversa? O que se pretende demonstrar é que todos os 

retrocessos observados no Brasil a partir de 2015 e intensificados a partir de 2019 estão 

desconstruindo os avanços muito arduamente conquistados a partir da Constituição 

Federal, e podem levar ao desmonte do Estado Democrático de Direito. 

O problema explorado neste capítulo é o conjunto de retrocessos na obediência ao 

mandamento constitucional da Justiça de Transição aplicado ao caso brasileiro e a 

hipótese é que a situação aqui denominada justiça de transição reversa impede a 

construção do Estado Democrático de Direito e comporta outros perigos. 

Um dos pilares do Estado Moderno é a secularização do Estado. Na mesma esteira 

se encontra a afirmação da defesa dos chamados direitos humanos como base para as 

constituições, designados pela nomenclatura de direitos fundamentais. No caso brasileiro, 

um grupo dos direitos fundamentais, a saber, os direitos individuais, são cláusula pétrea 

da Constituição Federal. Em si, essa configuração já demonstra a relevância deles entre 

as premissas constitucionais.  

Um desses direitos individuais consagrados na Constituição de 1988 é a liberdade 

de crença (art. 5, VI). Portanto, pode-se afirmar que a imposição de determinada crença 

é proibida pela Constituição brasileira, já que desde seus primórdios nossa República 

estabeleceu que o Estado brasileiro é laico. A par disso, a ênfase na liberdade religiosa é 

também um dos esforços pelo aprimoramento das lutas pela plena democratização da 

sociedade. É oportuno destacar que, contrario sensu, a imposição de determinada crença 

ou conjunto de preceitos religiosos configura uma forma de autoritarismo. 

O tema do autoritarismo tem sido discutido no Brasil desde o início da história 

republicana, tendo em vista os recorrentes períodos ditatoriais. A mais recente 

experiência de um estado de exceção foi sepultada justamente com a Constituição Federal 

em 5 de outubro de 1988. Naquele momento histórico havia um intenso desejo de 

construção de um Estado Democrático de Direito que garantisse, entre outras condições, 

que nunca mais houvesse perseguição do Estado contra seus próprios cidadãos. 
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Esse desejo é compatível com o contexto histórico da última década do século 

XX, quando diversos outros Estados da América Latina que também vivenciaram 

situações de autoritarismo estatal, na mesma linha procuraram construir Estados 

Democráticos de Direito. Como afirmado, no caso brasileiro este tema tem sido discutido 

a propósito da mais recente ditadura a que o País foi submetido, nas duas décadas entre 

os anos sessenta e oitenta. Não obstante, as narrativas das autoridades brasileiras sobre o 

período parecem valorizar a repressão, o autoritarismo e a violência. Além disso, outra 

forma de autoritarismo, o fundamentalismo religioso parece estar sendo implementado 

sorrateiramente por iniciativa do próprio Governo.  

Estão vigentes, assim, os mecanismos da justiça de transição, mas estão sendo 

distorcidos e descaracterizados, constituindo uma verdadeira justiça de transição reversa. 

Especula-se ao final se talvez esta justiça de transição reversa não seria, a rigor, um 

projeto de poder político para levar o Brasil a uma teocracia, o que, por óbvio, também 

só poderia ocorrer com o comprometimento do Estado Democrático de Direito. 

 

3.1 O conceito justiça de transição reversa 

Conceituamos no capítulo 2 a justiça de transição como sendo o conjunto de 

ferramentas ou protocolos que devem ser implementados nas sociedades a partir do 

Estado, de maneira que haja consenso e consciência sobre a postura democrática tanto 

nas relações entre o Estado e a Sociedade quanto nas relações sociais propriamente ditas 

com objetivo de atingir um nível de confiança e solidariedade tal que viabilize a 

reconciliação nacional e a cura de eventuais feridas decorrentes dos traumas de um 

período de exceção, para pensar no caso brasileiro. 

Essas ferramentas são 4, como também assinalado no capítulo anterior: 1) 

binômio memória/verdade; 2) reparação; 3) reformas institucionais e 4) 

responsabilização. No Brasil, como também visto, a Constituição elegeu a reparação 

como principal instrumento para conduzir a transição, tendo por eixo estruturante a anistia 

política. Na esteira, também foram estabelecidas políticas públicas de memória/verdade. 

Assim sendo e diante dos retrocessos experimentados no Brasil, podemos 

conceituar a justiça de transição reversa como sendo o retrocesso no campo da reparação, 
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objetivando construir uma nova memória que negue o golpe de Estado de 1964 e 

destruindo as relações democráticas e de confiança da Sociedade no Estado, 

potencializando os conflitos latentes e incentivando tanto a violência quanto a 

intolerância nas relações sociais. 

Vejamos como está sendo construída esta justiça de transição reversa, que 

significa, reitere-se, o oposto do mandamento constitucional transicional. Como visto, 

tanto no campo da reparação quanto no do binômio memória/verdade o Brasil podia 

demonstrar suas conquistas, a despeito de não termos realizado as reformas institucionais 

necessárias, nem termos avançado praticamente nada no campo da responsabilização dos 

agentes violadores de direitos humanos. Estas ações eram tidas como políticas públicas 

que poderiam sofrer ataques, mas seriam políticas de Estado, entendidas e incorporadas 

como tais pelo Estado brasileiro, ou seja, institucionalizadas, e assim não estariam 

ameaçadas de extinção. Ledo engano.  

Ao invés de um aprofundamento das relações democráticas e da construção de 

mecanismos para uma maior participação da sociedade civil nas decisões do País e no 

controle das relações de poder, com a institucionalização dos instrumentos democráticos, 

o que se tem é o desmonte, puro e simples, das poucas iniciativas que foram alcançadas, 

e a tentativa de romantizar o período de exceção.   

Assim é que uma frase recorrente das autoridades constituídas desde 2014 é que 

“as instituições democráticas estão funcionando”. Entretanto, para que esta afirmação se 

revelasse verdadeira, estas mesmas instituições deveriam ser capazes de promover e 

administrar tanto a estabilidade quanto a mudança, como observado anteriormente. Ao 

contrário, o que tem ocorrido no Brasil, em especial após as grandes manifestações 

populares de junho de 2013, é exatamente a instabilidade, conforme sejam os humores do 

mercado financeiro, daqueles que ocupem os postos na Administração Pública, e até 

mesmo do momento ou da composição dos colegiados dos Tribunais Superiores. Não há 

administração das mudanças, há mudança de identidade das instituições, ou mais 

claramente explicando, há falta de institucionalização. 

Se não há institucionalização, significa que todo o processo transicional está em 

risco, porque as dimensões de memória/verdade e reparação estão sendo desfeitas. Ou 
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seja, o mandamento constitucional vem sendo desrespeitado sistematicamente para 

desfazer todo o percurso transicional conquistado. 

 

3.1.1 Retrocessos no campo da reparação 

Para começar a refletir sobre as reversões é necessário sintetizar algumas 

premissas existentes em outubro de 1988 e que continuam válidas: 

1) houve um estado de exceção, que perseguiu cidadãos por motivação política e 

em assim procedendo criou um direito à declaração de anistia política, conforme admitido 

na própria Constituição de 1988. Em outras palavras, há direito à anistia política para 

quem foi perseguido pelo Estado brasileiro; 

2) o processo de reparação foi escolhido para inaugurar a transição brasileira para 

o Estado Democrático de Direito; 

3) a criação de um órgão com a missão constitucional de examinar esta matéria; 

4) o órgão a ser criado terá esta competência de forma exclusiva, e precisará atuar 

conforme os pressupostos da chamada Justiça de Transição. 

Como resultado destas premissas, foi promulgada em 2002 a Lei nº 10.559. Esta 

lei foi conversão da Medida Provisória (MP) nº 65, editada no mesmo ano com idêntica 

redação, embora a Comissão de Anistia tenha sido criada no ano anterior (2001), por meio 

de outra Medida Provisória. Ou seja, o Estado brasileiro criou uma Comissão de Estado, 

a Comissão de Anistia, para apreciar os requerimentos de declaração de anistia política. 

Desta forma, a própria condução do processo transicional brasileiro passou a ser de 

competência da Comissão de Anistia, tendo por fio condutor o âmbito da reparação 

integral, nos termos do dispositivo constitucional. 

Inicialmente, a Comissão de Anistia era vinculada ao Ministério da Justiça, e lá 

permaneceu até o ano de 2019, quando foi realocada no Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos. Entretanto, a Lei nº 10.559/02 apenas foi alterada para 

compatibilizar esta mudança de alocação, sem qualquer mudança nas competências da 

Comissão. E nem poderia ser diferente, já que esta lei regulamenta o dispositivo 

constitucional, como visto, e em assim sendo não pode restringir ou alterar o escopo da 
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Constituição, que é o de dar conta do processo transicional brasileiro. Até 2017 a 

Comissão de Anistia mantinha o conceito de reparação integral comandado pela 

Constituição. Entre 2017 e 2019 este conceito começou a sofrer uma leve revisão e a 

partir de 2019 foi completamente descaracterizado para se tornar inexistente. 

A perspectiva adotada pela Ministra Damares, que comanda a pasta da Mulher, 

Família e Direitos Humanos, é a mesma do Presidente da República, veiculada em 

diferentes declarações informais ou oficiais de que a indenização concedida é corrupção, 

pois não houve perseguição política, já que sequer houve golpe de Estado11. E se não 

houve Estado de exceção, evidentemente que também não houve perseguição política, 

mas apenas e tão somente cumprimento da legislação, monitoramento dos comunistas e 

daqueles que queriam subverter a ordem legal, e punição para os terroristas e subversivos 

de uma maneira geral. Tudo dentro da lei. Essa é a narrativa que o atual governo criou e 

já foi, inclusive explicitada num voto da própria Comissão de Anistia:  

[...] 13. Ressalte-se ainda que os arquivos públicos, em nome do requerente, 

apresentam alguns documentos. Em especial, registre-se os arquivos 

constantes no arquivo da Polícia Civil de São Paulo - DOPS: consta que figura 

na relação de metalúrgicos detidos em 6/11/1979; Relatório de 08/04/1981 

consta que o recebimento de auto de exibição e apreensão de panfletos 

diversos, referente à pichação de muro envolvendo o epigrafado; relatório de 

04/1981 consta, entre outras coisas, que na madrugada do ida 08, o epigrafado 

e outros foram surpreendidos pichando o prédio [...] com dizeres de 

propaganda da Chapa (...); consta prisão preventiva em 14/03/1977, incurso 

no art. 121; §2º, I, CP; consta prisão durante assembleia de metalúrgicos em 

outubro de 1981; consta mandado de prisão de 21/03/1977 (condenado). 

14. A análise dos documentos não comprova perseguição política, 

relacionando-se a fatos da esfera do direito penal (pichação de muros). 

15. Constata-se, ao final, que o presente requerimento não se amolda aos 

ditames da Lei nº 10.559/2002, uma vez que não restou demonstrado que o 

Requerente tenha sido vítima direta de punição ou perseguição que possam ser 

caracterizadas como “motivação exclusivamente política”, aptos a ensejar a 

declaração de anistia, a que alude o caput do artigo 2º da Lei nº 10.559/2002. 

                                                           
11 Apesar de ter declarado que respeitaria a Lei de Anistia 

(https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-07/bolsonaro-pretendo-respeitar-lei-da-anistia), o 

presidente Jair Bolsonaro em live no dia 27 de agosto de 2020, ao lado da Ministra Damares, afirmou: que 

a Lei da Anistia foi feita pelo PT “para beneficiar os seus amigos que porventura fossem lá pedir 

indenização”; “O último número a que tive acesso é de 38 mil anistiados. É gente demais”; “O que essas 

pessoas queriam no passado, lutavam por quê? Por que causa elas lutavam? O que elas queriam fazer aqui 

no Brasil?”; “Essas coisas [valor destinado ao pagamento de reparação a vítimas da ditadura] atrasam o 

Brasil”. (SAID, Flávia. Em live com Damares, Bolsonaro diz que há “gente demais” anistiada. Congresso 

em foco, 27 ago. 2020. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/direitos-humanos/em-live-

com-damares-bolsonaro-diz-que-ha-gente-demais-anistiada/) 

https://congressoemfoco.uol.com.br/direitos-humanos/em-live-com-damares-bolsonaro-diz-que-ha-gente-demais-anistiada/
https://congressoemfoco.uol.com.br/direitos-humanos/em-live-com-damares-bolsonaro-diz-que-ha-gente-demais-anistiada/
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(Grifamos. Algumas partes contendo números de documentos ou dados que 

possam revelar a identidade do Requerente foram suprimidos da citação).12 

 

No caso exemplificado, o metalúrgico que requereu sua declaração de anistia 

política à Comissão de Anistia juntou as provas de que era militante do Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB), e como tal atuava no Sindicato dos Metalúrgicos de SP, liderou 

greves; por conta de tais atividades foi preso, sendo que há, nos autos, toda a 

documentação probatória dessas alegações. O argumento para indeferir a declaração de 

anistia política, ou seja, para indeferir a reparação, não é de falta de provas. É que os fatos 

provados não configuram perseguição política, já que se restringem a mera consequência 

da infração da legislação penal à época, que proibia greves, pichação de muros e agitação 

subversiva. Há outro requerimento em que a perspectiva fica ainda mais explícita: 

Assim, verifica-se que a decretação da prisão não ocorreu por simples ato 

persecutório do Estado, motivada por questões políticas; ao contrário, ocorreu 

para tentar frear a continuidade de atividades prejudiciais e perigosas à 

Segurança Nacional, as quais buscavam provocar a luta pela violência entre 

as classes sociais e o aliciamento de pessoas. (grifamos)13 

 

Ora, a afirmação extraída do voto acima citado não deixa dúvidas a respeito da 

função da Comissão de Anistia: não se trata mais de uma Comissão de Estado, criada para 

levar a cabo o mandamento constitucional da transição no eixo da reparação. Se trata de 

uma comissão de governo destinada ao combate à corrupção. E por que combate à 

corrupção? Exatamente pelo pensamento explicitado no voto acima: as atividades 

subversivas e terroristas daqueles que ousavam desafiar o governo que havia livrado o 

Brasil do perigo comunista tinham que ser combatidas; os sucessivos governos de 

exceção não eram governos de exceção, mas agiam em nome da segurança nacional para 

garantir a paz no Brasil, dentro da legalidade. Eram governos que davam continuidade à 

                                                           
12 Trecho do voto no Processo nº 20**.**.****6 (a numeração do processo foi omitida para preservar o 

Requerente, tendo em vista que o tratamento dispensado pela atual Comissão de Anistia trouxe o receio de 

alguma forma adicional de perseguição). 

13 Trecho do voto no Processo nº 20**.**.****4 (a numeração do processo foi omitida para preservar o 

Requerente, tendo em vista que o tratamento dispensado pela atual Comissão de Anistia trouxe o receio de 

alguma forma adicional de perseguição). 
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revolução ocorrida em 1964 e combatiam os subversivos e os terroristas, tais como esses 

Requerentes cujos votos de indeferimento foram trazidos como exemplos. 

Em síntese: se antigos subversivos/terroristas, que foram combatidos dentro da 

legalidade, passaram a recorrer à Comissão de Anistia para pedirem reparação, em 

especial reparação econômica, nada mais fazem do que requerer dinheiro público para 

seus antigos companheiros (note-se que entre 2003 e 2016 o governo federal estava nas 

mãos do PT), seja na forma de uma prestação única, seja na forma de prestações mensais, 

tal como nos escândalos envolvendo parlamentares (como no chamado “mensalão”), 

configurando, assim, uma forma de corrupção.  

O argumento principal é que não há causa para qualquer forma de reparação, 

porque não houve perseguição política. E não houve perseguição política porque não 

havia um estado de exceção. Quem conseguiu indenização no período anterior a 2019 na 

Comissão de Anistia, conseguiu porque os governos anteriores faziam parte de esquemas 

corruptos (dar dinheiro para esses subversivos que criaram problemas no passado e agora 

querem se locupletar com o dinheiro público). 

Além disso, uma das recentes decisões da Comissão de Anistia demonstram, de 

forma cabal, a revitimização daqueles que buscam uma Comissão de Estado. A Comissão 

deveria estar cumprindo o mandamento constitucional de proceder à reparação integral 

em razão da perseguição política antes imposta; ao contrário, a atual Comissão revela 

nova perseguição política pois afirma que quem passou por sofrimentos no passado 

mereceu tais sofrimentos. Tratou-se de uma pessoa que era engenheiro em Santa Catarina 

e integrante de um dos grupos de resistência, chamado Movimento Revolucionário 8 de 

outubro (MR8). Foi demitido, preso, com comprovação nos autos, mas a Comissão 

entendeu não haver caráter político na prisão e perseguição do requerente, pois suas 

opiniões e sua militância, à época, não eram permitidas pela legislação. As afirmações da 

decisão do processo são elucidativas da postura da Comissão de Anistia: 

(...) 9. Portanto, tem-se que o requerente militou em organização empenhada na luta 

armada, responsável por mortes e atentados. 

10. A questão não envolve liberdade de pensamento político e sim militância em 

organização fora da lei, pois muitos cidadãos manifestavam seu pensamento e não eram 

perseguidos. Havia oposição legal partidária e em outros segmentos da sociedade, 

inclusive nos meios acadêmicos e artísticos. Havia eleições livres, festivais da canção, 

canções de protesto e livrarias vendiam livros de linha socialista e marxista. 
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11. Ser monitorado por pertencer aos quadros da luta armada ilegal e criminosa não 

configura perseguição política, pois assim acontecia e aconteceria, hoje, em qualquer 

investigação policial, máxime, militando em grupos criminosos. Ele não era um militante 

político em organização legal, pelo contrário, integrava organização fora da lei, que 

cometia crimes bárbaros e violência. 

12. Pelos argumentos apresentados, entendo que o presente requerimento não encontra 

amparo na Lei nº 10.559/2002. (grifamos)14 

 

 Por fim, coroando a revitimização daqueles que sofreram perseguição política por 

parte de governos militares durante a ditadura, e que desde 2002 buscam na Comissão de 

Anistia a reparação integral da mesma perseguição, um toque de crueldade da atual 

Administração Pública Federal: a Ministra Damares Alves celebrou um Acordo de 

Cooperação Técnica com o Comando da Aeronáutica para realizar intimações e 

notificações pessoais15. Isto significa que toda e qualquer comunicação/informação com 

aquelas pessoas que já são traumatizadas pela perseguição sofrida por ou envolvendo 

militares agora deixará de ser feita pelos Correios, como sempre foi. As pessoas passarão 

a ser comunicadas do andamento de seus requerimentos por militares fardados da 

Aeronáutica. 

Outra situação muito grave foi a surreal discussão sobre a competência para 

apreciar os requerimentos de anistia política. Até 2016 não havia qualquer dúvida a este 

respeito, até porque a Lei 10.559/02, que regulamenta a matéria, é bastante clara: 

Art. 12 Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a 

finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o 

respectivo Ministro de Estado em suas decisões. (grifei) 

 

Antes de prosseguir, cabe fazer referência à própria ementa da Lei 10.559/02. Diz 

o seguinte: “Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 

dá outras providências”. Isto significa que esta é a norma jurídica que vai regulamentar a 

política de reparação do Estado Brasileiro, a partir da anistia política anunciada pela 

Constituição de 1988. Não é uma norma administrativa qualquer, porque é a 

concretização da política constitucional de reparação, e consequentemente, no caso 

brasileiro, a inauguração de uma Comissão de Estado com a competência administrativa 

                                                           
14 Inteiro teor do processo administrativo em https://tinyurl.com/w745hma4. 
15 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-acordo-de-cooperacao-tecnica-343945921 

https://tinyurl.com/w745hma4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-acordo-de-cooperacao-tecnica-343945921
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para apreciar os pedidos de anistia política, e que seria, simultaneamente, o carro-chefe 

do processo transicional brasileiro.  

A decisão constitucional pela transição para a democracia foi dada pelo artigo 8º 

ADCT. E para regulamentar este dispositivo constitucional foi criada uma Comissão, 

obviamente de Estado, ou seja, institucionalizada como aquela Comissão que deveria 

implementar a política de reparação, a partir dos requerimentos de anistia política. Foi 

criada no âmbito do Ministério da Justiça, mas poderia ter sido autônoma ou em qualquer 

outro Ministério. Tanto que desde janeiro de 2019 passou a ser alocada na estrutura do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Enquanto a Comissão estava no âmbito do Ministério da Justiça significava que 

as assinaturas das portarias de anistiado político cabiam ao Ministro da Justiça, para 

gerarem efeitos jurídicos. E o artigo 10 da mesma lei dizia exatamente isto: “caberá ao 

Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos fundados nesta lei”.  

Se a decisão final era do Ministro e a Comissão de Anistia é o órgão de Estado para 

assessorá-lo nesta matéria, era perfeitamente possível que o Ministro não concordasse 

com algum voto proferido pela Comissão. E poderia solicitar à Comissão que revisse seu 

posicionamento.  

Mas o Ministro não poderia obter o fundamento de suas razões de outro órgão, 

sob pena de desvio de finalidade. Há jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça 

quanto do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência da decisão é do 

Ministro de Estado da Justiça. E nem poderia ser diferente, pois a Lei 10.559/02 é 

expressa nesse sentido. Também a mesma jurisprudência afirma, como o artigo 12 aqui 

reproduzido, que o órgão de assessoramento para este tema específico é a Comissão de 

Anistia. Assim, o Ministro poderia rejeitar o posicionamento da Comissão, como muitas 

vezes ocorreu, devolver para nova apreciação com suas razões de discordância e o caso 

seria levado a nova análise pelo Conselho da Comissão de Anistia. 

Entretanto, a partir de 2017 o titular da pasta da Justiça, ao discordar dos votos 

proferidos pela Comissão de Anistia, solicitou o assessoramento de outro órgão do 

Ministério, a saber, a Consultoria Jurídica (Conjur). A Conjur se considerou competente 

para elaborar parecer e assim muitos foram os casos em que a Conjur atuou como uma 

instância revisora da Comissão de Anistia. O fundamento alegado, de que a decisão 
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competia ao Ministro e tanto a Comissão quanto a Conjur são órgãos de assessoramento, 

desconsiderava que a Conjur é sim, órgão de assessoramento e consulta para quaisquer 

aspectos jurídicos; nas situações comuns, ordinárias, cotidianas de qualquer instância da 

Administração Pública. Porém, a política constitucional transicional não é uma situação 

comum, ordinária, cotidiana da Administração Pública. 

Para efeito de uma política constitucional de Estado, institucionalizada pelo artigo 

8º do ADCT e regulamentada especificamente pela Lei 10.559/02 não há outra 

possibilidade de assessoramento, pois esta Lei criou um órgão também de Estado, e 

portanto, institucionalizado, que deveria estar imune aos humores das pessoas e das 

correlações de forças políticas. Este órgão é a Comissão de Anistia. 

Em 2019, com a inauguração do novo governo eleito, houve uma reforma 

administrativa, que criou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e 

transferiu a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para este novo Ministério. A 

Ministra titular da pasta alterou quase por completo a composição do Conselho e elaborou 

novo regimento interno da Comissão. Com a nova configuração, a Comissão deixou de 

ser uma Comissão de Estado e se transformou numa comissão de Governo. E as tarefas 

das políticas constitucionais de reparação, memória e verdade foram totalmente 

destruídas. Para exemplificar, os novos conselheiros são pessoas que não reconhecem o 

golpe de Estado em 1964, além de proclamarem que alguns torturadores foram heróis e 

vez por outra chamarem os requerentes presentes às sessões de apreciação dos seus 

pedidos de anistia política de “terroristas”.16 Esta é a subversão completa da Comissão de 

Anistia e, por conseguinte, do mandamento constitucional.17 

Talvez não seja apenas uma coincidência que toda essa reversão esteja se 

concretizando sob a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. Uma possibilidade de 

análise que aqui se aponta é justamente que esteja sendo construída, nas franjas do 

constitucionalismo brasileiro, uma espécie de “balão de ensaio” para algo como uma 

                                                           
16 Esta situação já tem sido noticiada pela imprensa muitas vezes, como no exemplo: 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/10/anistiando-terrorista-e-decisao-com-base-

em-infancia-militar-as-decisoes.htm. 
17 Um dos grandes sinais da transição reversa é a nova postura da Comissão de Anistia e da Ministra 

Damares assumindo a narrativa da anistia como esquecimento, ou seja, nada aconteceu no Brasil, nada deve 

ser apurado, não houve golpe de Estado, não deve haver reparação, nem responsabilização, nem memória 

e nem verdade, pois os fatos foram apagados com a Lei 6.683/79. Houve uma incorporação da narrativa do 

esquecimento. 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/10/anistiando-terrorista-e-decisao-com-base-em-infancia-militar-as-decisoes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/10/anistiando-terrorista-e-decisao-com-base-em-infancia-militar-as-decisoes.htm
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teocracia, a partir justamente da reelaboração narrativa das liberdades constitucionais, 

tomadas sob a ótica do fundamentalismo religioso. Ainda que esta possibilidade seja 

completamente descabida, certamente é uma diretriz clara reverter os mecanismos da 

justiça de transição, e assim atuando, institucionalmente, o Estado brasileiro impede a 

construção do Estado Democrático de Direito. 

Retomando as ações da Ministra Damares Alves, quanto à mudança do regimento 

interno, afirma-se aqui que houve usurpação da competência da Comissão para a 

apreciação dos pedidos de anistia política, pois suprimiu-se a possibilidade de recurso 

administrativo à Comissão. De acordo com as novas regras, o Conselho delibera e caso 

haja irresignação por parte do requerente, o recurso será dirigido à própria Ministra, que 

apenas tem elaborado um mero despacho, em regra indeferindo todos os recursos. Não há 

voto, não há apreciação, não há julgamento, não há discussão. Apenas um despacho 

decidindo pelo indeferimento. E por quem não tem competência administrativa para 

analisar, pois a análise compete exclusivamente ao Conselho da Comissão e não a quem 

assina a portaria. Não se pode argumentar que o regimento interno dá esta competência à 

titular da pasta, já que a Lei 10.559/02, que é norma jurídica hierarquicamente superior 

ao regimento, atribui tal competência de forma exclusiva ao Conselho da Comissão de 

Anistia.18 

A decisão de assinar a portaria ou não assinar a portaria é da Ministra. Caso decida 

pela assinatura, ou seja, concorde com o exame feito pelo Conselho da Comissão de 

Anistia, o gabinete ministerial providencia a publicação na imprensa oficial após a 

assinatura da titular da Pasta. Ou seja, a pessoa que estiver na titularidade da Pasta 

ministerial onde está alocada a Comissão de Anistia decide pela publicação ou não. Se 

decidir pela publicação, significa que concordou com os fundamentos desta decisão. Se 

não concordar ou tiver qualquer dúvida quanto aos fundamentos (voto do Conselho) deve 

formular seus questionamentos e devolver ao Conselho para nova apreciação. 

Significa dizer que tal ato é complexo: quem tem a competência exclusiva para 

examinar e assim assessorar o titular da Pasta Ministerial é o Conselho da Comissão de 

Anistia. É esta a inteligência do artigo 12 da Lei 10.559. A lei não dá margem a nenhuma 

dúvida sobre tal competência. São os exatos termos da lei. Pode haver todo um debate 

                                                           
18 Conferir, a este respeito: http://justicadetransicao.org/wp-

content/uploads/2019/07/Compet%C3%AAncia-exclusiva-da-CA.pdf. 

http://justicadetransicao.org/wp-content/uploads/2019/07/Compet%C3%AAncia-exclusiva-da-CA.pdf
http://justicadetransicao.org/wp-content/uploads/2019/07/Compet%C3%AAncia-exclusiva-da-CA.pdf
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entre o titular da Pasta e o Conselho, dentro do processo administrativo de requerimento 

de anistia política, mas a decisão final a ser publicada na forma de portaria ministerial, e, 

portanto, assinada (decidida) por quem esteja na titularidade da Pasta só pode ter como 

fundamento o exame feito pelo Conselho da Comissão. 

Outra dúvida que pode ocorrer: caso o Ministro de Estado não concorde com o 

exame feito pelo Conselho, proferido na forma de um voto, e queira abrir o debate com o 

Conselho, pode socorrer-se de outros órgãos da Administração Pública para formular seus 

incômodos ou dúvidas utilizando-se de pareceres para questionar o Conselho da 

Comissão. A competência do exame é do Conselho da Comissão. A competência da 

assinatura e publicação da portaria é do Ministro de Estado. Se o Ministro não estiver 

convencido do acerto do voto do Conselho, pode e deve formular suas indagações e 

apresentar seus argumentos devolvendo o processo administrativo ao Conselho, mas o 

exame da matéria é competência exclusiva do Conselho da Comissão de Anistia. 

Em dezembro de 2008, houve uma norma exclusiva para regulamentar os 

procedimentos de maneira detalhada: a Portaria nº 2.523, de 17 de dezembro de 2008 

(cujo art. 1º define seu objetivo de aprovar as Normas Procedimentais da Comissão de 

Anistia, na forma do anexo à Portaria), a qual dispõe em seu art. 22: 

Art. 22. Incumbe ao Ministro de Estado da Justiça, após o recebimento do 

Parecer Conclusivo da Comissão, reconhecer, declarar ou indeferir a anistia 

de que trata a Lei nº 10.559, de 2002, fixando os direitos reconhecidos ao 

anistiado. (grifamos) 

 

Em outras palavras, as normas procedimentais da Comissão de Anistia estão em 

conformidade com a Lei nº 10.559/02, pois atribuem a competência exclusiva ao 

Conselho da Comissão para proferir o voto de apreciação do requerimento formulado. Ao 

(à) Ministro(a) de Estado cabe o reconhecimento do voto exarado. Infere-se que em caso 

de discordância o(a) Ministro(a) deverá devolver o caso ao Conselho com seus 

questionamentos, pois não tem competência legal para examinar o requerimento. 
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Uma observação importantíssima é que a Portaria nº 2523/08 nunca foi revogada. 

Ou seja, ela continua em vigor. E é uma Portaria extremamente detalhada quanto aos 

procedimentos de apreciação dos requerimentos pela Comissão de Anistia.19 

Temos, assim, que aquelas medidas antes já apontadas como retrocessos no 

processo de transição, com a utilização de pareceres da Conjur pela autoridade 

competente na época (Ministro da Justiça) para assinar as portarias de anistia política, e 

que configuravam desvio de finalidade, agora pioraram muito. O que tem acontecido, 

como visto, é a supressão do debate do Conselho da Comissão de Anistia, único órgão 

competente para apreciar os requerimentos de anistia política e a usurpação dessa 

competência pela titular da pasta para decidir sem o debate previsto na legislação. 

Vejamos as etapas dessa reversão: a Portaria nº 376, de 27 de março de 2019, 

aprovou o novo Regimento Interno da Comissão de Anistia. Em seu artigo 1º, conceitua 

a Comissão de Anistia como, um órgão de assistência do Ministro de Estado, integrante 

do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e que tem por 

finalidade: I) examinar os requerimentos de anistia política e assessorar o Ministro de 

Estado em suas decisões, nos termos da Lei nº 10.559/02; II) manter o Memorial de 

Anistia Política do Brasil e o seu acervo; e III) formular e promover ações e projetos sobre 

reparação e memória, sem prejuízo das competências de outros órgãos. 

Em síntese, em 2019, com o novo governo eleito, houve uma reforma 

administrativa, que criou o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e 

transferiu a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e Segurança Pública para este 

novo Ministério. A Ministra titular da pasta alterou quase por completo a composição do 

Conselho e elaborou novo regimento interno da Comissão. 

Antes de adentrarmos aos aspectos intrínsecos da Portaria 376/19, é relevante 

lembrarmos que o regime de anistiado político no Brasil inicialmente surgiu com a MP 

nº 2151, de 31 de maio de 2001. Tal MP regulamentou o artigo 8º do ADCT, e foi 

posteriormente reeditada pelas MPs nº 2151-1, de 28 de junho de 2001, pela 2151-2, de 

27 de julho de 2001 e reeditada com alteração pela MP nº 2151-3, de 24 de agosto de 

                                                           
19 A afronta ao devido processo legal é tamanha, neste caso das Normas Procedimentais, que não apenas 

referida Portaria continua em vigor como é informada em cartilha apresentada pelo próprio Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos, como se pode conferir em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-

por-temas/comissao-de-anistia-1/anexos/cartilha-informativa_ca-mj_2010.pdf/view.  

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/comissao-de-anistia-1/anexos/cartilha-informativa_ca-mj_2010.pdf/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/comissao-de-anistia-1/anexos/cartilha-informativa_ca-mj_2010.pdf/view
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2001. Finalmente foi revogada pela MP nº 65, de 28 de agosto de 2002, esta 

posteriormente convertida na Lei nº 10.559/02.  

Como visto, desde a primeira MP a Comissão de Anistia foi criada como uma 

Comissão de Estado para dar cumprimento ao mandamento constitucional do artigo 8º do 

ADCT, que impõe o processo constitucional da transição brasileira, a partir da reparação 

integral. Vale registrar que três são as Comissões de Estado brasileiras criadas para 

cumprir o dispositivo constitucional, a saber: Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, Comissão de Anistia e Comissão Nacional da Verdade. 

A Comissão de Anistia “passou a integrar em definitivo a estrutura do Estado 

brasileiro no ano de 2002, com a aprovação da Lei nº 10.559, que regulamentou o artigo 

8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (BRASIL, 2013, p. 6).  

Desde o início das atividades da Comissão de Anistia, ainda em 2001, foi 

promulgado um regimento interno a fim de balizar as atividades da Comissão. Até 2008 

também os procedimentos da Comissão de Anistia eram regulados pelo regimento 

interno. 

Ao longo dos anos a Comissão teve seis regimentos internos até 2018: 1) Portaria 

nº 671, de 21 de agosto de 2001 (Ministério da Justiça); 2) Portaria 751, de 3 de julho de 

2002 (Ministério da Justiça); 3) Portaria 893, de 25 de março de 2004 (Ministério da 

Justiça); 4) Portaria 253, de 23 de fevereiro de 2006 (Ministério da Justiça); 5) Portaria 

1.797, de 30 de outubro de 2007 (Ministério da Justiça); e 6) Portaria 29, de 15 de janeiro 

de 2018 (do Ministério da Justiça e Segurança Pública). 

Em todos esses regimentos internos houve previsão de duas instâncias de 

apreciação dos requerimentos de declaração de anistia política: uma primeira instância, 

chamada de Câmara no primeiro Regimento Interno e de Turmas nos Regimentos 

seguintes, sempre compostas por um número menor de Conselheiros; e uma segunda 

instância, recursal, chamada em todos os regimentos de Plenário do Conselho. Todas as 

pessoas poderiam submeter seus pleitos à Comissão de Anistia e caso se irresignassem 

com o resultado poderiam recorrer ainda administrativamente ao Plenário, onde teriam 

nova oportunidade de apresentar seus argumentos e rever algum ou todos os aspectos da 

apreciação anterior. A alteração regimental feita em 2019 é inconstitucional e afeta 

diretamente o devido processo legal. 
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3.1.2 Retrocessos nas relações democráticas 

Outro sinal importante para caracterizar o que se chama de justiça de transição 

reversa é a ruptura explícita afirmada pelo Presidente da República em declaração à 

imprensa. Este é um fato significativo. Até este governo, todas as rupturas foram 

disfarçadas e nunca admitidas. Quando do golpe de Estado, em 1964, a Junta Militar fazia 

questão de afirmar que estava cumprindo a lei e a Constituição de 1946 e que o Brasil era 

um país democrático. Quando o governo deixou de ser exercido pelos militares e houve 

eleição de um civil para a Presidência da República, a aparência era, igualmente, de 

continuidade, sem declarações explícitas de ruptura institucional. 

Com a prática democrática de eleição direta para os sucessivos Presidentes da 

República, entre 1989 e 2018, por mais que houvesse rotatividade de partidos políticos e 

mudanças nos projetos políticos a serem realizados, não houve nenhum mandatário que 

estabelecesse uma linha divisória rompendo com todas as tradições e mandamentos legais 

para afirmar: “agora tudo será diferente porque eu cheguei ao poder e quem manda sou 

eu”. Poder-se-ia complementar a frase: “e não a lei”. Até 2019.20 Pela primeira vez a 

ruptura é explícita, admitida e festejada pelo mandatário e seus admiradores. 

Afirma-se aqui, assim, que a justiça de transição reversa não é apenas um conceito 

descritivo dos processos atuais brasileiros de desconstrução da memória, verdade e 

reparação. É, muito além disso, um processo para impedir a construção e aprofundamento 

do Estado Democrático de Direito no Brasil. Não parecem ser ações aleatórias e fora de 

sincronia. É sistêmico, pois são muitas as ações para subverter os conceitos muito caros 

à democracia, como o de liberdade, para citar um único exemplo.  

É o projeto de poder que vai se estabelecendo, alimentado por grupos da sociedade 

civil com pouca visibilidade, mas muita capilaridade, profundamente autoritários e 

fundamentalistas. Os discursos de antissistema que criticam os padrões estabelecidos da 

democracia representativa liberal ganham adeptos a cada dia, curiosa e infelizmente tanto 

no campo da direita quanto da esquerda, justamente por atuarem nas franjas, com ações 

                                                           
20 Novamente esta postura tem sido reiteradas vezes reproduzida pela imprensa nacional e internacional, 

como é possível, por exemplo, conferir em: https://veja.abril.com.br/politica/agora-o-presidente-e-de-

direita-diz-bolsonaro-sobre-trocas-em-comissao/. 

https://veja.abril.com.br/politica/agora-o-presidente-e-de-direita-diz-bolsonaro-sobre-trocas-em-comissao/
https://veja.abril.com.br/politica/agora-o-presidente-e-de-direita-diz-bolsonaro-sobre-trocas-em-comissao/
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e propostas simbólicas que a rigor criticam o Estado Democrático de Direito nas bases 

como o construímos ao longo dos dois séculos que nos precederam. 

A situação brasileira é emblemática justamente porque parecia, até cinco ou seis 

anos atrás, que o País caminhava na direção de aprofundar as relações democráticas e que 

finalmente seria possível voltar a sonhar com projetos de uma sociedade livre, plural, 

solidária e mais justa. E isso só estava se tornando realidade, frise-se, por conta das ações 

de cumprimento do dispositivo constitucional da transição brasileira, ou seja, das 

dimensões da justiça de transição. Não obstante, o que se observa hoje é que este tempo 

parece muito distante, algumas décadas atrás, tamanha foi a degradação das relações tanto 

políticas quanto sociais. 

Em 2016, após a deposição de Dilma Roussef pelo impeachment, ainda desejando 

que as relações democráticas estivessem sob impasses e não em crise, Avritzer (2016: 

146) escreveu: 

Uma questão fundamental se coloca, portanto, para as disputas eleitorais e extraeleitorais: 

a da retomada de um espaço de discussão e tolerância. Não está muito claro se o Brasil 

foi capaz de construir a tolerância e o respeito à diversidade nestes trinta anos de 

democratização, apesar de, em alguns momentos, parecer que a pluralidade das 

concepções e valores políticos esteve solidamente presente entre nós. Entretanto, também 

parece evidente que essa construção é insuficiente, seja pela maneira como a disputa 

política tem se dado, seja pela possibilidade que a intolerância migre para o sistema 

político e para o Judiciário. Infelizmente temos evidências de que isto já está ocorrendo. 

A repercutida declaração de voto do deputado Jair Bolsonaro em defesa da tortura acende 

luzes amarelas em relação à estabilidade da pluralidade valorativa no país. Ainda mais 

grave é o fato do apoio à sua candidatura a presidente estar mais presente entre pessoas 

com renda e escolaridade mais altas. Isto significa que parte da elite brasileira tem forte 

atração por um projeto não democrático. A tarefa mais importante hoje, se de fato 

caminhamos para uma conjuntura de crise ou de fortes impasses democráticos, é 

garantir que este momento de forte embate seja travado no clima da maior tolerância 

possível e que se procure reestabelecer um centro político capaz de conter a 

radicalização das disputas políticas. Um amplo centro político, tão importante neste 

período que se encerrou com o impeachment, seria estabilizador da crise. Este centro deve 

procurar estabelecer acordos mínimos em torno de direitos, garantias individuais e 

respeito pelas regras do jogo, que são os valores fundamentais por detrás da construção 

democrática no país. Foram esses valores que permitiram os fortes avanços sociais e 

institucionais no período entre 1988 e 2013. É este mínimo procedimental que permitirá 

que a construção democrática brasileira não seja interrompida pela fortíssima disputa 

política e social que certamente levará um longo tempo para ser resolvida. (grifamos) 

 

Passados quase cinco anos desta previsão, sabemos que não houve acordos 

mínimos em torno de direitos, garantias individuais e respeito pela democracia, e, ao 

contrário, a radicalização e a intolerância têm prevalecido. Afirmo, assim, que um dos 



 
 

 64 

fatores mais significativos para a crise que a democracia brasileira vivencia é não só a 

falta de implementação dos eixos da justiça de transição, mas esta verdadeira justiça de 

transição reversa, que assimila a narrativa da anistia como esquecimento, põe em dúvida 

a existência do golpe de Estado em 1964 e naturaliza a destruição e a morte como forma 

de depuração da sociedade brasileira. 

Em síntese, a justiça de transição reversa está instalada e atuante no Brasil e é 

obstáculo intransponível para a construção do Estado Democrático de Direito tão sonhado 

e festejado naquele longínquo 5 de outubro de 1988. 

 

3.2 Uma especulação 

O processo transicional no Brasil está consagrado na Constituição Federal. Deve 

ser cumprido integralmente. Existe a legislação infraconstitucional que norteia todas as 

ações que devem ser implementadas pelas autoridades públicas para que o País se torne 

um Estado Democrático de Direito. A recusa nesta implementação significa também a 

recusa da construção de um Estado Democrático de Direito. Daí o perigo da justiça de 

transição reversa que vivemos. 

Muitas controvérsias sobre temas ligados ao processo transicional acabam por 

desperdiçar energias importantes para reafirmar os pressupostos consensuais e para os 

esforços de construção de novos consensos a fim de consolidarmos a democracia como 

um valor inconteste no Brasil. Os pressupostos consensuais são de que houve um golpe 

de Estado em 1964; que um estado de exceção não é desejável; que as relações mais 

democráticas, justas, solidárias, plurais e inclusivas são desejáveis e preconizadas no 

ordenamento constitucional; e finalmente que os mandamentos constitucionais devem ser 

cumpridos. 

Não obstante, especula-se aqui que este processo de transição reversa, para além 

das consequências nefastas para a construção de um Brasil democrático, plural, diverso, 

solidário e mais justo, é útil a um projeto maior, pois subordina as concepções de 

liberdade e de direitos humanos a uma perspectiva religiosa fundamentalista, que parece 

estar sendo engendrada por grupos religiosos que há muito já ocupam espaços de poder  

e agora desenvolvem ações supostamente periféricas, talvez a fim de configurar alguma 

forma de teocracia. 
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Como dito, esta é apenas uma elucubração de uma consequência possível da 

justiça de transição reversa. Isto porque ao não cumprir o mandamento constitucional da 

transição, o País já ataca o fundamento de garantia dos direitos, ou seja, a garantia dos 

direitos humanos como valor constitucional é substituída por uma suposta garantia de 

liberdade numa acepção muito particular (fundamentalista religiosa) de liberdade. Em 

outras palavras, toda a aspiração de liberdade e garantia dos direitos fundamentais 

presente no processo constituinte passa a ser interpretado de outra forma, a saber, 

subordinado aos chamados valores da suposta família tradicional cristã brasileira, que 

poderia ser contida nas bases da teocracia constitucional estabelecida por Hirschl (2010: 

3): 

O modelo ideal de uma teocracia constitucional pode ser sintetizado pelo delineamento 

de quatro principais elementos cumulativos: (1) aderência a alguns ou todos os elementos 

centrais do moderno constitucionalismo, incluindo a distinção formal entre a autoridade 

política e a autoridade religiosa e a existência de alguma forma de revisão judicial ativa; 

(2) a presença de uma única religião ou uma denominação religiosa que é formalmente 

endossada pelo Estado, aparentando uma “religião estatal”; (3) a consagração 

constitucional da religião e seus textos, diretivas, e interpretações como uma ou a 

principal fonte de legislação e interpretação judicial das leis – essencialmente, leis não 

podem infringir as injunções da religião endossada pelo Estado; e (4) um nexo entre os 

corpos religiosos e tribunais que frequentemente não apenas trazem enorme peso 

simbólico mas possuem também o status de jurisdição oficial concedida seja na base 

regional ou substantiva e opera no lugar de, ou numa desconfortável colaboração conjunta 

com o sistema de justiça civil. (tradução livre) 

 

O que se afirma aqui à guisa de especulação é que o mandamento constitucional 

da transição para o Estado Democrático de Direito não está sendo obedecido, o que 

significa dizer que está sendo trilhado o caminho de volta ao autoritarismo. Que o 

cumprimento teve início em 1995, com a criação da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos e avançou até metade da década de 2010, mas depois começou a sofrer 

retrocessos, configurando o que se denominou aqui de justiça de transição reversa. 

Mas para além disso, especula-se se não é proposital 1) a criação de um Ministério 

que reúna as palavras “Mulher” e “Família” com a expressão “Direitos Humanos” para 

procurar reformular as próprias concepções de família e de direitos humanos segundo 

uma perspectiva neopetencostal; e 2) coincidentemente neste novo Ministério sejam 

alocadas as Comissões de Estado que deveriam promover a justiça de transição, pelo 

menos nos aspectos da memória, verdade e reparação, de modo que haja total controle 

para a desqualificação dessas mesmas Comissões. 
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Dito de outro modo, se apenas por intermédio dos mecanismos da justiça de 

transição é possível vislumbrar a construção do Estado Democrático de Direito; se tal 

Estado pressupõe o respeito aos direitos humanos e ainda o respeito ao Estado laico; se 

um dos requisitos do Estado Democrático de Direito é o respeito às minorias, inclusive 

religiosas, além da diversidade e pluralidade; e se as dimensões da justiça de transição 

começaram a ser implementadas, mas sofreram retrocessos ao ponto de terem sido hoje 

completamente desfiguradas e desmontadas, talvez haja de fato um projeto de poder que, 

além de colocar em risco o respeito aos direitos humanos, também atinge a secularização 

do Estado e o respeito às minorias, incluindo as religiosas. Hirschl afirma que a única 

forma de controle de Estados com este tipo de projeto de poder político seria transformar 

a teocracia pura e simples numa teocracia constitucional. Mas, ainda assim, uma 

teocracia. 

As estratégias da Ministra Damares21 bem como do governo atual talvez façam 

sentido dentro de um panorama mais amplo não só de desconstrução da transição, mas da 

tentativa de construção de algo semelhante àquele modelo descrito por Hirschl, já que o 

item 1 está presente no Brasil; o item 2 também pode ser localizado, inclusive no próprio 

lema da Presidência da República (“Brasil acima de tudo; Deus acima de todos”); o item 

3 tem sido visto de forma cada vez mais recorrente, como nos episódios da guarda da 

menina que teve rito de iniciação em religião de matriz africana ou de outra menina que 

precisou mudar de unidade federativa para realizar aborto legal após ter sido estuprada 

pelo tio, já que autoridades do estado do Espírito Santo se recusaram a realizá-lo;22 e 

apenas o item 4 não existe no Brasil. Não obstante, cada vez mais há referências religiosas 

cristãs, ou de determinada versão do cristianismo, em decisões judiciais. Além do critério 

utilizado explicitamente pelo Presidente da República de sua próxima indicação para o 

STF de alguém “terrivelmente evangélico”, seu ex-Ministro André Mendonça, pastor 

presbiteriano, cuja aprovação pelo Senado Federal aconteceu nos dias de finalização deste 

livro. 

                                                           
21 A propósito, conferir programa com este tema de Gregório Duvivier em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzsjn2JomJU. 
22 Ver, sobre o primeiro caso https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/07/mae-perde-

guarda-da-filha-apos-jovem-participar-de-ritual-do-candomble.htm e sobre o segundo caso 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/crianca-que-engravidou-apos-ser-estuprada-no-es-

passa-bem-depois-de-aborto-legal.shtml. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzsjn2JomJU
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/07/mae-perde-guarda-da-filha-apos-jovem-participar-de-ritual-do-candomble.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/07/mae-perde-guarda-da-filha-apos-jovem-participar-de-ritual-do-candomble.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/crianca-que-engravidou-apos-ser-estuprada-no-es-passa-bem-depois-de-aborto-legal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/crianca-que-engravidou-apos-ser-estuprada-no-es-passa-bem-depois-de-aborto-legal.shtml
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Em síntese, a justiça de transição reversa, a continuar prosperando, pode levar não 

apenas ao desmonte do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas quem sabe, à 

construção de um modelo de Estado semelhante a uma teocracia que represente o 

obscurantismo aliado ao autoritarismo sob uma direção fundamentalista neopentecostal. 

É urgente que os mecanismos da justiça de transição sejam retomados e que o 

desejo de construção de um Estado Democrático de Direito no Brasil seja, novamente, 

alimentado.  
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho pretendeu refletir sobre o processo de transição brasileiro, iniciando 

em 1979, com a Lei de Anistia Política (Lei 6.683), e caminhou ao longo dos anos até a 

parte final do ano de 2021, no governo do Presidente Jair Bolsonaro. 

 Procuramos demonstrar como é possível e desejável implementar a 

responsabilização, inclusive no campo penal, dos violadores de direitos humanos durante 

a ditadura, já que os argumentos costumeiramente apresentados de prescrição penal ou da 

anistia são falácias que só prosperam pela submissão à narrativa estabelecida contrária à 

verdade dos fatos, mas ainda hegemônica no Brasil. 

 Também apontamos o desejo da sociedade brasileira no sentido da reconciliação 

nacional, viável apenas quando os mecanismos da memória/verdade, reparação e justiça 

forem definitivamente implementados. Vimos que houve avanços muito importantes, mas 

que estão sistematicamente sendo destruídos, em especial pelo atual governo federal, que 

nega os horrores da ditadura, pois, ao contrário, enaltece torturadores como heróis 

nacionais e apregoa que não houve estado de exceção no Brasil e nem perseguição política 

a nenhum cidadão, mas apenas e tão somente o cumprimento das leis e o início de uma 

“limpeza” de grupos indesejados de pessoas, que sequer deveriam ser chamadas de 

pessoas humanas. 

 A confiança da Sociedade no Estado brasileiro é cada vez menor, em função da 

justiça de transição reversa, conceituada no capítulo 3, e o nível de intolerância nas 

relações sociais revela o esgarçamento dos padrões mínimos de civilidade. 

 O que está em risco no Brasil de 2021 é o próprio Estado Democrático de Direito. 

O ambiente de desânimo, desconfiança e falta de perspectiva não é um ambiente saudável 

para as eleições gerais que ocorrerão no próximo ano de 2022. As graves violações de 

direitos humanos continuam ocorrendo, e se agravaram no período pandêmico da 

COVID-19. 

 É possível reconstruir a esperança. É possível reconstruir a expectativa de um 

Estado Democrático de Direito. Mas para que isso ocorra, é imperativo conhecer e 
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implementar o processo de transição no Brasil. Que esse livro sirva de subsídio para tanto, 

e que o medo e a desesperança não superem o desejo e a ação para dias melhores. 
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