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MAIO 1964 

 

Na leiteria a tarde se reparte  

em iogurtes, coalhadas, copos de leite 

e no espelho meu rosto. São 

quatro horas da tarde, em maio. 

Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a vida 

que é cheia de crianças,  

de flores e mulheres, a vida, 

esse direito de estar no mundo, 

ter dois pés e mãos, uma cara 

e a fome de tudo, a esperança. 

Esse direito de todos que nenhum ato  

institucional ou constitucional 

pode cassar ou legar. 

Mas quantos amigos presos! 

quantos em cárceres escuros 

onde a tarde fede a urina e terror. 

Há muitas famílias sem rumo esta tarde 

nos subúrbios de ferro e gás 

onde brinca irremida a infância da classe operária. 

Estou aqui. O espelho 

não guardará a marca desse rosto,  

se simplesmente saio do lugar 

ou se morro 

se me matam. 

Estou aqui e não estarei, 

 um dia, em parte alguma. 

Que importa, pois? 

A luta comum me acende o sangue 

e me bate no peito 

como o coice de uma lembrança. 

 

(FERREIRA GULLAR, 2001, p. 169) 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação objetiva estudar qual a abordagem conferida aos direitos humanos no 

processo da redemocratização do país e de que modo ela repercutiu na agenda da justiça 

de transição brasileira. Vale-se, para tanto, dos debates ocorridos na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988, com o intuito de verificar quais as pautas 

privilegiadas na seara de proteção dos direitos humanos, os contextos aos quais eles 

estiveram associados e sob qual ótica de tutela foram conduzidos. O pressuposto da 

pesquisa é o de que a leitura em torno desses direitos, tal como gestada na Constituinte, 

teve influência na forma de lidar com as medidas transicionais podendo propiciar ou 

não uma ideia de justiça voltada ao período da transição política. A justiça de transição 

é, portanto, encarada como o conjunto de ações necessárias aos períodos de mudança 

entre regimes, por meio do qual se busca obter respostas dos Estados no que tange ao 

enfrentamento dos crimes praticados por seus agentes em cenários de violações de 

direitos humanos. Admite nesse rol as dimensões da memória, da verdade e da justiça, 

consideradas obrigatórias à concreção das medidas transicionais e evoca a necessidade 

de uma compreensão diversa daquela proposta pela justiça procedimental no tratamento 

da vítima. O presente trabalho busca problematizar acerca de como o caráter 

conservador incidente sobre o não enfrentamento dos aspectos relacionados à justiça 

transicional no país no momento da transição político-democrática propiciou o 

retardamento dessa discussão, a sua incompletude e a manutenção de várias estruturas 

autoritárias dentro do Estado Democrático de Direito brasileiro. As conclusões da 

pesquisa indicam que, conquanto se verifiquem avanços no campo de estudo dos 

direitos humanos, retratados na própria Constituição de 1988, a temática da justiça de 

transição não obteve a mesma tratativa, não sendo, portanto, considerada de forma 

específica nesse regramento. A despeito das conquistas obtidas, ainda segue incompleta 

e inerte em vista do não prosseguimento do processo transicional.  

 

 

Palavras-chave: direitos humanos; justiça de transição; transição política; 

democratização. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation aims to study what approach given to human rights in the country's 

democratization process and how it reflected on the agenda of justice Brazilian 

transition. It is, therefore, the debates in the Constituent National Assembly of 1987-

1988, in order to verify that the guidelines privileged in human rights protection harvest, 

the contexts to which they were associated and in which optical protection were 

conducted. The research assumption is that reading about these rights as gestated in the 

Constituent Assembly, had influence in dealing with transitional measures may provide 

or no idea of justice turned to the period of political transition. The transitional justice is 

therefore seen as the set of actions necessary to periods of change between regimes, 

through which it seeks to obtain responses from the States with regard to addressing the 

crimes committed by its agents in human rights violations sets. Admits that list the 

dimensions of memory, truth and justice, considered mandatory to the concretion of the 

transitional measures and evokes the need for a different understanding of that proposed 

by the procedural justice in the treatment of the victim. This study raises questions 

about how the conservative character incident about not addressing the issues related to 

transitional justice in the country at the time of political and democratic transition led to 

the delay of this discussion, its incompleteness and maintenance of various authoritarian 

structures within the state democratic Brazilian law. The research findings indicate that, 

while if all advances in the field of study of human rights portrayed in the 1988 

Constitution itself, the transitional justice issue did not get the same dealings and is not 

therefore considered specifically in this set of rules. Despite what has been achieved, 

still follows incomplete and inert in view of the non-continuation of the transitional 

process. 

 

 

Keywords: human rights; transitional justice; political transition; democratization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os direitos humanos e a justiça de transição são tematizados neste trabalho a partir da 

problemática acerca de qual abordagem desses direitos foi adotada nos debates da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988 e, com base nesse entendimento, qual a possível 

repercussão para a pauta da justiça de transição brasileira. Considera-se, nesse aspecto, que 

vários fatores exerceram influência no que fora priorizado nos debates, a começar pelo próprio 

contexto em que se deu a transição político-democrática no país. 

A investigação é conduzida, dessa forma, admitindo-se que a leitura de direitos 

humanos sedimentada na Constituinte influenciou o tratamento das medidas transicionais 

podendo propiciar ou não uma ideia de justiça voltada ao período da transição política. Capaz, 

portanto, de determinar a existência ou não de uma agenda específica para tratar do tema, qual 

medida transicional teria prioridade, o modo como seria executada, sua abrangência e a quem 

se destinaria. Estabelece-se como marco temporal para a presente análise o período 

correspondente à transição político-democrática no país, especialmente dos anos de 1980 aos 

dias atuais. 

Convém esclarecer que, neste trabalho, serão utilizadas como sinônimas as expressões 

justiça de transição e justiça transicional e a pessoa da vítima será concebida de maneira 

ampla, como a protagonista da injustiça sofrida, não se tratando de um caso em específico. 

Ademais, regime autoritário, ditatorial ou de exceção serão utilizados com o mesmo sentido; a 

Assembleia Nacional Constituinte será mencionada simplesmente como Constituinte ou ANC 

e a Comissão Nacional da Verdade, CNV. 

No primeiro capítulo, serão tratadas questões relacionadas à busca de uma teoria e 

genealogia da justiça transicional, objetivando-se compreender o termo, o contexto histórico 

que o sustentou ao longo dos anos e como foram alicerçadas as construções teóricas em torno 

do tema. Serão utilizadas, para isso, as pontuações de Ruti G. Teitel obtidas em Transitional 

Justice, Nova Iorque (2000) e Transitional Justice Genealogy, Cambridge (2003). 

Parte-se do entendimento segundo o qual a justiça de transição corresponde a medidas 

de justiça associadas com períodos de mudança política, sendo caracterizada por respostas 

legais que objetivam enfrentar os crimes praticados por agentes estatais no contexto de regimes 
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autoritários. Não se trata, pois, da discussão em torno da compreensão clássica do que seja 

justiça, travada notadamente no âmbito da Filosofia. 

Somando-se a essas considerações, no segundo tópico, será trazido o diálogo sobre a 

necessidade de inserção dos direitos humanos no cenário de debates enquanto uma medida de 

justiça. Procura-se discutir se o alargamento do sistema protetivo dos direitos humanos, bem 

como a sua inserção na agenda política da transição, são suficientes para efetivar a demanda 

por justiça na ótica proposta pela justiça transicional.  

Nessa perspectiva, parte-se da constatação de que os impasses relacionados a esses 

direitos não são efetivamente explicados ou resolvidos com base num arcabouço de normas 

conduzidas simplesmente por uma visão procedimental de justiça. Isso porque a abordagem 

oferecida no âmbito jurídico cuida tão somente de discutir o aspecto normativo, baseado na 

visão legal e principiológica, esta vertida, em grande monta, do constitucionalismo. 

Ressalte-se que, nessa concepção, as questões se relacionam a uma estrutura legalista, 

que permite responder a novos e até antigos problemas da sociedade em transição, ganhando 

relevância por meio da atuação dos operadores do Direito. Nesse ponto, um dos anseios é a 

obtenção de segurança jurídica frente à nova realidade da Política, muitas vezes permeada por 

instabilidade e imprecisão.  

A necessidade de resolução das várias demandas, nesse enfoque, perfaz-se 

normalmente junto aos tribunais, sendo pleiteada tanto no plano individual, - esse em maior 

número -, quanto no coletivo. Há o posicionamento, inclusive, de que a justiça de transição 

começou a ser desenvolvida a partir da procura pelos tribunais no que tange aos julgamentos de 

agentes de Estado responsáveis pela violação de direitos em períodos de mudança política. 

Todavia, um dos problemas oriundos da concepção puramente normativa se refere aos 

vários resquícios dos períodos autoritários incrustados nas instituições democráticas dos novos 

regimes. A história brasileira recente, por exemplo, dá conta da posição conservadora com a 

qual os membros do Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, têm se posicionado ante o 

legado autoritário do passado no que diz respeito ao tratamento das práticas orquestradas pelo 

regime militar durante o período ditatorial, com reflexos nos dias atuais. 

Além dessa visão, o trabalho procurará discutir o outro aspecto, qual seja, o do viés 

político predominante no estudo das transições entre governanças. Por meio dele, os processos 

de transição têm sido concebidos a partir de uma vertente estritamente política, que não abarca, 

consequentemente, a demanda por medidas de justiça para os vitimados.  
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Nos últimos anos uma extensa literatura tem sido produzida no campo acadêmico sobre 

as sociedades em processo de transição política, quando da passagem entre regimes autoritários 

e democráticos. Os transitólogos, sob o prisma meramente político, colaboram com a discussão 

no sentido de problematizar acerca do papel dos atores envolvidos no processo e suas 

demandas, assim como sobre a agenda de interesses eleitos como prioridade. 

 O tipo de transição a ser concretizada é definido por muitos deles com base no que é 

aceito ou rejeitado pelas personagens participantes das deliberações. Notadamente nem todas 

elas possuem a mesma força, seja como poder de influência, de representatividade ou de 

legitimidade, o que repercute em cada caso concreto. A dinâmica do jogo político é construída, 

nessa visão, por meio da somatória dos vários elementos colocados em disputa, a partir dos 

quais os resultados obtidos serão engendrados naquilo que denominarão de uma “nova” 

conformação política. 

Contudo, a despeito desses elementos ocuparem uma posição de destaque, os estudiosos 

políticos admitem as muitas variantes que se alojam na composição de um processo de 

transição entre regimes. Não há como desconsiderar, por exemplo, o contexto histórico de uma 

determinada sociedade, isto é, como se estabeleceram os mecanismos de poder e dominação e a 

maneira como foram sedimentados ao longo do tempo, tendo-se em vista, por exemplo, o 

modo de vida, a cultura, as necessidades e os conflitos praticados em cada uma. Porém, o foco 

dessa concepção é sempre voltado ao desenrolar das forças políticas. 

Em face dessas limitações, o trabalho buscará discutir a mudança do enfoque 

estabelecido na dicotomia lei e política, inobstante as ferramentas obtidas nesses dois campos 

de estudo, no que tange o tratamento conferido às vítimas. Parte-se, pois, das considerações 

obtidas no âmbito dos direitos humanos como meio de propiciar o direcionamento do debate 

para outro ângulo de análise. 

Por sua vez, o terceiro tópico do capítulo vem estudar a transição político-democrática 

ocorrida no país em uma abordagem histórico-crítica. Serão pontuados primeiramente o 

contexto dentro da história brasileira, com seus principais acontecimentos e características 

marcantes, seguindo-se com as questões em torno da ausência de ruptura entre os dois regimes 

e as consequências para o processo de redemocratização. 

No segundo capítulo do trabalho, empregando-se a análise de conteúdo como 

metodologia, serão estudados os anais da Constituinte, mais especificamente as atas, nas quais 

se acham compilados os debates travados nas Subcomissões: (i) dos Direitos e Garantias 
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Individuais; (ii) dos Direitos Coletivos, dos Direitos Políticos e das Garantias e (iii) da 

Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.  

Antes de adentrar na análise desses documentos, porém, será realizada a discussão em 

torno da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, buscando levantar, de forma crítica, 

questões como o processo de instalação, a dinâmica de funcionamento e os atores envolvidos. 

Com isso, almeja-se compreender quais estratégias repercutiram na eleição dos temas 

considerados na Constituinte, as demandas que os impeliram, além da importância da 

sociedade civil em todo o processo.  

Por meio dessas considerações, o estudo segue buscando relacionar quais pautas de 

direitos humanos foram contempladas, com o intuito de averiguar, por exemplo, se houve uma 

agenda destinada às medidas transicionais, se elas foram associadas ao aspecto puramente da 

redemocratização, a quem foram destinadas e de que modo deveriam ser executadas.  

O momento dos debates, propriamente ditos, será dividido em três partes. Na primeira 

serão colacionadas as informações sobre os possíveis temas nos quais estiveram enredados os 

direitos humanos, em que contextos foram discutidos, com que grau de importância foram 

considerados, quais as categorias de direitos privilegiadas e sob qual ótica de tutela. A segunda 

parte cuidará dos direitos humanos no contexto da proibição da prática de tortura, bem como ao 

repúdio ao autoritarismo. No terceiro subtópico, por derradeiro, serão discutidas as pontuações 

em torno da anistia na visão dos constituintes, relacionada com o imperativo da pacificação 

nacional dentro de uma abordagem de defesa dos direitos humanos. 

A partir dessa análise, o terceiro capítulo cuidará da justiça de transição no Brasil, 

abordando as constatações e perspectivas acerca do tema. O primeiro tópico discutirá o que foi 

contemplado em termos de direitos humanos e de medidas transicionais no produto formal do 

processo constituinte, qual seja, a Constituição de 1988, objetivando-se compreender qual 

aspecto preponderou na ligação entre ambos. Nesse ponto, a dinâmica do movimento de 

ruptura e continuidade será concebida como um fator de influência dessa relação.  

No segundo tópico, a discussão situará o instituto da anistia na condição de instrumento 

transicional utilizado nas mudanças entre regimes e o modo como se concretizou na realidade 

brasileira. As consequências para o cenário da justiça de transição, especificamente no contexto 

nacional, serão trazidas com base nas problemáticas que circundam o tema.  

Por conseguinte, no terceiro tópico do capítulo, o mecanismo da accountability 

enquanto prestação de contas norteará a reflexão acerca do dever estatal de responder perante 
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as graves violações de direitos humanos, na medida em que a justiça de transição impõe como 

um de seus aspectos o acerto de contas com o passado a fim de pacificar a sociedade. Nesse 

momento, a característica compensatória no âmbito das medidas transicionais será retratada 

como o eixo estruturante da política de reparação instalada no país.  

Convém destacar que dentro desse rol as de caráter reparatório serão compreendidas 

com amplitude de significado, englobando tanto o aspecto financeiro quanto o simbólico. 

Podendo, ainda, contemplar além das ações voltadas à compensação, aquelas que se 

direcionam à restituição, à reabilitação e à satisfação de garantias de não repetição. 

Faz-se necessário esclarecer, ademais, que a justiça transicional da forma como é 

concebida neste trabalho compreende como um conjunto mínimo de medidas a ser 

contemplado, aquele capaz de abarcar as suas três dimensões, isto é, a Memória, a Verdade e a 

Justiça. Ressalte-se, que a depender das particularidades de cada Estado, elas podem variar na 

ordem de execução, todavia, são consideradas obrigatórias.  

Nesse contexto, o último tópico relacionará os aspectos acerca da outra vertente da 

accountability, qual seja, a da possibilidade de responsabilização dos agentes estatais em 

decorrência de abusos praticados no exercício do poder público. Entre os pontos abordados 

estão a importância da imputação de sanções e as duas dimensões da responsabilidade, vertical 

e horizontal. Impende ressaltar que nesta pesquisa o olhar esteve direcionado especialmente às 

relações de verticalidade na conjuntura da justiça de transição, ou seja, entre o Estado, 

representado por seus agentes e, a sociedade, como um todo, vítima das práticas autoritárias. 

A relação entre a verdade e a justiça será enfatizada por meio da compreensão de que a 

impunidade tem se colocado como um obstáculo no processo transicional. Evidencia-se, nesse 

ponto, a necessidade de prevalência do direito à informação, titularizado pelas vítimas diretas e 

seus familiares e também por toda a sociedade, como forma de impedir que a clandestinidade 

dos atos praticados no período de repressão venham se sobrepor aos anseios de uma ordem 

pautada na supremacia dos direitos humanos. 

A discussão seguirá com o estudo sobre as comissões de verdade enquanto 

instrumentos de grande importância na busca pela elucidação dos fatos passados e de apuração 

das responsabilidades. Serão levantadas as características principais e a forma como 

normalmente se constituem, além das observações sobre as experiências da África do Sul e da 

América Latina, objetivando-se, com isso, situar a discussão sobre a Comissão Nacional da 

Verdade (CNV) brasileira e a continuidade do processo transicional no país. 
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Nessa ótica, a partir do entendimento sobre o contexto criador, os objetivos, os poderes, 

as características e as controvérsias em torno da CNV, serão abordadas no texto as conclusões 

a que chegou a Comissão com a realização de suas atividades, bem como as recomendações 

feitas ao governo brasileiro, especialmente aquelas que visam dar prosseguimento na 

consecução das medidas transicionais.  

Por conseguinte, serão discutidos alguns dos impasses presentes na realidade atual, em 

vista da não concretude das recomendações pontuadas no Relatório final da CNV. Busca-se, 

com isso, compreender quais perspectivas se mostram para o cenário da justiça de transição no 

país, a despeito dos avanços e retrocessos já vislumbrados.  
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1. DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: BASES CONCEITUAIS E 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

1.1 Justiça transicional: em busca de uma teoria e genealogia  

 

 

A justiça transicional é estudada aqui a partir das considerações de Ruti G. Teitel
1
, 

autora responsável por cunhar a noção. A análise se dá com base nas obras intituladas 

Transitional Justice (2000), na qual ela aborda suas construções teóricas dos mecanismos de 

justiça de transição nas sociedades que lidam com a mudança política entre regimes ditatoriais 

e democráticos e no artigo Transitional Justice Genealogy (2003), no qual são enunciadas as 

fases estruturantes de uma proposta de genealogia da justiça, pertinente a momentos de 

instabilidade política
2
. 

Teitel (2003, p. 01), define justiça transicional “como a concepção de justiça associada 

com períodos de mudança política, caracterizados por respostas legais que têm o objetivo de 

enfrentar os crimes cometidos por regimes repressores anteriores”. Logo, para a autora, uma 

genealogia vem demonstrar, ao longo do tempo, a relação próxima entre esse tipo de justiça e 

as restrições políticas relevantes. Não obstante, atualmente, o discurso se dirija no sentido de 

preservar um estado de direito mínimo identificado, sobretudo, com a conservação da paz. 

Nesse contexto, Teitel (2000) se baseia na onda contemporânea de mudança política, 

incluindo as transições comunistas no leste e centro europeus, da antiga União Soviética e da 

repressão militar na América Latina e na África. Em alguns momentos utiliza ilustrações 

históricas de tempos anteriores ao Iluminismo, da Revolução Francesa e da Americana e dos 

períodos de pós-guerra através dos séculos até o momento contemporâneo.  

Nesse cenário, a transição é compreendida dentro de um contexto distinto, isto é, na 

passagem entre duas ordens políticas. A autora centra a investigação no estágio de “transição”, 

buscando situar o debate fora do conceito de “revolução”, frequentemente implantada por 

terroristas na análise do papel do direito em períodos de mudança política. Logo, em vez de 

                                                             
1 Professora titular da Cátedra Ernst C. Stiefel de Direito Comparado, na Faculdade de Direito de Nova Iorque; atua na área de 

direito global como codiretora do Instituto de Direito Global, Justiça e Política; é professora visitante da London School of 
Economics; professora da Faculdade de Direito da Universidade Hebraica Mt. Scopus; escreveu as obras mencionadas acima, 

além de vários artigos sobre o tema da justiça de transição. 
2 A autora também discutiu a temática da justiça transicional nas obras Humanity’s Law (2011) e Globalizing Transitional 

Justice (2014). 
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uma última etapa indefinida de revolução, a concepção de transição utilizada é tanto mais 

espaçosa quanto definida, conforme Teitel, na medida em que o problema da justiça 

transicional surge dentro de um período delimitado, abrangendo dois regimes.  

Segundo a autora, persiste ao longo da pesquisa a indagação sobre quais regras de 

reconhecimento regem a transição. Ela assinala, nesse ponto, a visão da ciência política que 

propicia um debate substancial quanto ao significado não somente de “transição”, mas também 

de sua fase limitante, como as questões de “consolidação” e de “democracia”. Logo, dentro de 

uma escola de pensamento, a “transição” acha-se demarcada por um critério político objetivo, 

principalmente de natureza processual, baseado em eleições e procedimentos relacionados, 

como formula, por exemplo, Samuel Huntington3 seguindo Joseph Schumpeter4. Já para outros, 

a transição se finda quando todos os grupos politicamente significativos aceitam as regras de 

direito. E, ainda, há os que adotam uma abordagem mais teleológica de democracia que mesmo 

assim é direcionada por uma perspectiva ocidental.  

Teitel (2000) destaca, que no período contemporâneo, o uso do termo “transição” 

passou a significar mudança em direção à liberalização, bem ilustrada historicamente no século 

das transições democráticas da Alemanha Ocidental, Itália, Áustria, França, Japão, Espanha, 

Portugal e Grécia. Trata-se de uma fenomenologia da transição liberalizante, por meio da qual 

ela procura compreender o processo transicional contemporâneo, correlacionado a um 

movimento de menos para mais regimes democráticos.  

Desse modo, a regra de direito em períodos de mudança política é explorada pela autora 

de diversas formas, por exemplo, com base em punições, investigações históricas, reparações, 

expurgos e pela elaboração de constituições. Ela acentua que no debate prevalecente da justiça 

transicional, a punição de regimes antigos frequentemente foi advogada como necessária para a 

democracia; além de explorar a fenomenologia legal em períodos de mudança política 

esclarecendo as regras operativas da lei na construção da transição. Logo, para ela, estas 

práticas oferecem uma maneira tanto para deslegitimar o regime político passado como para 

legitimar o seu sucessor com base na estruturação da oposição política dentro da ordem 

democratizante. 

                                                             
3 Huntington considera notadamente as experiências norte-americanas na formulação de sua perspectiva de democracia 

partindo da necessidade de mecanismos procedimentais.  
4 Para Schumpeter, ao final das duas grandes guerras mundiais, havia uma desejabilidade pela democracia. Porém, isto só era 

possível por meio da restrição das formas de participação e da soberania ampliada em favor de um consenso em torno de 

procedimentos eleitorais na formação de governos (AVRITZER e SANTOS, 2002). Ele formulou a concepção hegemônica de 

democracia, a qual se baseia nos problemas enfrentados pela Europa no período entre guerras.  
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Nesse contexto, a autora parte de um ponto central de argumentação indagando sobre o 

modo pelo qual as sociedades devem lidar com seus passados repressivos. Essa questão se 

desdobra em outras, tais como a compreensão social por trás de um novo regime, 

comprometido com o estado de direito; sobre a possibilidade dos atos legais terem uma 

significação transformativa; assim como a relação da resposta estatal a seu passado e as 

perspectivas para a criação de uma ordem liberal, acompanhada do questionamento sobre a 

potencialidade da lei em inaugurar a liberalização. 

Por meio dessas considerações, ela aborda o fenômeno da justiça de transição a partir 

de uma perspectiva liberal. A concepção de estado de direito é central: a lei é o instrumento 

que lida com a problemática dos períodos de mudança política. Esse debate é fomentado a 

partir da relação que a lei traz para o desenvolvimento democrático oriundo das ideias, 

geralmente concorrentes, entre realistas e idealistas, no tocante ao direito e a justiça para a 

liberalização. 

Conforme acentua Teitel (2000), a mudança política, com base nestas concepções, pode 

ser precedida pelo estabelecimento do estado de direito ou por certos passos legais. A 

sequência de desenvolvimento traçada por uma ou por outra vai resultar do viés adotado na 

maneira de tratamento da transição, ou seja, se serão consideradas as experiências particulares 

nacionais ou se o processo será conduzido a partir de generalizações orientadas por normas 

universais. Adotando-se um ou outro caminho, os debates sobre a justiça de transição, segundo 

a autora, são enquadrados numa proposição normativa em que as respostas legais são avaliadas 

sob uma perspectiva democrática. 

Logo, partindo-se da visão dominante da teoria política, a descrição da maneira como 

ocorre a transição liberalizadora compreende uma sequência em que a mudança política vem 

em primeiro lugar. Com base nesta, uma resposta transicional pelo Estado é explicada nos 

termos das limitações políticas e institucionais relevantes. Logo, a justiça buscada nesses 

períodos é secundária e melhor explicada pelo balanço de poder, a partir do qual a lei é um 

mero produto da mudança política. 

Trata-se, pois, da concepção realista, segundo a qual as ações estatais são condicionadas 

às possibilidades daquele determinado momento. Consequência, portanto, da ideia de que a 

resposta legal é influenciada pelo balanço de poder, uma vez que este estrutura o caminho da 

transição refletindo diretamente na maneira como a lei será aplicada. Contudo, para Teitel 

(2000), essa visão apenas funde a reflexão descritiva com as conclusões normativas, resultando 
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no fato de que as conexões entre uma resposta estatal para a transição e as perspectivas para a 

liberalização permanecem injustificadas.  

De outro modo, a questão da justiça transicional numa ótica idealista conduz-se a partir 

de concepções universalistas de justiça. Isto é, tem a ideia de uma completa justiça retributiva 

como precursora para a mudança liberal, mas não leva em conta a relação entre o direito e a 

mudança política. Logo, segundo Teitel (2000), esta abordagem perde o que distingue a justiça 

em tempos de transição. 

Nesse contexto, uma vez situada a antinomia entre a concepção realista, como teoria 

liberal e a idealista, como teoria crítica, por meio das quais é estabelecido o debate sobre a 

justiça transicional, a autora situa sua construção teórica dentro do que afirma ser um 

movimento para além das abordagens preponderantes, dado que nenhuma delas descreve bem 

o papel do direito em períodos de mudança política e falham em explicar a relação entre 

respostas normativas do passado de injustiça e perspectivas estatais para transformação liberal. 

Nessa ótica, Teitel (2000) afirma que enquanto em democracias estabelecidas a adesão 

às regras legais depende de princípios restringindo os fins e a aplicação da lei, em tempos de 

transição, este não é o seu papel principal. Isto porque, em períodos de mudança política 

radical a lei é incerta e as regras legais não são bem explicadas como uma fonte de normas 

ideais em abstrato. Logo, enquanto na concepção legal de tempos normais a lei é compreendida 

de forma prospectiva, o direito transicional é, ao mesmo tempo, certo e incerto e requer tanto 

um olhar para trás como para frente, uma vez que renuncia aos valores intolerantes do passado 

e reclama normas liberais. 

Por conseguinte, com enfoque nos debates do pós-guerra, a autora explana sobre o 

dilema estabelecido quanto ao significado das regras legais para tais períodos. Trata-se do 

impasse em torno do qual a lei tende a surgir em áreas politicamente contraditórias, onde o 

valor da mudança legal está em tensão com o valor de aderência ao ordenamento legal 

precedente, já estabelecido. Isto é, refere-se ao problema da continuidade legal, o qual resulta 

na controvérsia sobre até que ponto trazer o regime antigo a julgamento implicaria num 

conflito entre as visões anteriores e posteriores de justiça. 

Para Teitel (2000), duas frentes são colocadas em debate. Uma delas diz respeito à 

aplicabilidade da lei do regime anterior aos casos em julgamento por ocasião da mudança 
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política. Essa forma de concepção parte da defesa da segurança jurídica5, uma vez que as leis já 

estabelecidas têm o papel de estabilizar o ordenamento e, nesse sentido, seriam invocadas no 

tratamento dos fatos, ainda que eles tenham sido praticados sob a égide de um regime 

ditatorial. 

A aplicação normativa orientada por essa vertente é resultante de uma visão positivista 

da lei, segundo a qual a adesão às regras de direito inclui o reconhecimento da lei antecedente 

como válida. Por essa concepção, a lei escrita anterior, mesmo quando imoral, deve manter 

força jurídica e ser seguida pelos tribunais sucessores até o momento em que for substituída. 

Argumenta-se, portanto, que o princípio do estado de direito que rege a tomada de decisões na 

transição deve prosseguir – assim como em tempos normais – com plena continuidade da lei 

escrita. 

Logo, para os positivistas, a continuidade completa com o regime legal antecedente é 

justificada pela necessidade de restaurar a crença na regularidade processual que era 

considerada ausente no regime repressivo. Assim, com base nessa concepção, o valor da meta 

do estado de direito é o devido processo, entendido como regularidade e adesão constante da 

lei, refletindo uma visão procedimental de justiça. 

De outro modo, Teitel (2000) acentua que para uma segunda frente, o significado do 

estado de direito está relacionado à quebra com o regime legal anterior. Por esse entendimento, 

há a necessidade de se incorporar o direito moral, nos denominados “casos graves”, como 

elemento que vai além dos procedimentos na compreensão da justiça transicional.  

 Por consequência, conceitos formalistas de direito, tal como a adesão putativa da lei 

anterior, podem ser substituídos pela noção de moralidade, resultando no julgamento dos 

colaboradores da repressão sob as diretrizes do novo regime legal. Logo, de acordo com esse 

entendimento, dada a imoralidade do regime antecessor, as regras de direito necessitariam ser 

fundamentadas em algo além do direito pré-existente. 

Em decorrência dessas posições, duas problemáticas são evidenciadas pela autora. A 

primeira é resultante da visão positivista e indaga sobre a medida em que a adesão às leis do 

regime repressivo anterior é consistente com o estado de direito. A outra, advinda da 

concepção naturalista do direito, traz ao debate a reflexão sobre até que ponto se admite a 

descontinuidade legal com o regramento anterior. As duas retratam, portanto, a característica 

                                                             
5 No ordenamento brasileiro, a construção da ideia de segurança jurídica está contida na Constituição de 1988, em seu artigo 

5º, XXXIV, a qual estabelece a garantia de que o Estado, partindo da teoria contratualista, em que o cidadão abdicou de parte 

de sua liberdade em virtude do pacto social, tem a responsabilidade de fornecer a necessária segurança, inclusive quanto aos 

seus próprios atos. 
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do contexto transicional em fundir essas múltiplas questões de legalidade entre dois regimes e 

da relação deles entre si. 

Dessa maneira, Teitel (2000) ressalta que, no debate do pós-guerra, tanto o direito 

natural como as concepções positivistas tiveram seus pontos de partida em certas presunções 

sobre a natureza legal do regime antecedente conduzidas sob o domínio liberal. Ela destaca que 

ambas as posições desenham a força justificatória do papel da lei no regime anterior, todavia 

diferem sobre o que constitui um princípio transformador da legalidade. 

Nesse sentido, a autora aduz sobre a necessidade que o cenário transicional traz de se 

romper a dicotomia entre direito natural (moral) e direito positivista (procedimentos legais), 

tendo em vista que os atributos universais da regra de direito falham em não reconhecer como 

o problema é particular ao contexto transicional. Daí a importância de ressituá-lo visando 

compreender de que modo a visão normativa pode servir de instrumento para uma 

transformação do sentido prevalecente de legalidade. 

Teitel (2000), dessa forma, propõe um caminho alternativo na abordagem da justiça em 

períodos de instabilidade baseado numa matriz de respostas legais capazes de descrever uma 

concepção distinta de direito e justiça no contexto de transformação política. Rejeita-se, 

portanto, a noção orientada em direção a um sistema político de democracia liberal 

fundamentado em normas universais ou ideais. 

A reflexão sobre a prática transicional é, nesse sentido, compreendida sob a vertente da 

prestação de contas por erros do passado, bem como por meio da relação normativa de 

respostas legais direcionadas a regras repressivas, das concepções de justiça a elas relacionadas 

e, ainda, do papel das instituições na construção de uma perspectiva de Estado liberal voltada a 

esses contextos. 

Na busca por uma abordagem transformadora baseada na lei, a autora salienta que uma 

noção transcendente dos valores do estado de direito nas sociedades em transição é altamente 

contingente, dependendo, em parte, de políticas distintivas nos Estados, das heranças legais e, 

em particular, do modo como se constituiu o estado de direito em regimes anteriores.  

Nessa ótica, Teitel (2000) traz a discussão sobre o papel do judiciário na construção de 

decisões voltadas aos contextos transicionais, especialmente as que partiram das cortes 

constitucionais do Sul da África. Para ela, a esses tribunais restou o encargo institucional de 

estabelecer novos entendimentos à aplicação da lei no estado de direito dando oportunidade 

para o questionamento sobre a continuidade com o regime anterior se constituir em uma 



14 
 

determinação para o juiz da transição ou uma questão política sujeita a um debate público mais 

amplo. 

Segundo a autora, a partir desse questionamento nas transições pós-comunistas 

contemporâneas, o judiciário passou a assumir a responsabilidade da tomada de decisões, 

posicionando-se além da legislatura e da agenda política. Essa forma de atuação revela um 

núcleo de compreensão das regras legais forjado pela transição a partir do esforço do judiciário 

em buscar alguma independência do cenário político.  

Nesse patamar, para Teitel (2000), são as cortes que reforçam as novas constituições e, 

segundo a autora, este papel é para o judiciário “a resposta legal ‘crítica’ que afirmativamente 

sinaliza um retorno transformativo entre os sistemas constitucionais de democracia liberais” 

(TEITEL, 2000, p. 17, tradução nossa).  Logo, é com base nessa atuação que a jurisprudência 

transicional tem se aproximado de uma perspectiva de justiça voltada aos períodos de mudança 

política entre regimes auxiliando na transformação dos sistemas do estado de direito de 

inúmeras formas, conforme ela destaca: 

 

Primeiro, os tribunais emergem dos sistemas de poder centralizado do Estado; como 

novos fóruns especialmente criados em períodos de mudança e transformação 

política, sua própria constituição define uma ruptura nos arranjos políticos do 

passado. Segundo, o acesso a cortes constitucionais através de litígios permite uma 

forma de participação na incipiente democracia. Ao longo do tempo, o acesso às 

cortes poderia permitir a contribuição popular dentro da interpretação constitucional, 

o desenvolvimento de uma compreensão social de governo limitado e proteção 

individual de direitos. O acesso popular às cortes para o cumprimento de direitos 

individuais é um símbolo potente de uma nova abertura governamental. Terceiro, na 

medida em que as cortes constitucionais têm mandatos explícitos para empreender 

revisões judiciais elas são as guardiãs da nova ordem constitucional. (TEITEL, 2000, 

p. 17-18, tradução nossa).   

 

Não obstante, a autora ressalta que a prática da jurisprudência transformadora traz a 

controvérsia sobre até que ponto é admissível esse tipo de atuação por parte do judiciário em 

tempos de transição, uma vez que em democracias estabelecidas a tomada de decisão judicial 

ativista
6
 é considerada ilegítima. Para ela, nossas instituições são favoráveis à construção 

legislativa, em vez do julgamento e, por isso, o judiciário estaria impedido de criar lei. Caso 

contrário, tal legislação seria considerada um desvio do predicado geral de democracia de 

acordo com a posição majoritária. 

                                                             
6 A autora explica que o ativismo judicial é considerado ilegítimo, devido a algumas questões como o fato de a retroatividade 

na tomada de decisão judicial ser um desafio ao estado de direito estabelecido na lei; seguido da problemática de que interfere 

na democracia. Pois, ao contrário dos legisladores, a atuação do judiciário necessita de legitimidade associada com o processo 

democrático (TEITEL, 2000). 
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Nesse contexto, Teitel (2000) acentua que, em tempos de transição, a problemática da 

ilegalidade prevalece ou é mais difundida, acompanhada do fato de que períodos de 

transformação política são frequentemente caracterizados por mudanças radicais nas leis. Além 

de que, no cenário de fluxo político, o judiciário pode ser comparativamente mais competente 

na resolução das controvérsias transicionais diante de cada caso concreto.  

Isso porque, enquanto que em tempos normais, legislar caso a caso, pode parecer 

demasiado lento e também variável, nos períodos de transição, a atividade judicial é 

relativamente mais rápida do que o processo legislativo. Logo, a atuação do judiciário permite 

mudanças substanciais, sendo caracterizada por uma direção ambivalente da lei em tais 

períodos. Ademais, a jurisprudência transformadora possibilita que um judiciário 

comprometido se transforme através da alteração dos princípios de julgamento. Nesse sentido, 

Teitel afirma que: 

 

Uma jurisprudência transicional ajuda a elucidar a variação nas ideias do estado de 

direito entre culturas jurídicas e ao longo do tempo, além de também mostrar os 

conceitos da regra legal variando em relação à anulação de seus legados do passado. 

Logo, dentro do contexto da jurisprudência transicional, as regras legais podem ser 

melhor entendidas como um esquema de valor normativo historicamente e 

politicamente contingente e elaborado em resposta ao passado político repressivo 

frequentemente perpetuado sob a lei (TEITEL, 2000, p. 19, tradução nossa). 

 

Nesse contexto, a autora sustenta a importância desse tipo de abordagem no debate da 

justiça transicional. Trata-se, segundo ela, de uma “perspectiva construtivista”, que vai além 

dos critérios políticos tradicionais. Ela sugere, portanto, uma prática que se distancie da 

definição de transições baseada puramente em procedimentos democráticos, tais como os 

processos eleitorais, e siga em direção a uma investigação mais ampla dentro de uma ordem de 

aceitação da democracia liberal e das regras de direito. 

Teitel (2000), destaca que a contingência própria dos períodos de transição implica no 

que é considerado verdadeiro e justo. Isso se traduz no fato de que “o fenômeno transicional 

não é simplesmente o produto de circunstâncias políticas tolerantes, mas é, ao invés, uma 

função de circunstâncias políticas contemporâneas e legados históricos de injustiça” (TEITEL, 

2000, p. 217). 

Nesse sentido, a concepção de justiça transicional defendida implica numa 

reconceitualização da teoria dominante sobre direito e política e, também, na ênfase do papel 

da teoria crítica legal para um estado de direito completamente enredado em política. Para a 
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autora, é por meio das contribuições distintas do direito na construção da passagem política que 

ambas podem ser conduzidas a uma concepção transcendente da política. Logo, acentua que: 

 

Como a teoria crítica poderia prever a lei desempenha um papel explicitamente construtivo, 
ritualizado, estruturando as mudanças interpretativas que são percebidas como transição 

política. Além do mais, a apropriação política da linguagem e dos processos de justiça 

significam os símbolos e rituais de legitimidade e de medidas de mudança. A contribuição 

distintiva da lei transicional é estabelecida em seu conjunto, processos medidos por legitimação 
e mudança política gradual (TEITEL, 2000, p. 220, tradução nossa). 

 

Nessa ótica, a autora afirma categoricamente que “as transições implicam mudanças de 

paradigma na concepção de justiça; assim, a função da lei é profundamente e inerentemente 

paradoxal” (TEITEL, 2000, p. 224). Em sua função normal, a lei fornece ordem e estabilidade, 

mas em períodos extraordinários de passagem entre regimes políticos, mantém a ordem, ao 

mesmo tempo em que permite transformação. 

Desse modo, Teitel (2000) afirma que, em transição, as assertivas e predicados 

ordinários sobre a lei não se aplicam, resultando na necessidade de uma concepção de justiça 

extraordinária e construtivista, além de contextualizada e parcial, tendo em vista que o que se 

considera justo é contingente e informado pelos legados de injustiça, os quais, por sua vez, 

influenciam no que é considerado transformativo. Logo, para ela, a associação das respostas ao 

passado, nos períodos de mudança política, avança na construção do entendimento de que uma 

sociedade em transição está em constante progresso. 

No tocante às origens da justiça transicional moderna, a autora destaca que remontam à 

primeira guerra mundial, porém só começa a ser entendida como extraordinária e internacional, 

depois de 1945, no período posterior à segunda guerra. Ela propõe, nesse sentido, uma 

organização para a genealogia estruturada de acordo com ciclos críticos, separados em três 

fases. 

A primeira delas, também chamada de fase do pós-guerra, é historicamente situada 

entre as duas grandes guerras mundiais. Durante esse período, a autora destaca que o objetivo 

central da justiça se referiu a delinear e demarcar os parâmetros de uma punição justificável 

imposta pela comunidade internacional, de modo que os questionamentos enfrentados se 

referiram em castigar ou não a Alemanha, até que ponto fazê-lo e sobre a forma que a justiça 

deveria tomar, ou seja, se nacional ou internacional, coletiva ou individual (TEITEL, 2003). 

Nesse contexto, a partir da justiça aplicada aos acontecimentos referentes à primeira 

guerra, foi possível verificar até que grau ela deu conta de uma resposta crítica para a justiça 

transicional do pós segunda guerra. Duas respostas emergiram, portanto, demonstrando, em 
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primeiro lugar, a substituição da justiça nacional pela internacional, tendo em vista a falência 

dos julgamentos nacionais do pós primeira guerra deixados a cargo da Alemanha. Em segundo, 

que as sanções coletivas impostas a este país fracassaram resultando na frustração econômica e 

no ressentimento que impulsionaram a segunda guerra. 

Nesse sentido, Teitel (2003) destaca que enquanto o foco da justiça transicional nesta 

fase era a determinação de responsabilidades, accountability, o direito penal internacional 

inovou ao estender sua aplicabilidade para além do Estado, indo de encontro ao indivíduo. 

Logo, a política internacionalista teve seu apogeu, sendo considerada uma garantia para o 

estado de direito, resultando no desenvolvimento de precedentes e na exportação de formas 

distintas de justiça transicional por meio de convênios, tratados, convenções e do 

constitucionalismo. 

Por sua vez, a segunda fase, momento pós-guerra fria, deu-se nas últimas décadas do 

século XX. Foi marcada pelo fim do balanço bipolar de poder, com o colapso da União 

Soviética e por uma onda de transições políticas que resultou na proliferação de um vasto 

número de processos democratizantes e de modernização dos Estados anteriormente 

comandados por regimes ditatoriais. 

Segundo a autora, a interrogação que permeou os regimes sucessores, quando da 

ocorrência das transições políticas nos anos 80, era se deveriam aderir e até que ponto ao 

modelo de justiça transicional da primeira fase, isto é, ao estilo de Nuremberg. Isso porque, 

segundo ela, as novas democracias da América do Sul viviam a inconstância sobre 

conseguirem ou não levar a julgamento os líderes do regime anterior. 

Nesse sentido, a questão sobre qual política de justiça aplicar, bem como a indagação 

sobre a capacidade de a justiça criminal promover ou não o progresso do estado de direito 

prevaleceram, resultando em muitos confrontos dentro, principalmente, da realidade latino-

americana, o que culminou em ausência de punição. Contudo, havia o entendimento de que as 

normas legais internacionais eram úteis para construir uma percepção de continuidade e 

consistência com o estado de direito. 

Segundo Teitel (2003), na segunda fase, além de ser considerada legítima a punição 

sobre os abusos de direitos humanos, outras questões foram trazidas ao debate. Por exemplo, a 

tensão entre castigo e anistia reconhecida como um dos dilemas inerentes a períodos de 

mudança política; a necessidade de novos caminhos que fossem além da justiça retributiva e 

incluíssem a interrogação de como sanar as feridas de uma sociedade inteira por meio da 
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incorporação de novos valores do estado de direito, tais como a paz e a reconciliação. Para 

tanto, foi dado ênfase nas formas de justiça locais ou nacionais e, com isso, o questionamento 

dos princípios de justiça da primeira fase. 

A autora acrescenta que, nessa etapa, foi reconhecido o modelo restaurativo de justiça, 

baseado na construção de uma história alternativa dos abusos do passado, estabelecendo-se, 

portanto, a dicotomia entre verdade e justiça, por meio da qual foram preferidas as comissões 

da verdade, ao invés dos julgamentos. Para ela, a resposta da segunda fase, nesse aspecto, 

incorporou a retórica dos direitos humanos do modelo do pós-guerra, porém numa abordagem 

mais ampla, restaurativa e voltada à sociedade. 

Além disso, adotou-se uma “teoria do perdão e da reconciliação” baseada numa política 

mais ampla a favor da anistia como instrumento conciliador das sociedades em processo de 

transição. Nesse ponto, a aplicação da justiça saiu da esfera de atuação do regime sucessor e 

dos tribunais e passou a ser articulada por atores e instituições relevantes fora do domínio do 

direito e da política, como, por exemplo, pelas ONG’s, igrejas e defensores dos direitos 

humanos. 

Nesse contexto, Teitel (2003) explana ainda sobre uma última perspectiva dessa fase, 

relacionada ao modo como se praticou a justiça transicional no fim do século e o transcurso do 

tempo. Para a autora, faz-se necessário indagar até que ponto esse discurso de justiça se tornou 

onipresente na política ou que proporção alcançou, a partir das novas ações propostas nesta 

fase, tais como, os pedidos de desculpas, as atividades reparatórias, as publicações de 

memórias e todos os demais tipos de ajuste de contas relativos aos crimes e sofrimentos do 

passado. 

A autora destaca que, como ilustra a perspectiva genealógica, o interesse na busca de 

justiça para esses períodos de transição não necessariamente se declina com o transcurso do 

tempo. Isso porque a justiça transicional implica um tratamento não linear da dimensão 

temporal, relacionando-se com condições políticas excepcionais, onde o próprio Estado está 

envolvido nos crimes e, por isso, essa busca deve aguardar a mudança de regime.  

Nesse sentido, a prática da justiça transicional, segundo a autora, solicita uma 

revisitação do passado no intuito de se prosseguir ao futuro, oferecendo a possibilidade de 

eleição das narrativas em disputa, com o objetivo de desfazer a história e conceber novamente 

o significado social dos conflitos, intentando, dessa maneira, reconstruir a identidade política 

do Estado (TEITEL, 2003). 
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Por conseguinte, a terceira fase da genealogia proposta por Teitel (2003) é caracterizada 

como a do estado estável da justiça transicional, associado com a normalização e expansão 

desta. Trata-se, segundo a autora, do deslocamento na compreensão da justiça transicional 

como um fenômeno legal pertencente a ocasiões extraordinárias de pós-conflito para tempos 

normais. 

Essa tentativa de normalização da justiça transicional é decorrente de sua aplicabilidade 

a determinados acontecimentos políticos contemporâneos como, por exemplo, “situações de 

guerra em tempos de paz, fragmentação política, construção de Estados frágeis, pequenas 

guerras e conflitos permanentes” (TEITEL, 2003, p. 22, tradução nossa). Todos eles, segundo a 

autora, permitem que a teoria da justiça transicional associada a mudanças políticas 

permanentes, passe a se relacionar com uma maior politização do direito e também com certo 

grau de concessões nos padrões do estado de direito.  

Para Teitel, a maior representação desse ato normalizador é a consolidação do Tribunal 

Penal Internacional (TPI) como instituição permanente para o julgamento de crimes, em 

âmbito internacional, estabelecida no fim do século XX. Isto é, meio século depois da segunda 

guerra mundial, o modelo de Nuremberg prevalece diante dos conflitos contemporâneos e, 

mais além, demonstra o tratamento rotineiro pelo qual são concebidos os crimes de guerra, 

contra a humanidade e de genocídio. 

A autora coloca que tal situação tem expandido o direito da guerra, oferecendo a 

possibilidade de se deslegitimar regimes e também de se apoiar e incitar uma transição. Tal 

questão culminou no incremento da importância do direito humanitário que passou a ser 

utilizado como um discurso de duplo significado, ou seja, de abordagem tanto da forma de 

condução da guerra quanto da amplitude de sua compreensão, sendo capaz, inclusive, de 

justificar o seu início. 

Teitel (2003) aponta que em decorrência dessa expansão é possível identificar falhas na 

ação do Estado, mas também, é possível pressioná-lo no que se refere ao cumprimento dos 

direitos humanos. Trata-se, de uma questão problemática na medida em que a combinação 

entre direitos humanos com direito penal e destes com o direito internacional de guerra tem 

implicado numa significativa perda para aqueles que de alguma forma buscam desafiar a ação 

do Estado. Para a autora: 

 

Através do uso modificado do direito de guerra e da noção de se fazer cumprir os 

direitos como uma base para a intervenção armada, o sistema humanitário expandido 
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representa novos dilemas para os direitos humanos, os quais, ressaltam a tensão entre 

os objetivos da justiça e da paz (TEITEL, 2003, p. 24). 

 

Logo, sob o rótulo de uma possível “autodefesa preventiva”, o discurso de guerra 

permanente tem sido apropriado para legitimar ações contra o terrorismo, propiciando o 

esvaziamento da distinção entre guerra e paz, bem como, entre a lei e sua exceção (TEITEL, 

2003). Nessa ótica, a autora destaca que o desenvolvimento recente na justiça transicional tem 

sido conduzido por uma linguagem apelativa de moralidade universal oriunda do direito 

humanitário. 

Essa problemática ocasiona, segundo Teitel (2003), a prática de flagrantes ilegalidades 

justificadas pelo exercício do direito humanitário num contexto em que a justiça transicional 

tem sido usada como um modelo generalizado para a obtenção de garantias futuras. Isto é, tem 

sido manipulada para dar forma a políticas extremas, construídas com base na fusão do 

discurso do direito de guerra com o dos direitos humanos. 

A autora acentua, nesse sentido, que uma perspectiva genealógica da justiça transicional 

nos permite entender a concepção de justiça em tempos normais e correntes a partir dos 

aspectos relacionados à continuidade e descontinuidade entre os regimes atuais e os anteriores. 

Entretanto, para uma maior compreensão do fenômeno transicional, não basta exportar um 

modelo com um guia de ação ideal, pois não se pode esperar que a capacidade do estado de 

direito de sociedades em transição opere no mesmo nível. 

Desse modo, Teitel (2003) afirma que um dos dilemas da justiça transicional no 

momento contemporâneo se refere a pôr em relevo determinados temas que, de algum modo, 

relacionam o estabelecimento do estado de direito com os processos de globalização, incluindo 

medidas como reformas legais e projetos de justiça à luz de uma crescente interdependência 

global capaz de acomodar as estruturas locais com as forças externas. 

 

 

1.2 Os direitos humanos como medida de justiça: um debate jurídico - político? 
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A concepção protetiva dos direitos humanos, consideravelmente impulsionada pelos 

acontecimentos de Nuremberg
7
 - por ocasião do julgamento dos membros do alto comando 

político-militar das potências vencidas na Segunda Guerra Mundial, em decorrência da 

perpetração de crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade - 

representou um fator de alargamento da visibilidade conferida a esses direitos e permitiu a 

busca de mecanismos de proteção em âmbito internacional que viessem a imputar 

responsabilização aos Estados. 

Nessa ótica, segundo Teitel (2000), Nuremberg além de representar um ponto de 

inflexão do direito internacional, abrindo caminho à tensão-enfraquecimento do princípio 

clássico de soberania e ao surgimento de uma jurisdição de pretensão universal, foi um vetor de 

desencadeamento de uma das principais fontes revolucionárias da concepção de direitos 

humanos, marcando, portanto, a ordem normativa internacional pós 1945. 

Tal fato aliado à intensificação dos processos democratizantes da “terceira onda”
8
 

fomentados pelas mudanças geopolíticas e geoeconômicas, bem como pela aceleração da 

globalização, permitiu a emergência de uma nova ordem pós-guerra fria, a qual trouxe grandes 

temas globais para a pauta. Como, por exemplo, questões ambientais, de gênero, habitação, 

desenvolvimento, pobreza e de direitos humanos, sendo estes o pivô de intensas discussões, 

não raro, pelas mais diversas áreas (GÓMEZ, 2012). 

Contudo, apesar de o processo de afirmação e de proteção dos direitos humanos não ter 

sido linear, pois foi regado de avanços e retrocessos, as recorrentes experiências de violação 

desses direitos culminaram numa espécie de despertamento da consciência coletiva, 

impulsionando o resgate da importância dos valores essenciais da dignidade humana e 

conduzindo o mundo para o estabelecimento de um sistema internacional de proteção e 

monitoramento de tais direitos (ZILLI, 2009). 

Nesse sentido, vários instrumentos foram elaborados como declarações, convenções, 

pactos e tratados com o intuito de ampliar e fortalecer a proteção dos direitos humanos, 

fixando-se, por meio deles, um núcleo mínimo protetivo, dentro do qual figuram: a) o direito a 

                                                             
7 Para Samuel Moyn somente a partir da década de 1970 é que o mundo veio a encampar o projeto dos direitos humanos 
impulsionado pela mudança no conceito da moral ocidental. Transformando-se, daí então, num movimento inédito e 

internacional tal como é concebido na atualidade. Segundo Moyn (2010), não há um consenso sobre a genealogia dos direitos 

humanos e, comumente, ocorre a confusão de se associar a origem desses direitos à tragédia do holocausto e suas derivações. 

O que conduz à afirmação de que antes de 1968, ano em que as Nações Unidas declararam ser o ano dos direitos humanos, 
estes não tinham se tornado, ainda, um conjunto de ideias poderosas. 
8 Huntington (1991) traz o estudo sobre as ondas democráticas que ocorreram no último século por meio da mudança entre 

regimes autoritários e democráticos. Vários autores, como Torelly (2012), entendem que o caso brasileiro pode ser alocado na 

terceira onda de democratização, as chamadas transições por transformação. 
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não ser submetido à tortura; b) o direito à justiça ou à proteção judicial; c) o direito à verdade 

e; d) o direito à prestação jurisdicional efetiva, na hipótese de violação a direitos, ou o direito a 

remédios efetivos (PIOVESAN, 2009).  

Desse modo, a atuação dos organismos internacionais passou a se tornar mais presente 

na realidade das sociedades, produzindo, interpretando e aplicando normas de direitos humanos 

dentro das mais variadas situações. Inclusive no tocante a questões relativas à expansão do 

paradigma de exceção, suspensão de direitos e prática de tortura, instituiu-se a justiça penal 

internacional para apurar e reprimir crimes como o de genocídio, contra a humanidade e de 

guerra. 

Estabeleceu-se, nesse sentido, a característica da imprescritibilidade - uma forma de 

manutenção permanente desses crimes no ordenamento jurídico -, para aqueles atos criminosos 

definidos como de lesa humanidade, os quais tratam de uma forma específica de criminalidade 

de Estado, diante da qual não caberia pelos responsáveis a alegação do princípio da legalidade 

prévia, nem o de obediência devida, nem tampouco o de não ingerência nos assuntos internos 

do Estado (GOMÉZ, 2012). 

Nesse contexto, a responsabilização trouxe a possibilidade real de serem discutidos 

direitos de vítimas e deveres dos entes estatais em relação à investigação, à punição e à 

reparação dos danos e sofrimentos causados. Um marco de considerável importância nesse 

aspecto foi a criação permanente do Tribunal Penal Internacional (TPI) pelo Tratado de Roma 

de 1998, que entrou em vigor em 1º de julho de 2002 definindo com precisão os crimes 

internacionais
9
. 

Com isso, aliado ao estabelecimento de uma gama de princípios de direito 

internacional, acelerou-se a possibilidade de responsabilização individual dos agentes, no 

âmbito de uma corte internacional. Todavia, junto a esse movimento, ganhou prioridade a tese 

de que os processos devem ocorrer de preferência nas jurisdições nacionais por meio de um 

procedimento criminal consistente, facilitado pelo progresso de se desencorajar a prática de 

crimes internacionais e de se evitar a impunidade (BASTOS, 2009). 

A justiça de transição, portanto, passou a contar com esses instrumentos que permitem 

o aumento da responsabilidade dos Estados, dentro da perspectiva de proteção dos direitos 

humanos, uma vez que ao formalizar o compromisso o ente estatal se obriga em torno da 

                                                             
9 Convém ressaltar que antes da criação do TPI, os primeiros passos da jurisdição penal internacional foram dados com a 

criação dos tribunais ad hoc para a Iugoslávia, em 1993 e Ruanda, em 1995 (GÓMEZ, 2012). 
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defesa e promoção dos direitos ali proclamados, o que ainda serve de apoio e legitimação para 

as transformações necessárias no plano interno. 

Nesse sentido, impende ressaltar que esse compromisso protetivo acerca dos direitos 

humanos faz parte do rol de deveres assumidos pelo Estado brasileiro, assim como a absoluta 

proibição da tortura, o direito à verdade e o direito à justiça. A responsabilidade do Brasil se 

perfaz, dessa forma, tanto com base em mecanismos internacionais, bem como por meio da 

legislação doméstica. 

O país é participante, a título de exemplo, do sistema interamericano de direitos 

humanos, posto ter promulgado o Pacto de São José da Costa Rica em seis de novembro de 

1992, através do Decreto nº 678 e por ter reconhecido como obrigatória a competência da 

Corte Interamericana, nos termos do Decreto nº 4.463 de oito de novembro de 2002, para fatos 

posteriores a dez de dezembro de 1998 (WEICHERT, 2009). 

 Logo, deve respeito e obediência tanto às recomendações advindas da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) quanto está sujeito a julgamento por parte da 

Corte, no caso de violação da Convenção Americana sobre direitos humanos (CADH). 

Ademais, encontra-se obrigado por força do artigo 2º do referido pacto, a promover a justiça, 

devendo para tanto adotar disposições de direito interno, a despeito de os fatos violadores 

terem ocorrido anteriormente ao ano de 1998. 

Nesse sentido, “o Estado brasileiro, a partir do momento em que firmou o Pacto de São 

José da Costa Rica, se obrigou a agir para punir perpetradores de violações a direitos humanos, 

independente da data em que consumados os atos” (WEICHERT, 2009). Trata-se, pois, da 

obrigação de investigar e, que uma vez não atendida, resulta em descumprimento da 

Convenção. 

Outro mecanismo de considerável importância a que se obriga o Brasil é a Convenção 

contra a Tortura, a qual consagra no artigo 2º a inderrogabilidade da proibição desse crime, ou 

seja, determina que nada justifica essa prática criminosa, seja por motivo de ameaça ou estado 

de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública.  A referida 

Convenção foi ratificada em 1989 pelo país, assumindo no livre exercício de sua soberania as 

obrigações jurídicas de combate a esse crime e, ainda, autorizando o monitoramento 

internacional acerca do modo que a implementa. Já no âmbito interno foi promulgada a Lei nº 

9.455 de 7 de abril de 1997 visando confirmar a mencionada proibição à tortura. Esta, que é 
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também considerada um crime hediondo de acordo com a Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990 

(PIOVESAN, 2009). 

Com base na Emenda Constitucional nº 45 de 2004, os tratados de direitos humanos, 

por sua vez, ganharam um contorno diferenciado dentro da seara doméstica, posto que, se 

admitidos no ordenamento com o quórum necessário de aprovação das emendas 

constitucionais, gozarão do status de norma constitucional. Ao contrário, mesmo que não sejam 

aprovados pelo procedimento em questão, serão recebidos como norma infralegal. Tendo, 

dessa forma, poder cogente diante das demais espécies normativas. 

É sabido que a despeito de toda a importância dos mecanismos de proteção 

internacional dos direitos humanos estabelecidos entre os Estados e demais organismos, assim 

como a legislação interna, nem sempre o compromisso assumido é satisfatoriamente cumprido 

por parte dos entes estatais. Todavia, é inegável a necessidade de problematização em torno 

dos referidos direitos, com o intuito de trazê-los ao debate na condição de uma medida de 

justiça. 

De outro modo, agora sob um viés político, impende ressaltar que a tensão existente, na 

discussão sobre justiça transicional, no que se refere à consideração das demandas por justiça, 

figura dentro de um conflito de interesses entre aos que sofreram os atos de repressão política e 

violência e os egressos do regime autoritário com seus interesses fundamentais. Posto que 

estes, isto é, as Forças Armadas e as classes dominantes, procuram a prevalência do acordo 

estabelecido na transição, apoiando-se na não negociação de determinados pontos. 

Segundo O’Donnell (1988), alguns interesses fundamentais do bloco autoritário são 

intocáveis e determinados pela própria dinâmica das transições, sofrendo ao longo de todo o 

processo, redefinições de maior amplitude ou de maiores limitações. Exemplo disso para as 

Forças Armadas é a não alteração da hierarquia de disciplina entre seus integrantes, bem como, 

a não admissão de processamento de seus membros no tocante à prática de crimes de lesa-

humanidade. 

Outro fator que implica na ausência de efetivação de medidas de justiça, segundo 

estudiosos, e que se refere diretamente ao conservadorismo das transições pactuadas é o medo 

de regressão do processo transicional, decorrente das incertezas inerentes a este e, 

consequentemente, o retorno ao autoritarismo o que impossibilita, dessa forma, a consolidação 

da democracia.  



25 
 

Nessa ótica, o conflito se torna agravado pelo fato de que tal demanda comumente é 

associada a ações por vezes extremadas de setores radicais da sociedade, imbuídos pelo desejo 

e necessidade de esclarecimento sobre o passado autoritário. Apoiados por estes, os familiares 

de mortos e desaparecidos também são protagonistas desse intuito, mas têm suas pretensões 

desconsideradas pelos atores políticos estratégicos. 

O fato é que a justiça de transição causa preocupações, uma vez que, reavivando o 

passado, pode trazer à luz determinadas questões não resolvidas. Isso porque, para alguns 

setores – diga-se, os mais conservadores – a transição pode ser comprometida se reivindicações 

concernentes aos direitos das vítimas forem trazidas ao debate, interferindo, dessa maneira, no 

ritmo já traçado. 

Logo, as demandas por direitos humanos e, consequentemente por justiça, foram 

sobrepujadas por outras consideradas mais importantes. Somadas pelas dificuldades de 

revelação do passado, o desafio de continuidade subjugou necessidades relativas à reparação e 

ao justiçamento, de modo que tais questões foram negligenciadas a uma posição secundária. 

No cenário transicional, segundo Quinalha (2013), a justiça passou a ser concebida pela 

ordem no poder como um fator de desestabilização da democracia com o intuito de se garantir 

a continuidade dos processos de transição. Tal situação tem se mostrado um entrave na 

consecução ampla de medidas reparatórias e no posicionamento ético-moral necessário para se 

lidar com o legado de violação dos direitos humanos. 

Nesse contexto, verifica-se que, de maneira audaciosa, os blocos no poder, reiterando o 

discurso do medo e da ameaça como orientadores do tratamento dado a tais violações 

buscaram, a todo custo, fomentar a regra de não questionamento dos interesses fundamentais 

das classes governantes, atribuindo os reclamos por justiça sob uma ótica utilitarista e, 

inclusive, desconsiderando orientações de outras ordens, como as emanadas dos espaços 

normativos internacionais. 

O fato é que nem o alargamento do sistema protetivo dos direitos humanos, por meio da 

jurisdição internacional, nem a inserção de tais direitos na agenda política da transição dão 

conta sozinhos de efetivar a demanda por justiça dentro da proposta trazida pela justiça 

transicional. Aliado a tudo isso, é necessário uma abordagem diferenciada capaz de transpor os 

mecanismos tão somente legalistas e de cunho político. 

Trata-se, pois, segundo Mate (2008), de uma perspectiva ética de justiça para e desde 

as vítimas, isto é, uma situação em que estas figurem como protagonistas do debate que se 
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procura estabelecer, onde aparecem como sujeito principal do processo, na medida em que a 

análise extravasa os fins e a legitimidade dos meios, buscando trazer a visibilidade necessária 

aos injustiçados, ainda que a lei não os reconheça. 

A ética mencionada pelo autor dá ensejo a uma espécie de estatuto moral da vítima, 

segundo o qual, falar em direitos violados no passado significa falar de uma justiça da memória 

compreendida pelas seguintes características: a) deve ser uma justiça das vítimas, baseada na 

alteridade; b) deve considerar o passado; c) só tem sentido quando compreendida sob o olhar 

da vítima; d) tem a pretensão de responder, ao mesmo tempo, ao sofrimento subjetivo e à 

justiça objetiva; e) deve reparar a injustiça cometida; f) permite a visibilidade permanente 

sobre as vítimas e; g) cria condições para que não se realizem situações de violações massivas 

e sistemáticas (DORNELLES; PALOP, 2012). 

Nesse sentido, o referido estatuto impõe a reivindicação de uma justiça da memória que 

permita revisitar os motivos neutralizadores da vítima, causadores de sua despersonalização, 

dando-lhe voz própria e visibilidade. Logo, segundo Dornelles e Palop (2012, p. 87), “a 

condição de vítima não se concebe a partir das razões que a fundamentam ou o papel político 

que desempenha, mas sim a sua inocência, o mal que sofreu, o dano injustificado, a injustiça 

que foi cometida e os agravos de que foi objeto.” 

Isso porque a política que comumente se procura estabelecer em torno dos vitimados é 

baseada na revitimização através do esquecimento, a qual consiste em ocultar e silenciar as 

vozes dos vulneráveis, aqueles sem poder, não considerados como humanos, que não 

despertam interesse para as classes elitistas, aqueles cujos reclamos provocam incômodo, ou 

seja, as vítimas. 

A partir disso, é possível conceber que a demanda por justiça vai além de uma ótica 

puramente procedimental, dotada de um formalismo exacerbado, voltada à administração 

política e aos dispositivos burocráticos do poder. Incapaz, portanto, de enxergar a vítima como 

referente do que deve ser considerado justo, ou ainda, de reparar o mal feito a ela, o 

cometimento de uma injustiça (RUIZ, 2012). 

Desse modo, a justiça procedimental, tanto na versão jus naturalista como na 

positivista, concretiza-se numa relação de meios e fins, ou seja, na primeira situação, legitima-

se como meio para o alcance dos fins naturais da sociedade e, na segunda forma, justifica-se a 

partir dos meios corretos de uma ordem justa. Exemplificadamente, na maioria dos casos ela 
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visa restaurar a ordem violada pela transgressão da lei e não restaurar qualquer injustiça que 

tenha sido cometida (RUIZ, 2012). 

Por isso, segundo Dornelles e Palop (2012), é que se faz necessário recorrer à ética da 

reconstrução, ou seja, uma justiça restaurativa e reconstrutiva apoiada na solidariedade, não só 

como um valor moral, mas como princípio político e que seja, simultaneamente, sincrônica 

com os que ainda estão vivos e diacrônica com os que não mais estão ou com aqueles que 

foram silenciados.  

Nessa ótica, a adoção de princípios de solidariedade promove o discurso sobre a 

responsabilidade e a prestação de contas, na medida em que impõe o cumprimento de 

determinados deveres como: a) o de reconhecer e reparar o dano causado; b) o de assumir 

responsabilidade; c) o dever de não provocar mais dor; d) o dever de não apoiar um sistema 

violento, de atuar na erradicação da violência, de propiciar o encontro e reconstruir 

comunidades destruídas e; e) o dever de recordar orientado à reconstrução (DORNELLES; 

PALOP, 2012). 

Impende ressaltar, nesse sentido, que a despeito do entendimento de que a justiça 

procedimental da forma como tem se apresentado não satisfaz a necessidade de justiça para a 

vítima, faz-se importante acentuar que os mecanismos por ela desenvolvidos, ao longo dos 

tempos, permitiram a consecução dos instrumentos legais do estado de direito e é a partir deles 

que se chega à problematização aqui posta. Isso significa que, no que se refere ao 

estabelecimento da ordem dentro das sociedades, eles têm a sua importância. Contudo, 

mostram-se insuficientes na promoção de medidas de justiça sob a perspectiva desafiadora da 

justiça transicional de inserção dos direitos humanos no cenário do debate político. 

  Faz-se necessária, dessa forma, a observância não somente dos princípios outrora 

mencionados, capazes de impulsionar a reflexão dentro de uma ótica democrática, como 

também, impõe-se revisitar os postulados por meio dos quais se deu a transição. Para além 

disso, necessário é que se faça o questionamento sobre qual leitura de direitos humanos foi 

realizada no momento da transição político-democrática no Brasil, a fim de se entender sobre 

quais bases foi sedimentado o acordo formal traduzido na Constituição de 1988. 
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1.3 A transição política brasileira e o contexto do autoritarismo: uma abordagem histórico-

crítica 

 

 

A institucionalidade autoritária, no Brasil, constituiu-se formalmente por meio do golpe 

militar, em 1964, e teve o Executivo Federal como o centro estratégico de poder de toda a 

arena política. Foi criada e consolidada ao longo dos dez primeiros anos do regime ditatorial 

durante os governos de Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969) e Médici 

(1969-1974). 

           Uma possível periodização para se destacar os distintos períodos do regime é 

apresentada por Codato (2005). Para o autor, o golpe se consolidou numa estrutura burocrático-

autoritária que se desenrolou em quatro fases. A primeira foi caracterizada pela constituição do 

regime político ditatorial-militar durante os governos de Castello Branco e Costa e Silva, de 

março de 1964 a dezembro de 1968. Na segunda, consolidou-se o regime, durante o governo de 

Médici, de 1969 a 1974. A terceira caracterizou-se pela transformação do regime ditatorial, 

durante o governo de Geisel, de 1974 a 1985. Por fim, a última fase foi marcada pela transição 

do regime autoritário para o liberal-democrático, com o governo de Sarney, de 1985 a 1989. 

Contudo, para a maioria dos estudiosos do tema, o processo de transição entre regime 

autoritário e institucionalidade democrática, no Brasil, abarcou os dois últimos governos do 

período militar: o de Ernesto Geisel (1974-1979) e o de João Figueiredo (1979-1985). Durou 

cerca de onze anos e se constituiu numa progressiva liberalização, isto é, deu-se de forma lenta, 

gradual e controlada, às vezes com paralisações e recuos. 

A fim de se ressaltar especificidades, o período da transição pode ser dividido em três 

momentos, como proposto pelo historiador Maciel (2012). O primeiro se inicia com o 

desencadeamento do projeto distensionista pelo governo Geisel, em 1974 e tem encerramento 

com a edição do Pacote de Abril, em 1977. O segundo é marcado pela passagem da Distensão 

à Abertura, tendo início com a sucessão de Geisel e a aprovação das reformas institucionais, 

findando-se com as eleições de 1982. Já o terceiro, ocorre entre 1982 e a sucessão presidencial 

de 1985. 

Segundo O’Donnell (1988), muitos dos atores envolvidos nas transições não desejam 

realmente um desfecho democrático, nem tampouco possuem atitudes democráticas. O fato é 

que ao perceberem o alto custo de suprimir seus inimigos, com relutância, inclusive, entendem 

que há maiores vantagens em alcançar formas  mais cooperativas de interação política e social. 
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Nessa ótica, os militares brasileiros buscavam a liberalização do regime ditatorial, mas 

não necessariamente a democratização deste. Isso porque um processo de liberalização se 

refere à relação entre o Estado e a sociedade civil, ou seja, pode abarcar um misto de mudanças 

políticas e sociais, como, por exemplo, menor censura; o retorno de instrumentos legais de 

proteção individual, como o habeas corpus e, ainda, medidas para a melhoria da distribuição de 

renda e tolerância da oposição política (CAVA, 1989). 

Por sua vez, a democratização se refere à relação entre o Estado e a sociedade política. 

Isto é, inclui liberalização, mas tem um contorno mais amplo e um conceito político mais 

específico, uma vez que requer o controle do governo por parte do direito, o que denuncia a 

necessidade de eleições livres, as quais determinarão quem governa. O que impende concluir 

que, no caso brasileiro, a liberalização controlada resultou numa democratização também 

controlada (CAVA, 1988). 

Nessa perspectiva, alguns aspectos como a trajetória histórica nacional, os contextos e 

os atores que protagonizaram a cena política, possuem grande importância para o entendimento 

do processo transicional brasileiro. A participação dos atores internos é, segundo Quinalha 

(2013), um fator de suma importância para a transição, uma vez que, a despeito das 

interferências externas diretas ou indiretas terem sua importância, as influências dominantes 

são de origem nacional refletindo diretamente no caminho escolhido e na tomada de decisões. 

No caso brasileiro, os grupos estratégicos foram representados pelas Forças Armadas, 

como agente político; pelo Estado, como organização institucional e pela sociedade, como o 

conjunto de agentes sociais (CODATO, 2005). Eles estiveram presentes desde a instauração do 

golpe e durante todo o período da transição e interagiram, na maioria das vezes, em situações 

conflitantes, sendo comandados pelo aparato ditatorial. 

Assim, o processo de transição foi conduzido, na sua maior parte do tempo, pelo 

próprio governo militar se iniciando com o projeto político da Distensão, a marca característica 

do governo Geisel, com o propósito de promover um afrouxamento do controle político 

imposto à sociedade, mas com a ressalva de que, num primeiro momento, os mecanismos de 

repressão até então existentes continuariam presentes no cenário político brasileiro, inclusive o 

Ato Institucional nº 5 (AI-5). 

Para Codato (2005), tal projeto se caracterizou pela parcial suspensão da censura, pela 

admissão dos resultados eleitorais - depois de algumas regras manipuladas - e pela tolerância, 
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em certa medida, dos protestos contra o modelo econômico por parte da classe empresária e 

das reivindicações operárias, surgidas em 1978. 

Assevera Couto (2001) que, por meio da liberalização, buscou-se estabelecer as bases 

para uma transição “segura”, num cenário que evidenciava a necessidade de se desmontar a 

ditadura de modo inteligente, antes que ela, da forma como se apresentava, ou seja, obsoleta e 

arruinada, desabasse por si própria. 

Isso porque o regime carecia de oxigenação numa realidade factual diferente da que o 

ensejou, ou seja, já havia acabado a luta armada, a ameaça comunista também não se fazia 

mais presente e, de modo geral, os regimes ditatoriais eram mal vistos diante da comunidade 

internacional. Além disso, havia os problemas de ordem econômica, que já não favoreciam o 

modelo de crescimento, o denominado “milagre brasileiro”, principal fonte de argumentação 

política sustentadora do regime autoritário. 

O governo ditatorial procurou produzir um consenso buscando a legitimidade do regime 

militar, utilizando-se, por exemplo, das campanhas publicitárias pró-ditadura e da educação 

moral e cívica como instrumentos de fabricação da cultura autoritária, mas tudo girava em 

torno dos ciclos de expansão econômica. 

Nesse contexto, a economia do país passou a enfrentar um processo de desaceleração 

evidenciado pelo aumento na balança de pagamentos, cujo sintoma mais visível era a taxa 

inflacionária crescente acompanhada dos altos juros. Nesse ponto, houve por parte da classe 

empresária, financiadora ativa do regime militar, mas instigada pela ameaça da explosão estatal 

e das multinacionais, o questionamento sobre a necessidade de o capitalismo brasileiro 

requerer um sistema de trocas mais aberto (SKIDMORE, 1989). 

Tais problemas se avolumaram e tiveram força considerável dentro da conjuntura da 

transição, uma vez que a crise do padrão de acumulação capitalista dependente-associado 

juntamente com a tentativa malfadada do governo em viabilizar outros meios de acumulação, 

acirrou as contradições entre o Estado e o bloco no poder. Estes conflitos motivaram as reações 

oposicionistas para a esfera de representação política, ampliando a legitimidade do partido da 

oposição (MACIEL, 2012). 

Ainda que a estratégia da política econômica do governo ditatorial-militar se pautasse 

em justificar as medidas tomadas atribuindo a causa dos problemas a fatores externos, oriundos 

da conjuntura mundial, a política de recessão ocasionou um choque na esfera econômica e 
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possibilitou o questionamento das bases do sistema autoritário em cumprir a promessa acerca 

da manutenção de um governo desenvolvimentista.  

Nesse contexto, com o intuito de apaziguar a situação do país, a política de abertura 

passou a ser justificada pelos componentes do grupo no poder (militares, tecnoburocratas e 

representantes do grande capital) a partir da necessidade de se vencer a crise econômica e os 

problemas dela decorrentes. Isto é, passaram a defender que o desenvolvimento da economia 

tinha como pré-condição a desenvoltura política nos moldes traçados pelo regime ditatorial-

militar (REZENDE, 2001). 

Aliados a esses, havia ainda, problemas internos que denotavam preocupação ao 

governo. Como, por exemplo, as repercussões em torno da liberdade de atuação do aparelho 

repressivo sobre a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, bem como as evidências de 

crescente corrupção no seio militar, que era facilitada pela censura aos órgãos de imprensa e 

pela inoperância do poder fiscalizatório do Legislativo (COUTO, 2001). 

Codato (2005) afirma que as contradições dentro do próprio regime militar eram fatores 

que causavam inconstância para a estrutura de poder e repercutiam no processo de transição 

política. Além da desorganização interna, uma vez que nunca alcançou equilíbrio entre 

políticos liberais, líderes conservadores e militares reacionários, o regime também não obteve 

consenso entre seus próprios integrantes. 

Houve entre eles uma constante dissonância acerca do projeto político-ideológico, 

assim como sobre a duração da intervenção militar na realidade da política nacional e ainda 

sobre os próprios objetivos a serem alcançados. A crise permanente era visível pela própria 

ausência de regras claras quanto à sucessão dos chefes militares na Presidência, além do sério 

problema de descontrole das práticas de repressão por parte do aparelho institucional. Alguns 

oficiais defendiam, inclusive, a permanência de soluções orquestradas com o uso de medidas 

terroristas e muitos deles ocuparam posições de comando dentro da estrutura autoritária 

(CODATO, 2005). 

 Diante de todos esses complicadores, o Congresso foi fechado, em 1977, acompanhado 

pela edição do Pacote de abril e da reforma do Judiciário. Medidas que ensejaram 

consideráveis mudanças nas regras eleitorais com o surgimento dos senadores biônicos, 

aqueles eleitos pelas assembleias legislativas, além da regra de que nenhum Estado poderia ter 

mais de cinquenta e cinco ou menos de seis deputados federais (COUTO, 2001). 
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Não obstante o contexto, Geisel conseguiu reafirmar o controle sobre a transição ao 

lidar com tais problemas. Ele cassou parlamentares de postura oposicionista mais aguerrida, 

alterou leis e procedimentos legislativos, também apaziguou os militares da linha-dura, demitiu 

figuras importantes dentro do regime acusados da morte de militantes civis pela prática de 

tortura e, dessa forma, sedimentou as bases do processo de liberalização dentro dos moldes 

desejados pelas Forças Armadas (KINZO, 2001). 

Nessa ótica, é possível constatar que avanços e retrocessos marcaram o processo da 

transição política brasileira. E, a despeito da influência que tiveram, nem sempre positiva, em 

março de 1979, fim do governo, o projeto da liberalização admitiu uma perspectiva futura de 

continuidade por parte do sucessor de Geisel.  

A transição teve prosseguimento, desse modo, por meio do projeto de Abertura com o 

governo Figueiredo iniciado em 15 de março de 1979, prometendo fazer do país uma 

democracia. Durou até 15 de março de 1985 e foi marcado por forte recessão da economia, 

além da continuidade do processo de liberalização política. 

Faz-se importante salientar que a Distensão e a Abertura, a despeito de juntas se 

constituírem como o processo da transição política brasileira, possuem delineamentos 

diferentes. Ao passo que a primeira, sob a tutela dos militares, era a única alternativa 

imaginada pela elite no poder com o intuito de se resolver as contradições do aparelho militar e 

do próprio regime, a segunda, por sua vez, permitiu a intervenção da classe empresária 

nacional, das camadas médias da sociedade e do grupo dos trabalhadores no cenário político 

(CODATO, 2005). 

Por meio de tal diferenciação, é possível constatar que o processo de abertura política se 

constituiu como o resultado de duas dinâmicas simultâneas atuantes no sistema político, quais 

sejam: a “dinâmica das negociações no universo das elites e a dinâmica das pressões da 

sociedade (camadas médias, classe operária) sobre o Estado militar” (CODATO, 2005, p. 96). 

Logo, a abertura política “surge, sobretudo, como resposta do poder militar às novas 

circunstâncias econômicas e políticas internas e internacionais” (COUTO, 2001). Tratou-se, 

pois, de uma estratégia política, uma solução encontrada pelo regime militar de se manter 

durante maior tempo no poder, objetivando prolongar sua sobrevivência e moldar a forma de 

saída, sem que isso resultasse em consequências negativas para sua estrutura. 

Nessa perspectiva, o governo de Figueiredo demonstrou mais continuidade do que 

mudança e nele se apresentou grande crescimento da oposição, tanto em presença quanto na 



33 
 

importância de seu papel dentro da seara política. Além do restabelecimento do 

pluripartidarismo, da retomada das eleições diretas para governador e da eliminação das 

eleições indiretas para parte do Senado. 

 Havia, portanto, conforme afirma Skidmore (1988), uma nova conformação em torno 

do caráter mobilizador das classes organizadas. Isto é, a força do movimento grevista se 

associava ao surgimento de precedentes não vistos anteriormente, como a nova face da 

liderança sindical, que agregava mais membros em torno dos mesmos ideais, fortalecendo a 

militância sindical. Além do apoio recebido por outros setores da sociedade civil, tais como a 

Igreja e profissionais da classe média.  

Por sua vez, a Igreja exerceu um papel extremamente importante no diálogo entre os 

movimentos de trabalhadores e o governo. Na condição de mediadora das relações entre 

ambos, seus templos eram utilizados como pontos de encontro, uma vez que as sedes dos 

sindicatos foram ocupadas pelo regime na tentativa de impedir a organização dos movimentos 

operários. 

Além disso, do ponto de vista da sociedade civil, a igreja fora autorizada a agir durante 

o processo de abertura política, tendo em vista as atrocidades ocorridas nos “porões” da 

ditadura e o descontentamento geral, principalmente da classe média, em torno dos problemas 

econômicos pelos quais passava o país. Dentre as bandeiras que defendia, estavam as eleições 

sem trapaças, o fim da censura, a anistia aos presos políticos e a busca efetiva das liberdades 

civis e da democracia liberal (CAVA, 1988). 

 Por conseguinte, no governo Figueiredo, em agosto de 1979, foi aprovada a Lei de 

Anistia, a qual será mais detalhada no tópico seguinte deste trabalho. Ela foi resultado de uma 

ampla mobilização da sociedade civil, por meio de discursos, passeatas, manifestações, 

comícios e entrevistas, consideravam-se como “anistiados” todos aqueles presos ou exilados 

por crimes políticos desde 02 de setembro de 1961 e eram restabelecidos os direitos políticos 

dos que os houvessem perdido em decorrência dos Atos Institucionais. Contudo, a lei não 

abrangia os que praticaram “crimes de sangue” durante a resistência armada contra o governo 

(SKIDMORE, 1988). 

Logo, a anistia representou uma poderosa arma nas mãos do governo, dando a este uma 

grande popularidade e demonstrando que o país caminhava convicto para a completa 

liberalização. Todavia, o movimento pela anistia almejava mais do que simplesmente a 
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aprovação da referida lei, buscava uma resposta a todos os brasileiros mortos pelo aparelho de 

repressão instalado pelo governo desde o ano de 1964.  

Contudo, tal legislação foi utilizada como uma manobra articulada pelos negociadores 

políticos com o intuito de possibilitar a futura saída dos militares do governo, estendendo-se a 

eles todos os benefícios previstos, inclusive aos que integraram a repressão. Isso porque havia 

o temor entre eles de que no futuro pudessem ser alvo de investigações judiciais que pudessem 

lhes imputar a responsabilização por crimes como tortura e assassinatos de prisioneiros.  

Nessa ótica, considera-se que a liberalização somente teve significativo avanço com a 

revogação do AI – 5, seguida da criação de novos partidos por meio da lei partidária que pôs 

fim ao bipartidarismo compulsório, instituído em 1966. Tratou-se da reorganização do sistema 

político partidário, por meio do restabelecimento do pluripartidarismo. Desapareceram a 

ARENA, que se reagrupou como Partido Democrático Social – PDS, e o MDB que se tornou o 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, além da criação de outros, como o 

PP, o PDT, o PTB e o PT.  

Tal situação, a despeito de importante para o processo de abertura, foi resultado de mais 

uma estratégia do governo, visando enfraquecer os opositores, uma vez que se tornava difícil 

vencê-los com o sistema bipartidário. A preocupação do regime era a de controlar a sucessão 

presidencial de 1985 e, assim, possibilitar o restabelecimento do governo civil, reduzindo as 

chances de a oposição obter a maioria (KINZO, 2001). 

Nesse contexto, as eleições de 1982 trouxeram uma nova perspectiva para o cenário 

político no país, uma vez que foram precedidas de amplo debate e, pela primeira vez desde 

1965, os governadores foram eleitos diretamente. Tal fato demonstrou que apesar de os 

militares continuarem na condição de atores principais, outros personagens passaram a 

influenciar o jogo político atrapalhando seus estratagemas em manter o controle total sobre o 

processo de transição e, assim, uma nova conjuntura se formou dentro da realidade política 

brasileira. 

Iniciou-se a disputa sucessória dentro do PDS, partido do governo, em torno da corrida 

presidencial que se avizinhava. Era intento da oposição que se extinguissem as eleições 

indiretas para o cargo de presidente e, em virtude disso, foi erguida uma gigantesca 

mobilização em prol  de eleições diretas, em 1984. 

O movimento foi denominado Diretas Já e contou com o apoio de vários setores da 

sociedade. Liderado pela oposição e apoiado pelo povo, aglutinou uma parcela considerável de 
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pessoas e obteve singular notoriedade. Logo, o objetivo foi o de mobilizar o maior número de 

seguimentos sociais expressando o desejo pelo fim da ditadura e pela volta das eleições diretas 

para presidente no país. 

Seu início foi singelo, em 1983, e logo cresceu de maneira vertiginosa de janeiro a abril 

de 1984, transformando-se em expressivas manifestações político-culturais de grande 

repercussão e se constituindo como o maior movimento cívico da história brasileira. Era o 

povo participando, reivindicando e pressionando juntamente com senadores, deputados, 

vereadores, governadores, prefeitos, artistas, jornalistas, empresários, intelectuais, 

representantes da igreja, lideranças sindicais, estudantes e tantos outros (COUTO, 2001). 

Toda a mobilização formada impressionou ao ponto de se achar que a sociedade civil 

decididamente havia despertado e seria capaz de alterar o curso da liberalização (KINZO, 

2001). Contudo, o sonho pela extinção de eleições presidenciais indiretas não se concretizou, a 

despeito de todo o esforço realizado, devido ao não atingimento da quantidade de votos, na 

Câmara dos Deputados, necessária à emenda da Constituição.  

Porém, as consequências de todo o movimento repercutiram de forma decisiva na 

sucessão presidencial, apesar de ficar mais evidente a necessidade de os militares manterem o 

controle sobre o processo sucessório. Logo, a luta passava a ser pela vitória dentro do Colégio 

Eleitoral, ainda que sob a égide de eleições indiretas e, portanto, sob a ameaça de que algum 

candidato do partido do governo viesse a suceder a Presidência.  

Nesse contexto, o PMDB decidiu tentar influenciar a sucessão presidencial transitando 

dentro das regras estabelecidas pelo governo, uma vez que seus líderes estavam dispostos a 

participar das eleições, ainda que em condições limitadas (KINZO, 2001). A proposta era a 

candidatura de Tancredo Neves para concorrer pela oposição, uma vez que ele possuía algumas 

características favoráveis como a imagem consolidada de “homem de centro, avesso a 

radicalizações” (COUTO, 2001, p. 75). 

Ademais, ele era bem visto pelos militares dentro das Forças Armadas, pois era 

considerado confiável e incapaz de permitir o revanchismo. Esse fator, aliado ao racha do PDS, 

que possibilitou o apoio de boa parte de seus dissidentes, fez com que Tancredo Neves 

obtivesse a simpatia tanto dos militares quanto dos partidários de outras agremiações. Sua 
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candidatura foi identificada com a realização de mudanças sociais e com o fim do regime 

militar
10

. 

O próprio Tancredo havia cuidado de assegurar ao alto comando do regime militar de 

que suas intenções de governo abarcavam o não revanchismo, aplicando-se a anistia para 

ambos os lados e que, no seu entendimento, a transição tinha que ser feita por meio de uma 

conciliação nacional com o apoio das Forças Armadas. Ademais, em troca do apoio dos 

dissidentes à sua candidatura, foi escolhido como vice-presidente na chapa de oposição, o 

senador José Sarney. 

A estratégia oposicionista foi bem-sucedida e, no ano de 1985, chegou ao fim o 

governo de Figueiredo. Iniciou-se uma nova realidade na história política do país sendo eleito 

presidente da República, o candidato Tancredo Neves e seu vice José Sarney, com 231 votos 

do PMDB, 113 do PFL, 65 do PDS, 27 do PDT, 11 do PTB e três do PT (COUTO, 2001).  

Todavia, a despeito de a nova configuração corresponder à primeira governança civil-

democrática desde o golpe de 1964, isto é, após os 21 anos de regime autoritário, a maneira 

como as eleições foram articuladas, seguida das críticas dos setores mais radicais da oposição 

em torno da ilegitimidade do processo indireto de escolha presidencial, trouxe às claras a 

problemática da ausência de representatividade decorrente das limitações da transição 

negociada. Logo, a nova ordem que se formou, apesar das comemorações e aplausos do povo 

brasileiro, nasceu com sua legitimidade questionada.  

Porém, a inauguração do governo foi surpreendida pela doença repentina do presidente 

eleito. As complicações de saúde, que até então não eram de conhecimento público, acabaram 

por levá-lo a óbito, em abril de 1985, impossibilitando a posse na Presidência do país e 

trouxeram preocupação e intranquilidade em torno de um possível retrocesso na 

redemocratização. 

Foi Sarney, contudo, quem deu seguimento à transição política, de 1985 a 1989, dando 

início ao que se denominou de a Nova República, ou seja, o restabelecimento do governo civil, 

resultado de um acordo entre setores moderados da oposição e dissidentes do partido do 

governo, ausente qualquer respaldo do voto popular (KINZO, 2001). Foi um governo marcado 

                                                             
10 Segundo Couto (2001), o poder militar concluiu a assimilação de Tancredo. Devido ele ser moderado, centrista, confiável, 

dono de reconhecida capacidade de conciliação e liderança, ele não punha em xeque seus interesses e preocupações 
profissionais. Como o não ao revanchismo, a garantia de saída digna e pacífica do poder, a continuidade da política militar 

propriamente dita, o apoio à indústria nacional de armamentos, a certeza de um governo discretamente conservador a curto 

prazo, e com amplas possibilidades de evitar a prevalência da esquerda radical a longo prazo. 
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por graves problemas de instabilidade econômica, por fortes pressões sociais e pelo 

permanente problema da governabilidade. 

No que concerne à esfera política, a nova fase intensificou o processo de 

democratização, por meio da instituição de condições livres de participação e contestação - 

revogando-se as medidas que limitavam o direito de voto e de organização política -, bem 

como, da refundação de uma nova estrutura constitucional com a promulgação da Constituição 

de 1988 (KINZO, 2001).  

Todavia, CODATO (2005) ressalta que o governo de Sarney possibilitou a mudança 

entre os dois regimes com base numa relação de continuidade em que vigoraram a dinâmica 

das negociações no universo das elites, estabelecendo-se o conteúdo, o modo e a natureza da 

transição e a dinâmica das pressões da sociedade (camadas médias e classe operária) sobre o 

Estado, esta determinando seu ritmo. 

Tratou-se, pois, segundo esse autor, de uma espécie de “democracia tutelada”, na qual 

se mantiveram as prerrogativas políticas dos militares, bem como o conservadorismo em torno 

de certos pilares da sociedade, como o da segurança pública. Por isso, uma das marcas da 

transição foi a continuidade com o regime anterior, consolidando os anseios dos militares em 

torno de uma relativização democrática. 

Nesse sentido, a preocupação com o não revanchismo deixou clara a intenção de os 

militares se manterem no poder em todo o processo de abertura política. Por isso é que 

investiram na transição sob uma base controlada, a qual possibilitou a transferência parcial de 

poder e permitiu a conservação de vários integrantes do regime em posições estratégicas no 

aparelho do Estado. 

Interpreta-se, nesse ponto, que aquilo que se denominou institucionalidade democrática 

foi, portanto, o resultado de um amplo acordo conciliatório entre a elite política e o regime 

autoritário, o que não ensejou uma transformação do modelo político. Ao contrário, a primeira 

governança pós-ditadura foi formada tanto por representantes do regime quanto por seus 

opositores. 

Nesse caminho, segundo Kinzo (2001), a democratização iniciada por meio da 

restauração do governo civil não foi produto de uma ruptura com a antiga ordem, o que 

implicou na preservação de várias estruturas autoritárias, isto é, na institucionalização de uma 

série de dispositivos de controle da sociedade pelo Estado incrustados em diversos setores, mas 

principalmente na organização e atuação das polícias e do sistema de justiça. 
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Sob o viés do continuísmo, Pinheiro (2010) destaca a sobrevivência do funcionamento 

das instituições jurídicas estatais anteriores dentro do quadro normativo da institucionalidade 

democrática. Situação esta decorrente do consenso estabelecido entre as esferas judicial e 

militar antes, durante e depois da ditadura, na sua transição e consolidação. 

Segundo Pereira (2010), os regimes autoritários se utilizam de diferentes maneiras de 

legalizar a repressão e é naqueles em que a cooperação entre civis e militares atingem um 

maior grau, que os procedimentos judiciais são mais lentos e mais públicos e a margem de 

manobra é mais ampla para que réus e sociedade civil ajam dentro dos limites estabelecidos 

pelo sistema. 

Trata-se da utilização da lei e dos tribunais pelo autoritarismo como forma de reforçar 

seu poder, de forma a trazer um aspecto de legalidade a suas ações, buscando, com isso, 

dissimular as práticas arbitrárias e, dessa forma, legitimar a repressão, enquadrando-a ao 

máximo num arcabouço de procedimentos legais
11

.  

Araújo (2013, p. 12) destaca que, em comparação com o regime ditatorial argentino, o 

autoritarismo brasileiro dispensou maiores preocupações à sua própria institucionalização, 

“através de normas e procedimentos que, para além da mera aparência de legalidade, servia a 

propósitos derivados da necessidade mesma de regular seus conflitos internos”. 

Logo, verificou-se na transição brasileira uma continuidade jurídica na passagem do 

autoritarismo para a democracia, não se desmontando por completo o aparato judicial 

repressivo construído sob a égide do regime militar e, portanto, por meio da base ideológica 

sobre a segurança nacional utilizada para amparar o grau do acordo entre os grupos no poder e 

a condução das práticas ditatoriais. 

Nessa ótica, a Doutrina de Segurança Nacional
12

, como ficou conhecida, referiu-se a 

uma concepção de conflito político da época da Guerra Fria, na qual se fundia Estado e nação, 

obscurecendo-se a distinção entre agressão interna e externa, bem como guerra e paz, 

atividades políticas comunistas e não comunistas, ataques armados contra o Estado e 

discordância e oposição pacíficas (PEREIRA, 2010). 

Tratou-se, pois, segundo Maciel (2012), de uma construção teórica formulada pelo 

regime militar e baseada em princípios, por meio da qual se buscou fundamentar a distinção 

                                                             
11 Segundo Pereira (2010), o regime militar brasileiro usou os tribunais militares de tempos de paz para processar dissidentes e 

opositores políticos, sem jamais abolir a Constituição. A prática da tortura era generalizada, mas os desaparecimentos eram 
raros, e os julgamentos em tribunais militares tinham a participação de juízes e advogados civis, possibilitando-se a defesa dos 

acusados.  
12 Lei 7.170 de 14 de dezembro de 1983 - define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece 

seu processo e julgamento e dá outras providências. 
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entre oposição e contestação. A primeira sendo aceita na arena política institucionalizada pelo 

Estado, enquanto a segunda, associada a práticas subversivas pelo aparato de repressão 

ditatorial-militar. 

Por conseguinte, verifica-se que a sobrevivência do legado autoritário tem repercussão 

direta no tratamento das populações menos favorecidas economicamente e marginalizadas, 

bem como das minorias na sociedade brasileira. Isso porque constantemente esses segmentos 

sociais são marcados pela violência no modo de agir dos próprios agentes integrantes das 

instituições de segurança pública estatal, o que reflete, no cotidiano, as relações de 

autoritarismo ainda existentes. 

Para Comparato (2009, p. 449), “o maior número de violações graves de direitos 

humanos ocorre, entre nós, no âmbito estadual e não federal, em razão de violências praticadas 

por policiais militares ou pelo mau funcionamento da [j]ustiça estadual”. O autor lembra o 

artigo 28, § 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual, cabe ao 

governo nacional adotar as medidas cabíveis, fundadas em suas constituições e leis, para que as 

autoridades e entidades pertencentes às unidades federadas cumpram as disposições da referida 

Convenção
13

.  

Toda essa problemática tem trazido a discussão sobre a fragilidade das bases 

sustentadoras da democracia nos países em que a transição política se deu de forma controlada 

e negociada, ou seja, uma discussão presente no caso brasileiro. Dessa forma, questionamentos 

sobre a qualidade da democracia têm sido um ponto de debate frequente acompanhados do 

problema em torno da consolidação democrática, que implicam diretamente no tipo de justiça 

de transição a ser implementada. 

Concebe-se, nessa ótica, que o entendimento acerca da temática dos direitos humanos 

na conjuntura do período correspondente ao da Constituinte de 1987-1988 é capaz de fornecer 

subsídios para que a questão acima possa ser mais bem situada. É isso o que se propõe no 

capítulo a seguir. 

 

 

                                                             
13 Cf. Art. 28 da CADH: 2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades 

componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com a sua 

constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis 

para o cumprimento desta Convenção. 
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2. OS DIREITOS HUMANOS NA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 

1987/1988  

 

 

2.1 Conhecendo o capítulo: aspectos metodológicos  

 

 

Neste capítulo, propõe-se a realização de uma pesquisa documental nos anais da 

Constituinte de 1987-1988, buscando extrair as pautas contempladas e o sentido atribuído aos 

direitos humanos nos debates da Assembleia Nacional, a fim de se compreender qual foi o 

entendimento acerca desses direitos, isto é, o que foi admitido como pertencente a essa seara e, 

por conseguinte, qual a noção de direitos humanos foi sedimentada na Constituição de 1988, 

em relação à pauta da justiça transicional. 

Para isso, serão consideradas as associações de ideias em torno desses direitos, devido a 

possíveis imprecisões na utilização do termo e a maneira como foram trabalhadas ao longo dos 

debates dentro da conjuntura nacional em que vivia o país, qual seja, o momento posterior à 

transição política.  

As implicações resultantes do modelo transicional brasileiro, outrora estudadas, que 

denunciam uma transição do tipo controlada, resultante de um pacto e, portanto, negociada 

entre o regime e as demais forças representativas do poder, ganham notoriedade nesse ponto, 

pois a partir da compreensão dos interesses em disputa no jogo político será possível observar a 

inserção de determinados temas com prioridade na pauta dos debates, ao contrário de outros, 

não considerados da mesma forma.  

Nesse sentido, a ausência de ruptura entre as duas institucionalidades, autoritária e 

democrática - tópico também discutido no capítulo anterior - parece dar a tônica da relação de 

continuidade entre elas na medida em que os trabalhos da Constituinte foram conduzidos por 

uma série de dispositivos conservadores, o que leva Maciel (2012) a afirmar que o processo 

constituinte consubstanciou apenas uma reforma dos aparatos autoritários. 

O aspecto relacionado ao não revanchismo, também firmado no pacto entre os regimes, 

mostra-se presente ainda com base na estratégia de conciliação implementada pelo governo 

Sarney, em 1985, porém impelido pela necessidade de se controlar a crise de representação 
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política que atingia principalmente os partidos governistas, do qual eram provenientes vários 

integrantes da base de sustentação do regime ditatorial. 

Nessa ótica, o período de elaboração da Constituinte é compreendido dentro do que 

retrata a história, como uma nova fase no processo político brasileiro, caracterizada 

principalmente pelo abandono da política econômica desenvolvimentista e pelos problemas de 

governabilidade gerados em torno da retomada da inflação e da renegociação da dívida externa. 

Além da intensificação dos movimentos grevistas e da mobilização social, tanto por parte de 

classes mais conservadoras quanto dos setores mais combativos. 

Conforme assinala Maciel (2012, p. 226), houve “a ascensão de novos instrumentos de 

luta, paralelos à esfera de representação política, principalmente entre as classes dominantes”. 

Entre eles, as entidades sindicais e para-sindicais com caráter político-ideológico que 

adquiriram força atuando como mobilizadores sociais, de articulação política e capazes de 

influenciar ideologicamente.  

Nesse contexto, no segundo tópico do capítulo será realizado um breve relato do 

processo constituinte brasileiro. Os aspectos relacionados à instalação da ANC 1987-1988, as 

influências da transição política ocorrida no país, a forma de convocação por emenda 

constitucional, a composição e a dinâmica de funcionamento, assim como a influência de 

determinados atores serão alvo de discussão.  

A despeito de haver divergência sobre o momento do início das várias mudanças 

institucionais ocasionadas pela promulgação da Constituição de 1988, devido a confluência dos 

antecedentes da ANC e o próprio processo em si, adota-se a posição de que os trabalhos da 

Constituinte contaram com a influência das forças políticas anteriores ao novo marco legal e 

atuantes desde a transição político-democrática, inclusive por meio da participação social 

evidenciada em movimentos como, por exemplo, o das Diretas Já, iniciado em 1983. 

As controvérsias em torno da convocatória da ANC, por meio de emenda 

constitucional, bem como a rejeição pelo então Presidente da República José Sarney, do 

anteprojeto elaborado pela Comissão de Notáveis e a presença dos “senadores biônicos” serão 

discutidas sob o enfoque da característica conservadora em que foram conduzidas as atividades 

da Constituinte. Todavia, com o apontamento das ressalvas de que, apesar da polêmica em 

torno dessas questões, os trabalhos não foram inviabilizados. 

O terceiro tópico do capítulo, por sua vez, cuidará exatamente da análise dos anais da 

ANC, mais especificamente de algumas atas, as quais consubstanciam os debates ocorridos no 
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âmbito das Subcomissões: (i) dos Direitos e Garantias Individuais; (ii) dos Direitos Coletivos, 

dos Direitos Políticos e das Garantias e (iii) da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 

Internacionais.  

Para tanto, além de direitos humanos, serão utilizados como códigos de busca os termos 

direitos do homem, transição, ditadura militar, porão, tortura, anistia, memória, perdão e 

pacificação, objetivando-se a formação de uma unidade contextual. A intenção, nesse ponto, é 

que se encontre não somente o termo exato, mas também, possíveis associações de ideias em 

torno dele, visando, com isso, entender os contextos
14

 em que direitos humanos foram 

associados.  

Primando pela didática, o capítulo será dividido em três subitens. O primeiro cuidará 

dos aspectos relacionados ao termo direitos humanos numa abordagem mais genérica. No 

segundo, serão relacionadas as informações concernentes à prática da tortura e, no terceiro 

subitem, aquelas que dizem respeito à memória, à pacificação e ao perdão. 

Convém esclarecer que a pesquisa não abordará a relação entre o parlamentar e as 

pautas por ele defendidas em sua trajetória política. Ademais, foram priorizadas as 

subcomissões com maior quantidade de temas relacionados aos direitos humanos, conforme 

ordem acima disposta. 

Por conseguinte, partindo-se das dimensões minimamente obrigatórias na seara da 

justiça de transição, estudadas anteriormente, o olhar sobre os temas tratados nessas pautas de 

debate será direcionado no intuito de verificar se foram contempladas as medidas transicionais 

e, quais delas, de maneira expressa ou implícita.  Em todo o capítulo, portanto, será realizada a 

interpretação das informações obtidas, em relação às ideias atribuídas aos direitos humanos e, 

as possíveis consequências para o campo de estudo da justiça de transição no cenário 

brasileiro. 

 

 

2.2 A ANC (1987-1988): o processo de instalação, a dinâmica de funcionamento e os atores 

envolvidos 

 

                                                             
14 Para a realização da tarefa de análise foram consideradas as informações de Laurence Bardin em BARDIN, Laurence. 

Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. França: Presses Universitaires de France, 1977. 
Conforme se verifica na obra, a tarefa do analista se refere a um trabalho de poda por meio da delimitação das unidades de 

codificação ou de registro. Ademais, quando existe ambiguidade de sentido dos elementos codificados, faz-se necessário 

definir unidades de contexto que, embora não tendo sido consideradas quando da aferição das ocorrências, permitem 

compreender a significação dos itens. 
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A convocação da ANC, segundo Sarmento (2011), só se viabilizou dentro do contexto 

de crise do regime ditatorial, somado ao lento caminho da transição pelo qual o país passava, 

devido ao processo de abertura política desencadeado nos dois últimos governos militares 

(Geisel e Figueiredo), - a despeito dos retrocessos e das investidas autoritárias detalhadamente 

estudados no tópico 1.3.1 deste trabalho -, que possibilitou a reorganização do sistema 

partidário em bases pluralistas e uma nova articulação por parte da sociedade civil brasileira. 

Logo, associado às lutas pela anistia e à campanha das Diretas Já, o movimento pró-

constituinte foi impulsionado pelas reivindicações sociais capitaneadas por entidades como a 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB e pelo novo sindicalismo, com o respaldo dos meios de comunicação social e de ampla 

parcela da população que, juntos, passaram a exigir a redemocratização nacional. 

Desde 1977, a OAB já se manifestava pela realização de uma nova Assembleia 

Constituinte. Requerimento este formalizado na conferência nacional de 1980, momento em 

que se aprovou a “Declaração de Manaus”, documento no qual se pugnava pelo retorno do 

poder constituinte ao povo. Para Raymundo Faoro, que foi presidente do Conselho federal da 

entidade no período de 1977-1979, as constituições de 1967 e 1969 foram alicerçadas “no 

exercício do Poder Constituinte, usurpado por obra e audácia das armas” (FAORO, 2013, p. 

05)
15

. 

Havia, também, o intenso envolvimento da igreja, desde o período de transição – 

discutido no tópico 1.3.1 deste trabalho – como também, no processo voltado à Constituinte. 

Ainda em 1977, a CNBB publicou o documento intitulado as Exigências cristãs para uma 

ordem política, posicionando-se sobre as mudanças necessárias no cenário político-jurídico 

brasileiro. Contudo, Barbosa (2009), dá conta de que foi a partir de 1986 com a elaboração do 

documento intitulado Por uma nova ordem constitucional, que a entidade buscou o 

fortalecimento da ideia de desenvolvimento democrático com base no exercício de 

instrumentos capazes de colocar a ação do Estado a serviço da sociedade. 

Aliado a estas iniciativas, o compromisso formal de realização de uma nova Assembleia 

Constituinte assumido por Tancredo Neves e José Sarney, eleitos indiretamente pela chapa da 

Aliança Democrática, em 1985, acelerou o processo de convocação. Foi, todavia, concretizado 

                                                             
15 Cabe ressaltar, que em junho de 1971, um grupo de parlamentares mais combativos na luta contra a ditadura e integrantes do 

MDB haviam incluído a defesa da anistia aos perseguidos políticos na “Carta de Recife”, aprovada pelo partido. 
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por Sarney, com o envio ao Legislativo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n º 43, 

em julho de 1985, tendo em vista o falecimento de Tancredo. 

A referida PEC atribuía poderes constituintes ao Congresso Nacional, que deveria se 

reunir em 1º de fevereiro de 1987 e nomeava uma comissão provisória de estudos 

constitucionais, presidida por Afonso Arinos de Mello Franco, - também denominada de 

Comissão de Notáveis - encarregada de elaborar um anteprojeto da Constituição. Em outubro 

de 1985, iniciaram-se as votações sobre o projeto de emenda proposto pelo Presidente da 

República. O parecer do relator foi derrotado, sendo aprovado o substitutivo proposto pelo 

Deputado Federal Valmor Giavarina, promulgado no dia 27 de novembro de 1985 (Emenda 

Constitucional nº 26, de 1985, que chamava a Constituinte). 

Composta, na sua maior parte, por parlamentares oriundos do processo eleitoral de 

1986, a ANC foi conduzida sob os auspícios de várias celeumas, inclusive quanto à presença 

dos chamados “senadores biônicos” oriundos do pleito de 1982. A própria forma de 

convocação feita por emenda constitucional trouxe uma grande discussão por parte de vários 

políticos e juristas. Isso porque havia a intenção dos mais progressistas, como partidos de 

esquerda e setores do PMDB, de que a Constituinte fosse exclusiva, isto é, que não cumulasse 

seus trabalhos com os da legislatura ordinária e que se dissolvesse logo depois de concluído o 

seu propósito. 

Todavia, prevaleceu a realização de uma Assembleia Constituinte de caráter 

congressual, com funções cumuladas. Tal fato resultou na confusão entre as questões de 

política ordinária, cotidianas e as de natureza extraordinária, relativas à elaboração da nova 

Constituição, por exemplo, a inserção de temas “sem estatura para ali figurarem” 

(SARMENTO, 2011). 

Logo, o modelo adotado, defendido por teóricos conservadores do direito
16

, outrora 

aliados do regime autoritário, garantiu a continuidade entre a ordem jurídica antiga e a nova. 

“Essa tese, da descontinuidade, era mais interessante ao regime, pois se coadunava com o 

processo que já vinha se desenhando com a abertura pela via eleitoral, na qual os novos 

processos catalisam a migração do autoritarismo para a democracia” (TORELLY, 2012, p. 

227). 

                                                             
16 Entre eles se destacam Miguel Reale e Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Eles defendiam, entre outras questões, que o texto 

constitucional deveria ser redigido por uma elite de juristas e que o chamamento da nova Constituinte fosse feito com base na 

Constituição de 1969, garantindo a não descontinuidade (TORELLY, 2012). 
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O resultado de tal situação parece ter sido um falseamento político, estabelecido a partir 

do que já era passível de se esperar, pelo tipo de transição ocorrida no contexto brasileiro, de 

conservadorismo e transação entre as elites e as forças governamentistas. Procurando-se, com 

isso, evitar o “radicalismo” e o “revanchismo” contra os militares devido às violações de 

direitos humanos praticadas durante a ditadura. Faoro (2013, p. 4)
17

 destaca que a farsa que a 

ninguém ilude, não passa de “um simulacro de seriedade hipócrita”. Posto que “a emenda em 

todas as suas modalidades [...], não consegue [...] libertar sua inspiração do privilégio de um 

grupo restrito”.  

Sem embargo, a despeito da controvérsia em torno da convocatória da ANC por 

emenda, - o que levou a defesa da tese de que ela não correspondia ao exercício do poder 

constituinte originário, mas derivado e, desse modo, limitado pela norma que o convocara -, 

Sarmento (2011) afirma que a E.C. nº 26 foi apenas o instrumento formal utilizado para a 

convocação e não o seu fundamento de validade. Este, segundo o autor, é obtido no próprio 

anseio da sociedade brasileira, evidente nos movimentos anteriores à Constituinte, de romper 

com o passado de autoritarismo e assentar-se sob bases democráticas. 

Torelly (2012) acrescenta que, no que tange ao aspecto procedimental, a tese dos 

conservadores parece ter logrado êxito, muito provavelmente pelas próprias características da 

transição brasileira, conduzida sob o controle e interesses do regime e de seus atores. Porém, “a 

derrota do chamamento originário da Constituinte não implicou desprestígio de seus trabalhos” 

(TORELLY, 2012, p. 228). 

Assim, a ANC foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, presidida pelo Ministro José 

Carlos Moreira Alves, presidente do STF, sendo composta por 559 membros, dentre eles 487 

deputados federais e 72 senadores
18

. Entre os parlamentares, todos os deputados federais e 49 

senadores haviam sido eleitos no pleito de 1986; os demais 23 senadores eram “biônicos”, 

provenientes das eleições de 1982. Situação questionada, já de início, conforme Maciel (2012), 

pelo deputado Plínio de Arruda Sampaio, do PDT – SP, mas que se resolveu com a 

incorporação destes senadores à Assembleia Constituinte pela maioria dos votos obtidos
19

. 

                                                             
17 Cf. FAORO, Raymundo. A legitimidade recuperada: a Assembleia Constituinte. In: A República inacabada. Biblioteca 
Azul, 2013. 
18 De acordo com o artigo 1º da E.C. n º 26/1985, os membros do Congresso deveriam se reunir “unicameralmente, em 

Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional”. A 

Assembleia Constituinte seria instalada pelo Presidente do STF, que presidiria a eleição do seu Presidente, conforme consta no 
artigo 2º. E, segundo preceitua o artigo 3º, a nova Constituição seria promulgada “depois da aprovação de seu texto, em dois 

turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte”. 
19 O autor explica que os senadores eleitos em 1982 (15 do PDS, 09 do PMDB e 01 do PDT), teriam mandato até 1990 e não 

foram eleitos para o Congresso Constituinte, em 1986. Logo, tiveram sua inclusão na ANC questionada pelo deputado Plínio 
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Não obstante, com o intuito de se evitar que o poder de criação institucional da ANC 

interferisse na legislação e na Constituição em vigor, a Constituinte foi instalada com as mesas 

da Câmara e do Senado já definidas. Montou-se, pois, duas estruturas de comando, a do 

Congresso e a da Assembleia, limitando-se a atuação legislativa da Câmara e do Senado ao 

julgamento e avaliação de projetos oriundos do Executivo, sendo que os parlamentares dessas 

casas abdicariam de apresentar projetos de lei e de criar comissões permanentes (MACIEL, 

2012). 

Essa negociação foi fruto de um acordo entre o governo e a liderança do PMDB, o que 

acabou resultando em Ulysses Guimarães ocupando a presidência da ANC. Segundo Maciel 

(2012, p. 238), ele se tornou “o árbitro dos trabalhos constituintes e seu principal negociador 

junto ao governo, determinando em grande medida sua dinâmica e seus limites”. 

No que tange aos partidos ali representados, o PMDB, ao qual se achava filiado o 

presidente José Sarney, foi o que mais obteve cadeiras na ANC, conseguindo obter uma 

bancada superior à maioria absoluta. Apesar do quantitativo, ele não determina o PMDB como 

única força política, pois ele era composto de parlamentares das mais diversas inclinações 

ideológicas, uma vez que, mesmo sendo herdeiro do MDB – partido de oposição ao regime 

militar -, muitos de seus integrantes eram provenientes da ARENA, base sustentadora do 

governo autoritário (SARMENTO, 2011). 

Quanto ao aspecto ideológico, a ANC demonstra um caráter altamente plural, com 

predomínio do Centro. A despeito de esta análise ser questionável, Maciel (2012, p. 243), 

afirma que o chamado “Centrão”, designa “posições políticas de direita”, “de caráter liberal-

instrumental”, uma espécie de “conservadores civilizados”, que optam pelo “caminho do meio 

entre os radicalismos”.    

Conforme Maciel (2012), as posições denominadas de “Centro”, Centro-direita” e 

“Direita” designaram as forças que conduziram o processo na Constituinte. O que determinava 

a diferença de posicionamento entre elas era a variação entre o grau de preservação do 

autoritarismo reformado na nova institucionalidade política. Sendo que cerca de 381  

parlamentares faziam parte desse grupo, representando em torno de 68,1% da ANC, enquanto 

que os progressistas – “Centro-esquerda” e “Esquerda” - totalizavam uma média de 178 

parlamentares ou 31,9% da assembleia. 

                                                                                                                                                                                                 
de Arruda Sampaio, do PDT – SP. Todavia, em votação plenária, eles foram incorporados por maioria à Assembleia 

Constituinte já demonstrando as posições do governo e do campo conservador acerca das atribuições constituintes dos 

senadores (MACIEL, 2012). 
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A consequência prática desse fato correspondeu a uma dinâmica reformada da 

institucionalidade existente, com base na qual foram conduzidos os trabalhos da Constituinte, 

mantendo-se os instrumentos do campo conservador como influência de todo o processo. “Para 

o governo, a institucionalidade autoritária reformada deveria ser a base da nova Constituição, 

não devendo esta ir muito além dos mecanismos democráticos já incorporados ao longo do 

processo de transição” (MACIEL, 2012, p. 239). 

De forma complementar, a definição do Regimento Interno para a elaboração da 

Constituição foi objeto de intensas discussões por um período superior a dois meses, devido às 

divergências sobre determinados pontos. Dentre eles, Sarmento (2011, p. 10), destaca dois: “(a) 

a soberania da Assembleia Nacional Constituinte para adotar decisões que modificassem a 

ordem constitucional vigente, antes da promulgação da nova Carta; e (b) a forma de tramitação 

e votação do texto constitucional a ser elaborado”. 

Em relação à primeira questão, duas posições contrastavam. A primeira, de caráter 

esquerdista sustentava a necessidade de se eliminar completamente o legado autoritário do 

regime anterior e, por isso, a Constituinte se achava investida de soberania podendo assumir o 

controle sobre a ordem constitucional. A segunda, de cunho conservador, defendia que a 

soberania da ANC fora conferida tão somente para elaborar a nova Constituição, não se 

manifestando fora deste cenário. Prevaleceu esta posição, apoiada pelo próprio Presidente e 

sedimentada no Regimento Interno
20

. “Não houve, durante a Constituinte, nenhuma 

deliberação destinada a produzir efeitos antes da promulgação da nova Carta” (SARMENTO, 

2011, p. 10). 

Quanto ao segundo ponto, “o quadro político então delineado não comportava nem que 

se partisse de um anteprojeto elaborado fora da Assembleia Constituinte, [...] nem que se 

atribuísse a um grupo parlamentar a função de redação de um projeto” (SARMENTO, 2011, p. 

10). A primeira possibilidade era vista como uma espécie de usurpação indevida da soberania 

da Constituinte na execução de seus trabalhos e a segunda como uma maneira de desigualar o 

papel dos constituintes, uma vez que reduziria a participação dos que não ingressassem na 

comissão. Logo, ficou definido que todos os constituintes deveriam participar da elaboração da 

nova Carta Constitucional, devendo integrar ao menos uma comissão.  

                                                             
20 Sarmento (2011), explica que os segmentos conservadores e o próprio Sarney tinham o interesse de preservar seus interesses 

e, ainda, no caso do presidente, o seu mandato. Acrescente-se, que o Regimento Interno foi promulgado como a Resolução nº 

02/1987 da ANC, em 24 de março de 1987, e teve como relator o senador Fernando Henrique Cardoso. 
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Dentro dessa conjuntura, foram criadas 24 subcomissões temáticas, encarregadas de 

elaborar textos sobre os temas de sua competência, devendo os entregar a 8 comissões 

temáticas
21

, cada qual possuindo 3 subcomissões. As comissões ficaram encarregadas dos 

projetos pertinentes às suas áreas, os quais eram enviados a uma Comissão de Sistematização 

(CS).  Esta elaborava um novo projeto com base nos trabalhos das comissões temáticas, o qual 

era submetido ao Plenário da Constituinte, em dois turnos de votação. Cada comissão temática 

possuía 63 membros titulares e outros 63 suplentes, dotando-se de Mesa composta por um 

presidente, dois vice-presidentes (1º e 2º) e um relator. As subcomissões, por sua vez, tinham 

Mesa com a mesma composição, com número de integrantes variando entre 21 titulares e 21 

suplentes. Já a Comissão de Sistematização era composta por 49 titulares, mais os 8 

presidentes das comissões e os 32 relatores das subcomissões e comissões, além de 49 

suplentes (SARMENTO, 2011). 

A composição das comissões e subcomissões decorria de indicação dos partidos, mas o 

critério da proporcionalidade era observado de acordo com as possibilidades partidárias
22

. Já o 

presidente e os dois vice-presidentes eram eleitos por voto secreto, cabendo ao primeiro a 

indicação do relator
23

. Essa estrutura de organização e funcionamento implicou no caráter 

analítico da Constituição e também na escolha das questões que nela ingressariam, conforme 

noticia Sarmento (2011).   

Cercada de embates entre progressistas e conservadores, a extensa pauta de temas 

tratados na ANC brasileira, que durara mais de 20 meses, foram compilados na nova 

Constituição, promulgada em 05 de outubro de 1988. O processo constituinte, segundo 

Sarmento (2011), foi construído sob as pressões dos mais variados segmentos sociais e lobbies, 

no intuito de que fossem incluídas as suas demandas no texto constitucional. Logo, os 

parlamentares e grupos de pressão não se contentaram com o mero reconhecimento 

                                                             
21 A ANC 87-88 foi formada pelas seguintes comissões: Comissão de Sistematização; Comissão da Soberania, dos Direitos dos 
Homens e das Mulheres; Comissão da Organização do Estado; Comissão da Organização dos Poderes e do Sistema de 

Governo; Comissão do Sistema Eleitoral, Partidos e Garantias Institucionais; Comissão de Receitas, Orçamentos e Finanças; 

Comissão da Ordem Econômica; Comissão da Ordem Social e Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, Ciência e 

Tecnologia e Comunicação. 
22 O artigo 13, § 2º dispõe que os membros de cada comissão deveriam ser indicados pelas lideranças partidárias, devendo ser 

obedecido em cada uma delas o critério da proporcionalidade, sempre que possível. Critério que também deveria ser observado 

ao conjunto dos cargos de presidente, vice-presidentes e relatores. O § 4º do mesmo dispositivo acrescenta que no prazo de 48 

horas, depois de eleita a Mesa, os líderes partidários deveriam indicar os integrantes de suas bancadas para a composição das 
comissões. E o § 6º esclarece que as subcomissões foram integradas pela divisão dos membros das comissões. 
23 O artigo 13, § 8º do Regimento Interno da ANC dispõe que cada comissão ou subcomissão estando constituída deveria se 

reunir dentro de 24 horas para que fosse realizada a eleição do presidente e dos vice-presidentes. Cabendo ao primeiro a 

indicação do relator.  
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principiológico das suas bandeiras e interesses. O que resultou, conforme o autor, na 

necessidade frequente de edição de emendas constitucionais
24

. 

Noutro giro, Paixão (2011, p. 19), entende que o fato de a Constituinte ter construído 

seu texto “de baixo para cima” não se embasando, portanto, em um anteprojeto, garantiu “uma 

maior democracia interna na Assembleia e tornou o processo menos controlável”. Isso 

permitiu, segundo o autor, que o método de elaboração da nova Carta percorresse uma via 

inédita na realidade política brasileira. 

Em sua concepção, a ANC teve “a capacidade de construir uma história diferente, em 

vários planos” (PAIXÃO, 2011, p. 19). No aspecto procedimental, não se ateve a um texto 

previamente escrito optando pelos blocos temáticos, o que contrariou a maioria das 

experiências correlatas e da própria tradição constitucional brasileira. No outro plano, 

possibilitou um dinamismo constante com a inédita participação social, por meio da iniciativa 

de emendas populares, da realização de audiências públicas e, também, do acompanhamento 

pela imprensa
25

. 

O terceiro aspecto referiu-se, pois, à capacidade de reconstrução histórica, posto que, 

“[a] sociedade brasileira, recém-saída [...] do regime ditatorial, detinha um potencial de criação 

e participação que estava evidentemente represado, e a ANC, [...] foi o local e o momento para 

a re-escritura da história” (PAIXÃO, 2011, p. 19). 

Destarte, a intensa mobilização cívica propiciadora da discussão pelos setores 

interessados, permitiu que o texto da nova Constituição fosse produzido de maneira 

descentralizada e aberta. Paixão (2011, p. 19-20) acrescenta que “[i]sso transcende [...] a mera 

defesa de pautas corporativas [...], na medida em que as subcomissões temáticas abriam as suas 

portas para interlocutores diversos, [...] que se confrontavam no debate”. 

Insta salientar que, no teor do artigo 14 do Regimento Interno da ANC, as 

subcomissões deveriam realizar entre 5 (cinco) e 8 (oito) audiências públicas para a exposição 

                                                             
24 Para Sarmento (2011) as diversas emendas resultaram no enfraquecimento da estabilidade e da força normativa da 

Constituição. Todavia, conforme Paixão (2011), a edição de emendas à Constituição precisa ser observada sob a perspectiva 

das atuais exigências que se colocam diante do texto constitucional. Não se pode concebê-lo, nessa visão, como um livro 
sagrado, detentor de uma carga semântica imutável. Ao contrário, as sociedades contemporâneas, complexas como são, 

demandam maior quantidade de decisões e exigem, por isso, uma maior elasticidade do texto normativo. Logo, a despeito de a 

opção do constituinte derivado ser passível de críticas, as emendas não devem ser vistas como um problema. 
25 Nesse sentido, Carvalho Netto (2002, p. 43-45), destaca que os “[c]anais de participação direta  e indireta da sociedade civil 
organizada terminaram encontrando significativa acolhida no regimento revisto do processo constituinte; o despertar do 

interesse de todos alimentou e fomentou o aprofundamento dos debates, acompanhados por todo o país todas as noites através 

da televisão. Foi desse processo, profundamente democrático, que a Constituição hauriu sua legitimidade original, resultando 

de uma autêntica manifestação de poder constituinte, em razão do processo adotado”. 
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de entidades representativas dos segmentos sociais, além de receber, nesse período, as 

sugestões trazidas à Mesa ou à Comissão
26

. 

Conforme destaca Coelho (2009, p. 4), “[n]a fase das Subcomissões, a Constituinte 

ouviu todo o tipo de elites nacionais, bem como uma muito forte representação das não-elites”. 

Desse modo, aqueles segmentos que nunca antes haviam sido admitidos em fóruns oficiais 

tiveram a oportunidade de depor e se manifestar. Não obstante, segundo o autor, 

 

[o] clímax da participação popular no processo constituinte deu-se com o direito de 

iniciativa aos eleitores, através das emendas populares com um mínimo de trinta mil 

assinaturas e três organizações responsáveis, apresentadas ao Anteprojeto de 

Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, com a defesa de cada uma 

delas por um dos subscritores. As 122 emendas populares apresentadas com suas 

12.265.854 assinaturas representaram um evento participativo entre os mais fortes da 

história contemporânea. Algumas outras iniciativas não chegaram a ser apresentadas 

por não terem cumprido dispositivos regimentais. Mesmo dentre as 122 recebidas, 

somente 88 cumpriram devidamente tais regras e as demais receberam assinatura de 

constituintes para viabilizar sua tramitação (COELHO, 2009, p. 5). 

 

Pelo exposto, verifica-se que o ineditismo, as peculiaridades e as grandes polêmicas 

consagraram ao processo constituinte brasileiro características próprias, as quais demarcaram 

ao cenário político-jurídico, senão uma ruptura com a ordem anterior, ao menos um tempo de 

novidades trazido pela conjuntura democrática formalizada na Constituição de 1988. Um 

pouco desse trabalho poderá ser observado no item seguinte.  

 

 

2.3 A Constituinte e suas nuances: um olhar para o passado  

 

 

2.3.1 Os debates entre os constituintes: os direitos humanos em pauta 

 

 

Antes de adentrar nos dados propriamente ditos, insta salientar alguns pontos comuns 

verificados nas Subcomissões estudadas. Primeiramente, os direitos humanos foram 

concebidos como indispensáveis ao contexto democrático. Nesse sentido, pareceu haver 

concordância entre os constituintes de que a discussão sobre tais direitos possuía como escopo 

                                                             
26 Cf. Regimento Interno da ANC 1987-1988: Art. 14. As Subcomissões destinarão de 5 (cinco) a 8 (oito) reuniões para 

audiência de entidades representativas de segmentos da sociedade, devendo, ainda, durante o prazo destinado aos seus 

trabalhos, receber as sugestões encaminhadas à Mesa ou à Comissão.  
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uma realidade em que a participação popular fosse assegurada pelas mais diversas formas e 

com a maior amplitude possível. 

Nessa ótica, o ser humano ou o homem foram denominações utilizadas para se referir 

ao sujeito principal, destinatário dos direitos ali aduzidos. Em decorrência disso, na maior parte 

das discussões prevaleceu a terminologia direitos humanos para expressar a categoria de 

direitos estudada, todavia em alguns pontos foi verificada a denominação direitos do homem.  

Em segundo plano, verificou-se que, na maior parte do tempo, a função atribuída aos 

direitos humanos pareceu estar associada com a de instrumento limitador do poder do Estado, 

preponderando, nesse aspecto, os direitos relacionados às liberdades fundamentais do 

indivíduo, como os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade de 

todos perante a lei. Além daqueles relacionados à expressão coletiva, tais como os direitos de 

reunião e associação, bem como os de natureza política.  

Não obstante, a preocupação com a necessidade de garantia dos direitos sociais e de 

ordem econômica e cultural se mostrou constante entre os expositores convidados e os 

parlamentares. Não bastava, nesse sentido, que a nova Constituição enunciasse os direitos sem 

que possibilitasse a sua efetividade. 

O entrelaçamento entre tais categorias de direitos foi esboçado como uma necessidade 

presente, a qual demandava que o ser humano fosse concebido na sua inteireza e não somente 

na esfera dos direitos individuais. O cidadão pleno em seus direitos reivindicava, destarte, além 

dos direitos civis e políticos, aqueles de ordem social.  

Logo, na visão dos constituintes, o Estado não poderia ocupar apenas um lugar de 

abstenção frente o indivíduo. Fazia-se necessário a ação interventiva visando a concretude dos 

direitos de modo a permitir o seu exercício por parte dos sujeitos. Com isso, a igualdade 

pleiteada tomou contornos para além da seara formal, pugnando-se, nesse sentido, pela 

materialização do princípio correlato.  

Predominou a concepção de que caberia ao ente estatal a tutela dos direitos, porém de 

maneira descontinuada foi trazida a necessidade de proteção dos direitos humanos por meio de 

outros mecanismos fora da ação do Estado. Além disso, a positivação foi concebida como 

mecanismo hábil de garantia da efetividade de tais direitos. 

Nessa perspectiva, a fim de uma melhor visualização do tema, demonstram-se no 

quadro-resumo abaixo os possíveis contextos de abordagem dos direitos humanos nas 

Subcomissões, objeto de análise: 
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Feitas essas ponderações, optou-se por iniciar a análise dos pontos considerados na 

Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, devido ao palco mais alargado de temas. 

Cabe esclarecer que em decorrência da repetição e do desdobramento dado a alguns direitos, 

optou-se por extrair a ideia principal trazida à discussão. Com relação ao fato de todos os 

direitos e garantias terem sido relacionados à pessoa humana, considerou-se no texto aqueles 

diretamente expressos no contexto dos direitos humanos, a partir da própria manifestação dos 

constituintes e expositores. 

Nessa perspectiva, a referida Subcomissão contou com aproximadamente 22 membros. 

Dentre eles foram eleitos: para Presidente, o constituinte Antônio Mariz; para Primeiro Vice-

Presidente, a constituinte Lúcia Braga; para Segundo Vice-Presidente o constituinte Antônio 

Câmara e para Relator, o constituinte Darcy Pozza. Realizou oito audiências públicas com 

cerca de 27 representantes de entidades, entre eles juristas e professores militantes na área dos 

direitos humanos
27

. 

                                                             
27 1ª audiência pública: dia 23 de abril de 1987; Jacqueline Pitanguy, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher; tema: "Cidadania Feminina e Estado" e Orlando Coutinho, representante da Central Geral dos Trabalhadores e 

Membro da Executiva Nacional. Tema: "Direitos e Garantias Individuais dos Trabalhadores". 2ª audiência pública: dia 24 de 

abril de 1987; José Calixto Ramos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI; tema: 

DIREITOS HUMANOS 

SUBCOMISSÃO CONTEXTO DIREITO/GARANTIA 

 

dos Direitos e 

Garantias Individuais 

 

- cidadania 

 

 

- trabalhadores 

 

 

 

- mecanismos legais 

(Leis/Tratados) 

 

 

- participação; igualdade 

formal/material 

 

- princípio da isonomia 

(mandado de segurança; 

habeas data; habeas corpus) 

 

- direitos à: vida; liberdade; 

associação; propriedade; 

igualdade/isonomia 

dos Direitos Políticos, 

dos Direitos Coletivos 

e Garantias 

- exercício político 

- coletividade 

- anistia 

- direitos: do contribuinte; 

do consumidor; à 

segurança; de 

manifestação; de audiência; 

ao meio ambiente e cultural 

da Nacionalidade, da 

Soberania e das 

Relações 

Internacionais 

- relações 

internacionais 

- princípio da dignidade da 

pessoa humana/ampliação 

do mandado de segurança 
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Entre os parlamentares, foi possível observar a expressa manifestação sobre a 

relevância da matéria. Conforme as palavras do constituinte Antônio Mariz: 

 

Sobre nós repousa imensa responsabilidade. Quando escolhemos a Comissão da 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e, em seguida, esta 

Subcomissão, o fizemos por termos consciência da relevância da matéria que será 

aqui tratada. Na história do constitucionalismo, foram os direitos e garantias 

individuais que constituíram o fundamento de todas as conquistas que os séculos 

posteriores aos primeiros documentos vieram assegurar à Humanidade. Esta 

Subcomissão tem, por isso mesmo, papel primordial na definição do perfil do que será 

a nova Constituição brasileira (DANC, 07/04/1987, p. 02, grifo nosso).  

 

A temática dos direitos humanos esteve primeiramente associada à ideia de exercício da 

cidadania, esboçada na participação da mulher na vida política. Foram pontuados, sob a 

conceituação de liberdade, de igualdade e de soberania, os mecanismos de desigualdade e de 

exclusão da classe feminina ao longo dos anos a partir das variações em torno dos conceitos de 

direitos e garantias individuais
28

. 

                                                                                                                                                                                                 
"Direitos e Garantias Individuais do Trabalhador" e Professor Cândido Mendes, Secretário-Geral da Comissão de Justiça e 

Paz, Presidente do Conselho de Ciências da UNESCO, Presidente do Conjunto Universitário Cândido Mendes e Membro da 

Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos; tema: "Os Novos Direitos Humanos". 3ª audiência pública: dia 27 de 

abril de 1987; Escritor José Loureiro, Presidente da Associação dos Escritores do Rio de Janeiro; tema: "Direito Autoral" e 
José Antônio Rodrigues Dias, Presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa-MG; tema: "Direitos e 

Garantias Individuais". 4ª audiência pública: dia 28 de abril de 1987. José Lopes Machado Ramos, Presidente da Associação 

dos Atores; tema: "Violação dos Direitos dos Artistas – Direito Autoral e Conexos"; Artur Pereira Nunes, Diretor da União 

Brasileira de Informática Pública – UBIP; tema: "A Informática e os Direitos e Garantias Individuais"; Márcio Thomas Bastos, 
Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Tema: "Direitos e Garantias Individuais" e Leonor de Paiva, da 

OAB Mulher/RJ. Tema: "Direitos e Garantias Individuais". 5ª audiência pública: dia 29 de abril de 1987. Antônio Augusto 

Cançado Trindade, Consultor-Jurídico do ltamarati; tema: “Direitos e Garantias Individuais no Plano Internacional”; 

Professora Flora Abreu, representante do Movimento Tortura Nunca Mais; tema: “Tortura Nunca Mais”; Carlos Roberto 
Siqueira Castro, Professor de Direito Constitucional da PUC, Procurador da República do Estado do Rio de Janeiro, Doutor 

em Direito Público pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Doutor em Leis pela Universidade de Michigan; 

tema: “Princípio da Isonomia e a Igualdade da Mulher no Direito Constitucional”. 6ª audiência pública: dia 30 de abril de 

1987; João Antônio de Souza Mascarenhas, Diretor de Comunicação Social do grupo carioca Triângulo Rosa; tema: "O 
Homossexual e a Constituição"; José Geraldo de Souza Júnior, Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Paz da CNBB; tema: 

"Instrumento de participação direta e de iniciativas populares como garantia de cidadania". 7ª audiência pública: dia 5 de 

maio de 1987; a) Maria Leda de Resende Dantas, Assessora do Ministério da Cultura; tema: "Direitos e Garantias Individuais 

dos Diferentes Grupos Etários – a Questão do Idoso; b) Professor Helio Santos, Presidente do Centro de Estudos Afro-
Brasileiro; tema: "Isonomia nos Direitos e Garantias Individuais”; c) Arésio Teixeira Peixoto, Presidente da Associação 

Nacional dos Censores Federais; tema: "Censura de Diversões Públicas"; d) Cyro Vidal Soares da Silva, Presidente da 

Associação dos Delegados de Polícia do Brasil; tema: "Segurança Pública e os Direitos individuais"; e) Pastor Estevão Ângelo 

de Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de São Luís – MA, representando a Convenção Nacional das Assembleias 
de Deus no Brasil; tema: "Liberdade Religiosa"; f) Herbert Praxedes, Professor da Faculdade Fluminense de Medicina, 

representando a Sociedade Beneficente de Estudos de Filosofia; tema: "O direito à vida deve ser respeitado desde a 

concepção"; 8ª audiência pública: dia 6 de maio de 1987: a) Armida Bergamini Miotto, Professora da Academia Nacional de 

Polícia Civil do Distrito Federal e da Universidade do Distrito Federal – UDF; tema: "A Pena e os Direitos do Condenado"; b) 
Modesto da Silveira, ex-parlamentar e Membro da Comissão dos Direitos Humanos e do Conselho Penitenciário do Rio de 

Janeiro; tema: "Direito Penitenciário" c) Maria Lúcia DÁviIa Pizzolante, Diretora-Presidente do jornal Avante Mulher, 

Membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e Presidente do Movimento de Mulher pelo Estado de Direito; tema: 

"Igualdade de Oportunidades" d) Tenente-Coronel José do Espírito Santo, da Polícia Militar de Minas Gerais; tema: "O 
Problema da. Violência Urbana" e) Tenente-Coronel Nelson Freire Terra, da Polícia Militar de São Paulo, sobre o mesmo tema 

f) Paulo Roberto Guimarães Moreira; tema: "A Dialética da Diferença". 
28 A discussão foi trazida a partir da exposição da convidada Jacqueline Pitanguy na 1ª audiência pública realizada pela 

Subcomissão no dia 23 de abril de 1987 com o tema: "Cidadania Feminina e Estado”. 
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Nesse sentido, a definição de tais direitos e garantias seria um parâmetro básico de 

exercício cidadão, passando pela definição primeira do caráter do próprio Estado. Conforme 

destacado, o fato de a mulher, ao longo dos anos, ter sido vítima de inúmeras teorias racistas 

disseminadas num conjunto de construções socioculturais, as quais objetivavam a 

impossibilidade da efetivação da ideia de igualdade, fez com que vários grupos sociais fossem 

privados do exercício pleno da cidadania. 

 Com efeito, verificou-se que o direito de cidadania da mulher foi abordado não 

somente com base numa perspectiva de igualdade formal, mas também material. Pareceu haver 

uma preocupação no sentido de que não somente figurassem dispositivos prevendo a 

erradicação da desigualdade de direitos entre homens e mulheres na nova Constituição, mas 

que eles fossem levados a um plano de exercício prático. 

Segundo o constituinte José Paulo Bisol
29

, nesse ponto, entraria em cena a problemática 

da efetivação dos direitos. Conforme destacou, a despeito de os dispositivos serem concebidos 

como mecanismos de exequibilidade e de efetivação, haveria, pois, a necessidade de a lei 

realizar a igualdade almejada e não somente prevê-la.  

Logo, para o constituinte, era premente que se buscasse, inicialmente, uma definição de 

cidadania a ser inserida na própria Constituição, uma vez que, em seu modo de ver, a questão 

não se limitava estritamente à mulher, mas ao direito de cidadania do próprio brasileiro
30

.  

Outra questão, trazida no contexto de proteção dos direitos humanos, referiu-se aos 

direitos trabalhistas. Argumentou-se pela necessidade de as normas constitucionais serem 

dotadas de auto aplicabilidade na nova Constituição; de obediência ao princípio da isonomia
31

 

e da concessão de titularidade aos sindicatos para substituírem os trabalhadores no Mandado de 

segurança, na Ação popular e no Habeas corpus. Além dessas ações, o Habeas data foi trazido 

na condição de um instrumento a mais na busca pela efetividade de direitos.  

                                                             
29 Segundo Bisol, todos têm em mente acerca de soberania, o usualmente conhecido refrão, segundo o qual: “Todo o poder 
emana do povo e em seu nome será exercido”. Entretanto, segundo o constituinte, todos os golpes de Estado do Brasil foram 

cometidos a partir dessa definição de soberania. Para ele, o teor genérico “em seu nome será exercido”, traz a racionalização 

justificatória para intervenções de setores contrários à democracia, uma vez que sempre dirão estar exercendo a soberania em 

nome do povo. 
30 A relação “cidadania e soberania” foi retomada na perspectiva de uma sendo pressuposto da outra. Isto é, para o constituinte,  

a cidadania corresponderia à “expressão da soberania individualizada”. Conforme destacou, a preocupação, no âmbito de uma 

Constituinte que desejasse mudanças, deveria ser a de esclarecer o que é a soberania em cada mulher e em cada homem.  
31 O convidado Orlando Coutinho ponderou que, no caso de direitos e garantias individuais dos trabalhadores, o princípio da 
isonomia teria reflexo, sobretudo, quando os constituintes deliberassem sobre a ordem social, no que esta devesse assegurar 

como direitos mínimos dos trabalhadores. Além do fato de a isonomia, no âmbito da classe trabalhadora, referir-se ao 

conhecido postulado de “salário igual para trabalho igual” e dele derivar a proibição à discriminação de qualquer natureza 

(DANC, 23/04/1987, p. 39). 
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Para a constituinte Lúcia Vânia, a referida ação veio somar ao rol dos já existentes 

remédios constitucionais, na condição de um importante instrumento de resposta ao anseio da 

sociedade em relação aos direitos humanos.  

Por conseguinte, outros aspectos atrelados à temática foram trazidos ao palco de 

debates da Subcomissão, dessa vez, enfatizando a proteção fundada nos mecanismos legais. 

Foram levantadas questões como o fato de não se poder desconsiderar perspectivas de direitos 

humanos surgidas no contexto da contemporaneidade; a necessidade de submetê-los à tutela da 

Constituição; a busca de proteção dos direitos além da soberania nacional; a amplitude da 

salvaguarda de determinadas garantias individuais no novo texto constitucional; a proteção dos 

direitos não somente a cargo do Estado, mas por meio de outros instrumentos em que a própria 

sociedade estivesse envolvida
32

. 

De forma exemplificativa, estaria no rol dos “novos direitos humanos”, conforme 

destacado, o direito à intimidade; a ampliação da abrangência do direito de resposta; a garantia 

do exercício dos direitos políticos de quem exerça o imperativo de consciência; a garantia da 

integridade física contra a tortura e o direito de se reunir sem armas. 

A importância do princípio da isonomia como uma necessidade peremptória a ser 

assegurada na nova Constituição também foi um fator considerado. Conforme exposto, não 

somente a discriminação em razão da raça, mas todas as afrontas ao princípio da igualdade 

deveriam ser afastadas.  

Vê-se, pois, que os direitos humanos foram concebidos sob uma ótica de promoção e 

tutela do Estado, havendo a necessidade de serem assegurados por meio de instrumentos legais, 

dentro e fora dele. Não bastando, porém, estarem expressos formalmente no texto. Todavia, 

uma urgência demonstrada no elenco das novas demandas era a de que não se poderia mais 

deixar a tutela dos direitos humanos somente a cargo das instituições do Estado
33

. Posto que, o 

ente estatal, na maioria das vezes, era o próprio causador das violações.  

Por sua vez, no âmbito da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e 

das Garantias, a discussão sobre os direitos humanos foi trazida no contexto da anistia e dos 

                                                             
32 Os “novos direitos humanos”, como mencionado, estariam atrelados ao desenrolar de novas demandas, de novos desafios 

decorrentes do processo civilizatório contemporâneo, dentro de uma perspectiva social e tecnológica que careceria, inclusive, 

de reconhecimento constitucional. A palestra foi proferida pelo professor e jurista Cândido Mendes. 
33 Nesse quesito, foi destacada a figura do Defensor do Povo que, segundo o convidado, professor Cândido Mendes, não teria 

somente a função de denúncia e de sugestão de correções à administração pública, mas além dessa, deveria promover tanto a 

efetiva responsabilidade da violência ativa, quanto a da violência negativa, ou seja, a da não realização do direito (DANC, 

24/04/1987, p. 54). 
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direitos coletivos. Serão abordados, nesse momento, apenas os últimos, dadas as considerações 

sobre a anistia terem sido relacionadas no tópico 2.3.3. 

A referida Subcomissão foi composta de 20 membros titulares. Dentre eles, foram 

eleitos para Presidente o constituinte Maurílio Ferreira Lima; para primeiro Vice-Presidente o 

constituinte Orlando Pacheco; para segundo Vice-Presidente o constituinte Uldurico Pinto e 

para relator o constituinte Lysâneas Maciel. As 6 audiências públicas externas foram realizadas 

nas cidades de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Salvador
34

. Além de duas em Brasília e 

outras 6 reuniões ordinárias realizadas na própria Subcomissão para a discussão de questões 

temáticas, contabilizando aproximadamente 285 entidades participantes
35

. 

Pareceu ser uma preocupação comum entre os constituintes a necessidade de vinculação 

dos trabalhos da Subcomissão aos anseios do povo. Conforme destacado pelos constituintes 

Lysâneas Maciel e João Agripino, a participação da sociedade brasileira deveria ser a mais 

abrangente possível. Logo, o deslocamento para a realização das audiências públicas foi 

encarado como justificativa para o entrelaçamento entre a proposta de mudança da ANC e a 

opinião popular. 

A outra inquietação esteve relacionada ao formalismo exacerbado com o qual as várias 

constituições brasileiras trataram os temas nelas inseridos. Havia, portanto, a necessidade de se 

implementar garantias que viessem a conferir efetividade para as normas. Nas palavras do 

constituinte Lysâneas Maciel, elas “[...] são mais importantes realmente, do que seu conteúdo 

formal” (DANC, 14/04/1987, pág. 3). 

Outrossim, o ambiente democrático, segundo os posicionamentos dos constituintes, 

seria o terreno fértil para o florescimento dos direitos e garantias ali discutidos. Conforme 

posicionamento do constituinte Uldurico Pinto,  

 

[...] num regime que se diz democrático, que está querendo buscar diminuir as 

injustiças sociais, num regime em que nós Constituintes, estamos querendo construir 

                                                             
34 Algumas das audiências públicas realizadas: a) em São Paulo nos dias 24 e 25 de abril de 1987; convidado - Jurista e 

professor Miguel Reale Filho. Temas: o voto facultativo, os direitos do consumidor, a idade mínima para votar, a reeleição de 

ocupantes de cargos executivos, a anistia, dentre outros; b) em Brasília no dia 29 de abril de 1987. Convidados: Professores 

Ramayana Gazzinelli, Presidente da Sociedade Brasileira de Física, e Ênio Candotti, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC. Temas: “A natureza do Programa Nuclear Clandestino Brasileiro e As Contas Secretas 

Delta I, II, III e IV";  c) em Recife no dia 29 de abril de 1987; d) em Salvador no dia 05 de maio de 1987. Convidados: várias 

entidades de defesa dos direitos humanos. Tema: direito coletivo como assunto novo nos textos constitucionais, o direito do 

consumidor e os "caixa-dois" do Governo Federal, nos programas de informação secreta, de energia e armamentos nucleares, a 
idade mínima para votar, a reeleição de ocupantes de cargos executivos; e) em Brasília no dia 06 de maio. Convidado – Rex 

Nazareth - Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tema: O Programa Nuclear Clandestino Brasileiro. 
35 A subcomissão recebeu propostas de instituições, estudiosos, conferencistas e outros segmentos, inclusive de várias 

entidades de classe, associações de bairro e comunidades carentes, além de cerca de 400 sugestões por parte dos parlamentares.  
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uma sociedade mais livre, mais justa, temos de não só falar em democracia, mas 

exercê-la (DANC, 06/05/1987, pág. 62). 

 

Nessa ótica, a pauta dos direitos coletivos, denominados em alguns momentos de 

Direitos Humanos Coletivos
36

, abrangeu o direito do contribuinte
37

, o direito à segurança, o 

direito do consumidor, - nesse caso, o acesso ao consumo -, os direitos culturais coletivos do 

povo, o direito de manifestação
38

, o direito de informação e o direito de audiência entendido 

como a necessária oitiva da coletividade por meio das entidades organizadas. 

No Anteprojeto apresentado pelo relator ainda constou nesse rol a matéria relacionada à 

qualidade de vida e meio ambiente. Segundo Lysâneas Maciel, 

 

[o]s direitos coletivos estão intimamente associados ao estado de bem-estar social, 

próprios das democracias modernas. Aí, o substrato de legitimidade do poder público 

é a escolha e condução de políticas compatíveis com as vontades e necessidades da 

maioria da sociedade. Afirmar os direitos coletivos no novo texto constitucional 

equivale a reconhecer os cidadãos brasileiros como titulares do direito de uma 

existência criativa e digna (DANC, 14/05/1987, p. 75). 

 

Dentre as garantias foram pontuados a criação do mandado de segurança coletivo com 

alcance sobre pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado; o habeas data como 

instrumento assegurador do direito de informação; a ampliação da ação popular e a criação da 

figura do Defensor do Povo, o ombudsman.
39

  

A categoria dos direitos coletivos foi tratada como novidade a ser inserida na 

Constituição e considerada, à época, como um instituto relativamente novo no Direito 

Constitucional Moderno. Talvez, por isso, os próprios constituintes se manifestaram no sentido 

de não haver um contorno definido acerca desses direitos, conforme destaque do constituinte 

Lysâneas Maciel, relator da Subcomissão: 

 

[...] nesta Subcomissão talvez verifiquem os maiores entreveros, dentro da nova 

concepção política que é exatamente a relação entre a Assembleia Nacional 

                                                             
36 O constituinte Lysâneas Maciel se referiu aos direitos coletivos como direitos humanos coletivos, em vários momentos 
durante os trabalhos da Subcomissão, associando-os a uma categoria de direitos capazes de traduzir os anseios das grandes 

massas, dos grandes conjuntos de pessoas marginalizadas do processo político. 
37 Segundo o constituinte Maurílio Ferreira Lima, o direito do contribuinte é parte inerente aos direitos coletivos e os 

elementos de defesa desses direitos são a transferência e o controle dos gastos públicos. O tema foi tratado na segunda 
audiência pública realizada em Brasília na data de 29 de abril de 1987, tendo como convidados os professores Ramayana 

Gazzinelli, presidente da Sociedade Brasileira de Física, e Ênio Candotti, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência – SBPC, os quais expuseram sobre a natureza do "Programa Nuclear Clandestino Brasileiro – As Contas 

Secretas Delta I, II, III e IV". (DANC, 29/04/1987, p. 36-37) 
38 Destacou o constituinte Lysâneas Maciel sobre o direito de manifestação: “O moderno Estado Social de Direito 

supõe a livre manifestação coletiva dos cidadãos em defesa dos seus interesses, sejam estes de ordem econômica, cultural, 

ecológica e social, nas várias esferas de organização, desde a comunitária até a nacional” (DANC, 14/04/1987, p.75). 
39 A figura do Defensor do Povo também foi trazida na Subcomissão analisada anteriormente. 
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Constituinte e os Direitos Humanos Coletivos que nunca foram contemplados em 

nossa legislação. Fala-se em Direito Humano individual; mas os Direitos Humanos 

Coletivos e a participação popular nunca foram de fato, contemplados na legislação 

deste País, seja nas Leis Maiores, seja nas menores (DANC, 07/04/1987, p. 01). 

 

Segundo o parlamentar, a linha tênue entre direitos individuais e coletivos permitiu o 

distanciamento em relação ao tema, culminando, em grande medida, na preponderância do 

aspecto liberal das Constituições brasileiras que se traduziu nos direitos individuais. A 

consequência disso seria, por exemplo, o isolamento dos indivíduos do contato e das 

preocupações com seus semelhantes, com as pessoas de seu convívio, dentro de sua esfera de 

influência. Contudo, a despeito da necessária mudança de enfoque, a nova Constituição, no seu 

entender, continuaria favorecendo a concepção liberal com reforço aos direitos individuais e 

não aos coletivos. 

 Essa também foi uma crítica corroborada pelo constituinte Humberto Lucena que 

sugeriu a mudança de nomenclatura de direitos coletivos para direitos sociais. Conforme 

acentuou, a grande preocupação com o aspecto liberal deveria ser substituída pelo social. Nas 

suas palavras, “temos que dar a esta Constituição um enfoque o mais progressista possível, do 

ponto de vista social, de tal sorte que marchemos a passos largos para uma social democracia 

no Brasil” (DANC, 24/04/1987, p. 31). Da mesma forma, o constituinte João Agripino 

asseverou: 

 

Tenho dito e repetido que esta Constituinte deve operar a transformação do Estado 

liberal para o Estado social. Por isso, dou grande importância aos direitos coletivos 

que, a meu ver, se sobrepõem até aos direitos individuais, que inspiraram a 

Constituição liberal de 1946 (DANC, 29/04/1987, p. 39). 

 

Não obstante a mudança de enfoque pontuada, a ingerência do Estado demonstrou ser 

um fator preocupante na visão dos parlamentares, na medida em que a sua presença pudesse 

ensejar possíveis excessos. Logo, conforme entendimento do constituinte Maurílio Ferreira 

Lima haveria que se “neutralizar o abuso do aparelho de Estado contra os cidadãos brasileiros” 

(DANC, 07/04/1987, p. 01).   

Vê-se, pois, que os direitos humanos, da forma como concebidos, pautaram-se pela 

ótica de amparo legal sob a tutela do Estado, sendo abordados, ademais, numa perspectiva 

reconhecedora da importância da dimensão social dos direitos como instrumento de 

concretização. 

Nessa perspectiva, a necessidade de inserção de princípios na nova Constituição, nos 

quais ficasse demonstrada expressamente a prevalência dos direitos humanos foi considerada 
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sob a ótica das relações internacionais entre o Brasil e os demais Estados no âmbito da 

Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais. 

Tendo como presidente o constituinte Roberto D'Ávila, como 1º e 2º vice- presidentes, 

respectivamente, os constituintes Aluízio Bezerra e Antônio Ferreira, além do relator deputado 

João Herrmann Neto, a referida Subcomissão realizou cerca de oito audiências públicas, 

contando com aproximadamente quatorze expositores, tendo em vista que em algumas delas 

foram ouvidos mais de um convidado
40

. 

Conforme destacou o constituinte Roberto D’Ávila, os trabalhos da Subcomissão foram 

norteados pela importância da democracia para o país, com destaque para as relações 

internacionais entre os países estrangeiros, assim como os temas relativos à soberania e à 

nacionalidade. 

Destarte, a temática concernente aos direitos humanos esteve pautada nas questões de 

caráter internacional e figurou no Anteprojeto (Substitutivo e Parecer final) apresentado pelo 

relator no texto do artigo 21 do Título III - Das Relações Internacionais com a seguinte 

disposição: 

 

Art. 21. Na convivência com Estados estrangeiros e participando de organismos 

multilaterais, o Brasil favorecerá a obras de codificação progressiva do direito 

internacional, os movimentos de promoção dos direitos humanos e a instauração de 

uma ordem econômica justa e equitativa (DANC, 11/05/1987, p. 121, grifo nosso).  

 

Conforme o relator João Herrmann Neto, esse artigo representou um avanço, pois, na 

medida em que sendo o mundo uma relação entre os Estados, portanto, entre os povos, a 

maneira de se realizar um ordenamento jurídico entre eles, não importa onde estivessem, 

haveria de ser por meio da luta pela democracia e pelos direitos humanos. Destacando, 

                                                             
40 Estiveram presentes nas audiências públicas realizadas pela Subcomissão os seguintes convidados: Embaixador Paulo Tarso 

Flecha de Lima – Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores – tema: "Relações Internacionais" 2) Dr. Celso 
Albuquerque Mello – Professor de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – tema: "Normas de 

Relações Internacionais no texto Constitucional" 3) Professor Vicente Marotta Rangel – Diretor da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo – tema: "Soberania e Relações Internacionais" 4) Embaixador Saraiva Guerreiro – Embaixador 

Extraordinário para Assuntos de Dívida Externa – tema: "Dívida Externa" 5) Professor Carlos Roberto Siqueira Castro – 
Procurador da República – tema: "Soberania Nacional" 6) Doutor José Francisco Rezek – Ministro do Supremo Tribunal 

Federal – tema: "Nacionalidade" 7) Ministro Renato Archer – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia – tema: “Soberania 

e Reserva de Mercado" 8) Professor Jacob Dolinger – Professor de Direito internacional Privado da Universidade do Rio de 

Janeiro – tema: “Sugestões de Normas de Relações Internacionais ao Texto Constitucional” 9) Representante da União 
Brasileira de Informática Pública – UBIP – tema: "Reserva de Mercado, Soberania e Definição de Empresa Nacional" 10) 

Representante da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais – ALANAC – tema: "Denúncia de Tratados 

Internacionais sobre Patente" 11) Lúcia Maria Pinto da Rocha Rausis – Diretora do Departamento de Relações Internacionais 

da CONAM – tema: "Soberania e Relações internacionais" 12) Representante do Conselho Indigenista Missionário – tema: 
"Direito dos Povos Indígenas à Autodeterminação" 13) Ministro Celso Furtado – Ministro da Cultura – tema: "Nacionalidade 

das Pessoas Jurídicas" 14) Embaixador Rubens Ricupero – Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos 

Internacionais. – tema: "Relações internacionais". 
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portanto, que “esse é [o] princípio basilar dentro da Constituição brasileira” (DANC, 

11/05/1987, p. 109). 

Num segundo momento, ainda no contexto das relações internacionais, referindo-se a 

documentos assinados pelo Brasil, os direitos humanos foram trazidos ao debate com a 

terminologia de direitos do homem
41

, logo, num sentido mais genérico, sendo esboçado no 

mesmo Título do Anteprojeto, porém, no artigo 27 do Capítulo II referente às Atribuições do 

Presidente da República, conforme segue: 

 
Art. 27. Os tratados e convenções sobre direitos do homem, direito humanitário e as 

convenções internacionais de trabalho serão submetidos pelo Presidente da República 

ao Congresso Nacional no prazo máximo de três meses de sua conclusão e, se 

aprovados pelo Poder Legislativo, serão obrigatoriamente ratificados pelo Presidente 

da República no prazo máximo de nove meses (DANC, 11/05/1987, p. 121, grifo 

nosso). 

 

Sob este prisma, pareceu uma inquietação o modo como o homem, destinatário dos 

direitos ali discutidos, deveria ser visto. Segundo o constituinte José Herrmann Neto, 

necessário seria, 

 

[...] tratar o ser humano não apenas como aquele que vota, que tem direitos políticos, 

mas tratar o cidadão como um ser concreto, com direitos políticos, econômicos e 

sociais. [...] O que se tem de fazer, primeiro, é tirar da Constituição a questão do ser 

abstrato e transformá-lo num homem concreto, pleno de direitos políticos, 

econômicos e sociais, chegando até mesmo ao direito de emprego. [...] uma sociedade 

organizada tutela o Estado; o Estado tutelado pela sociedade nada mais é do que um 

Estado democrático. Portanto, por aí começa o exercício da democracia e a luta pela 

democracia (DANC, 22/04/1987, p. 10-11). 

 

Conforme posto, a concreção jurídico-constitucional efetiva passaria pela mudança na 

forma de conceber o titular dos direitos, isto é, o ser humano enquanto sujeito completo, 

detentor não só de direitos de cunho político, mas também econômicos e sociais. A mudança 

do plano formal e abstrato para o concreto permitiria a tutela do Estado pela sociedade, 

concretizando, outrossim, não só a luta, mas também o exercício democrático. 

 

 

                                                             
41 A expressão direitos do homem é considerada muito vaga por alguns autores como Bobbio (2004, p. 17). Segundo o autor, a 

vagueza da expressão acaba levando a conceitos tautológicos como o de que os “Direitos do homem são os que cabem ao 

homem enquanto homem” ou ainda aqueles “cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa 

humana ou para o desenvolvimento da civilização”. Não havendo, nesse sentido, concordância sobre o que seria 

“aperfeiçoamento da pessoa humana” ou “desenvolvimento da civilização”. 
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2.3.2 Os debates entre os constituintes: a proibição da tortura e o repúdio ao autoritarismo  

  

 

Os direitos humanos foram também abordados no contexto da proibição da tortura. 

Pareceu uma constante entre os parlamentares a não admissão dentro da nova ordem 

democrática, na qual se pugnava pela defesa e promoção da dignidade da pessoa humana, 

quaisquer atos dessa natureza ou que com eles comungassem. Logo, a lembrança das práticas 

autoritárias vivenciados durante o regime militar se mostrou recorrente durante as explanações, 

sendo comum, portanto, o desejo de que fossem extirpadas da realidade do país.  

Esse anseio foi demonstrado pela apresentação de diversas propostas tanto por parte dos 

parlamentares quanto dos expositores, nos momentos de audiências públicas. Dentre elas, por 

exemplo, a sugestão trazida pelos constituintes Jamil Haddad e Lúcia Vânia de tornar a tortura 

um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia e ainda imprescritível
42

. Assim como a 

de se incluir uma condenação clara na nova Constituição, atribuindo à tortura a classificação de 

crime de lesa-humanidade, além de garantias que permitissem a todas as pessoas buscar em 

tribunais especiais uma resposta em caso de violação. 

Nesse contexto, a definição do crime de tortura com a sua consequente delimitação foi 

considerada um ponto de partida ao tratamento da questão. Buscou-se, pois, definir-se a prática 

criminosa com base na Convenção da ONU sobre o Crime de Tortura, à época, subscrita pelo 

Brasil e pendente de deliberação no Congresso Nacional. Conforme consta no documento: 

  

1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo 

qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente 

a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou 

confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou 

seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou 

por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais 

dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no 

exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou 

aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam 

consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções 

ou delas decorram
43

 (BRASIL, 1991, grifos nossos).  

                                                             
42 A constituinte Lúcia Vânia solicitou a palavra para relatar a Sugestão número 469, do Constituinte Jamil Haddad – "A 
tortura é crime comum, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia". Ela deu parecer favorável, sugerindo que se 

acrescentasse a "imprescritibilidade". Colocada em discussão, usou da palavra o constituinte José Mendonça de Morais e, em 

votação, foi aprovado unanimemente o parecer favorável, posteriormente encaminhado ao relator (DANC, 22/04/1987, p. 18). 

43 Decreto nº 40 de 15 de fevereiro de 1991. Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes.  Essa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas foi aprovada, em Convenção, no dia 10-

12-84 e assinada pelo governo brasileiro em 23 de setembro de 1985. 
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Dentre os pontos considerados, destacam-se a observância de a prática da tortura 

ocorrer tanto por meio de sofrimentos físicos quanto mentais infligidos à pessoa com o intuito 

de dela se obter informações e, ademais, a menção de tais atos serem praticados por agentes a 

serviço do Estado, diretamente ou por pessoas designadas. Nas palavras do constituinte 

Antônio Mariz, 

 

[e]ssa definição do crime de tortura representa, a meu ver, uma conquista da 

humanidade, resultado de uma elaboração difícil, durante muitos anos, e que 

finalmente consumou-se pela definição universalmente aceita de crime de tortura. É 

fundamental que se defina o crime de tortura e que se incorpore esse tipo de crime à 

legislação penal brasileira, na medida em que, como dizia aqui um outro 

conferencista, tratasse de crime nefando, que precisa ser perfeitamente definido, para 

que a própria definição do crime constitua elemento preventivo da sua prática. É 

crime que se compara ao genocídio e à escravidão, como foi igualmente referido aqui. 

[...] de fato seria impossível estabelecer paralelo entre a tortura institucional, como a 

chamou o ex-Deputado Modesto da Silveira, e os crimes de maus- tratos e de 

violência contra a pessoa [...]. Essa definição não inclui a dor ou sofrimento que seja 

inerente ou acidental às sanções ilegais. Um dos elementos caracterizadores da tortura 

é que esse sofrimento ou dor intensa, infligida às pessoas, seja originário da 

instigação, do consentimento ou aqui aquiescência de uma autoridade pública, ou de 

alguém que aja em seu nome. Essa me parece ser de fato a característica primordial 

(DANC, 29/04/1987, p. 99/100/101). 

 

Esclareceu-se, sobretudo, a dúvida de alguns constituintes quanto a impossibilidade de 

ser considerada como tortura a violência praticada pela pessoa natural, isto é, sem vínculo de 

servidor com o Estado, exatamente pela natureza do crime que se define como crime do agente, 

da autoridade. 

Tratou-se, pois, conforme colocado pelo constituinte, de se diferenciar a figura da 

tortura institucionalizada, aquela praticada durante os vinte e um anos da ditadura militar pelos 

agentes do Estado, das ocorrências gerais de violência praticadas entre as pessoas por motivos 

diversos. 

Nesse sentido, como garantias de não ocorrência, foram trazidos à discussão alguns 

elementos de tipificação da prática criminosa, embasados na Convenção da ONU, outrora 

mencionada. Entre eles figurou: o sofrimento severo, físico ou mental; a intencionalidade de 

serem infligidos sobre a pessoa com propósitos de obter dela ou de outrem informação ou 
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confissão e, como terceiro elemento, a punição da pessoa em questão ou de terceiro que 

cometeu, ou, suspeita-se ter cometido determinado ato
44

. 

A título de contextualização, foi posto em evidência o fato de que durante o período 

ditatorial, sobretudo nos governos de Costa e Silva e Emílio Médici, várias disposições sobre o 

abuso de autoridade contra convicção filosófica, por exemplo, foram revogadas. Além da 

supressão das garantias individuais no que toca à punição do executor da tortura, retiradas da 

Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170 de 14 de dezembro de 1983), por ocasião da 

legislação excepcional estabelecida com o golpe militar
45

. Logo, pairava a impunidade 

acompanhada da ausência de dispositivos legais que coibissem os abusos de violência 

praticados pelas autoridades contra o cidadão.  

Conforme trazido em debate, discutir direitos e garantias individuais passava, antes, 

pela questão da tortura. O tema era ausente na legislação brasileira, uma vez que a prática não 

era penalizada, a saber, não só no Brasil, mas na América Latina. Destarte, além da criação de 

garantias para a aplicação do que se define como elemento típico do crime, necessário seria 

uma cultura de conscientização na sociedade acerca da inadmissibilidade dessa prática
46

. A 

nova Constituição, nesse ponto, desempenharia, consoante exposto, um papel fundamental no 

tocante à definição e estipulação de garantias. 

Em contrapartida, demonstrou ser uma preocupação entre os constituintes a necessidade 

de esclarecimento sobre a abrangência do crime. Para alguns, não bastava definir e tipificar, 

mas haveria que se cuidar em não permitir o favorecimento dos criminosos. Tratava-se de 

delimitar até onde seria considerado um ato de tortura e a partir de que momento o uso da força 

não mais configuraria o crime. 

Em sugestão trazida pelo constituinte Narciso Mendes, caberia diferenciar entre a 

tortura decorrente das convicções políticas e filosóficas e aquela cometida eventualmente 

contra o criminoso comum. Conforme afirmou, o exercício da força pelo policial o deixava em 

situação de risco na medida em que seus atos pudessem ser interpretados como prática de 

                                                             
44 Discussão trazida na audiência pública realizada na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, em 29 de abril de 

1987, tendo como expositor o professor Augusto Cançado Trindade, à época, também consultor-Jurídico do ltamarati. Tema: 

“Direitos e Garantas Individuais no Plano Internacional”. 
45 Discussão trazida no âmbito da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, no momento da audiência pública 

realizada em 6 de maio de 1987, tendo como convidado o Sr. Modesto da Silveira, à época, ex-parlamentar e Membro da 

Comissão dos Direitos Humanos e do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, com o tema: "Direito Penitenciário". 
46 Discutiu-se sobre a necessidade de se criar condições para que o repúdio à tortura ocorresse não só no âmbito dos poderes 
constituídos, mas também, por parte daqueles que exerciam o poder de repressão na sociedade. Havia, nesse sentido, que se 

discutir a questão da tortura e dos direitos humanos dentro dos quartéis, das PM, do Corpo de Bombeiro, de todos os órgãos 

prestadores de serviço à população, como um crime de lesa-humanidade, que não poderia ser perdoado. Ignorar isso poderia 

ser uma forma de compactuar, criar condições e justificativas. 
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tortura, quando, na verdade, estaria apenas exercendo as atividades inerentes ao seu ofício. 

Logo, o agente do Estado estaria vulnerável. 

Ao interpelar, a constituinte Lúcia Braga
47

 esclareceu que o tema referente à tortura 

condiz com o respeito que toda pessoa humana merece, independente de ser acusado de crime 

comum ou político
48

. Nas suas palavras: 

 

A vida humana deve ser respeitada. A pessoa humana é sagrada. Ela não pode ser 

menosprezada, por pior que seja. Existem outros elementos de punição. A tortura é 

um desrespeito à dignidade humana. [...] Qualquer criminoso merece ser respeitado. 

A lei aplicará outros dispositivos que não a tortura; essa é inadmissível. Acho que no 

capítulo dos direitos e garantias deve constar expressamente que a tortura não será 

permitida (DANC, 07/05/1987, p. 184). 

 

Em arremate, afirmou que a ausência de tortura não significaria uma sociedade sem 

punição, não se devendo, portanto, excluir outros mecanismos para tal fim. Como disse, 

“[t]alvez o constituinte Narciso Mendes tenha interpretado que uma sociedade sem tortura seria 

uma sociedade com o afrouxamento das punições, sem [...] coibir os excessos” (DANC, 

07/05/1987, p. 184). O fato é que a prática criminosa não deveria ser utilizada como um 

instrumento de correção. Logo, o intuito, nesse aspecto, pareceu ser o da não admissão de 

ressalvas no tocante à tortura. 

Nessa ótica, o constituinte Joaquim Haickel levantou a possibilidade de acrescentar a 

característica da hediondez, com o intuito de se agravar a pena da tortura e o deputado José 

Genoíno manifestou pela retirada da expressão “na forma da lei”, uma vez que, segundo ele, 

em se tratando de valores supremos e essenciais aos direitos do indivíduo não se poderia 

                                                             
47 Sugestão número 395, do Senhor Constituinte Antônio de Jesus, relatada pela Constituinte Lúcia Braga, com parecer 

favorável, com Substitutivo. Em discussão. Usaram da palavra os Senhores Constituintes: Délio Braz, Maguito Vilela, Eliel 

Rodrigues, Costa Ferreira e Narciso Mendes. Não houve votação. Todas as sugestões e pareceres foram encaminhados ao 

Relator. (DANC, 07/05/1987, p. 177). 
48 Eis o diálogo estabelecido nesse momento: O constituinte Narciso Mendes: [...] É costume hoje querer julgar o crime de 

tortura inafiançável, imprescritível e não passível de indulto ou de qualquer outra concessão. Concordo plenamente quando 

esta tortura for decorrente de convicções políticas ou filosóficas, porque, na outra ponta, o que assistimos é a uma sociedade 

cada vez mais violenta, onde os criminosos são cada vez mais sofisticados. Parece-nos também que estamos querendo 
comparar, quando se trata de tortura, o preso político com o criminoso comum. [...] Aí vem a minha pergunta: o agente do 

Poder público, aquele que é hoje responsável pela manutenção da ordem e pela prisão dos criminosos [...]. Talvez até, em 

decorrência da prisão, esse policial tenha de aplicar algumas técnicas avançadas de defesa pessoal e isso cause escoriações ou 

qualquer outra lesão corporal do criminoso. Será que, numa sociedade complacente com o crime, como a de hoje, esse 
criminoso não vai acusar o agente da segurança pública de o haver torturado? O policial que foi em busca do criminoso não 

será considerado um criminoso muito maior? Acho que é difícil entender isso. Deveríamos fazer uma diferenciação entre a 

tortura decorrente das convicções políticas e filosóficas e a tortura cometida eventualmente contra o criminoso comum ou o 

assaltante. Esta é a minha opinião. A constituinte Lúcia Braga: Podemos concluir que uma sociedade sem tortura não é uma 
sociedade sem punição. Talvez o constituinte Narciso Mendes tenha interpretado que uma sociedade sem tortura seria uma 

sociedade com o afrouxamento das punições, sem uma maneira de coibir os excessos. Parece ter sido esta a interpretação de S. 

Ex.ª Mas uma sociedade sem tortura não excluirá outros mecanismos de punição (DANC, 07/05/1987, p. 183/184). 
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admitir que uma lei ordinária futura eliminasse postulados como o da integridade física e 

mental e da existência digna (DANC, 19/05/1987, p. 243). 

Figurou, portanto, na redação do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias 

Individuais
49

, após a apresentação de sugestões e emendas: 

 

São direitos e garantias individuais: VII – A integridade física e mental e a existência 

digna. A tortura e o tráfico de tóxicos constituem crimes inafiançáveis e insuscetíveis 

de anistia, substituição ou suspensão da pena, ou livramento condicional, ou 

prescrição, na forma da lei (DANC, 11/05/1987, p. 258). 

 

Outro aspecto abordado – agora, no âmbito da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos 

Direitos Coletivos e das Garantias -, relacionou-se à possibilidade de responsabilização do 

governo em todas as unidades da federação, podendo-se, ainda, caber o direito de regresso da 

União contra as esferas estaduais e municipais, uma vez verificada a ocorrência da prática 

criminosa em seus limites e, desses entes contra os agentes causadores das violações, atuantes 

em nome do poder público. Nas palavras do constituinte Lysâneas Maciel: 

 

A tortura. Nós a colocamos como crime não suscetível de anistia, de prescrição ou de 

fiança e estabelecemos a responsabilidade do Governo, quer na esfera federal, quer na 

municipal, quer na estadual, e estabelecemos, também, o direito regresso da União 

contra os governos estadual e municipal quando essa tortura, essa violação dos 

direitos humanos, nesse particular, é feito por uma dessas Unidades da Federação, e 

também essas Unidades da Federação, têm direito de regresso sobre policiais, 

representantes, agentes do poder público que tenham extrapolado das suas obrigações 

(DANC, 13/05/1987, p. 67). 

 

No Anteprojeto apresentado à Subcomissão ficou assim disposto: 

 

Art. 1º, § 6º: A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará os 

dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política, 

cabendo-lhes direito de ação regressiva, que será imprescritível contra o Estado ou o 

Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se apurarem responsabilidades 

por excessos cometidos (DANC, 13/05/1987, p. 70). 

 

Nesse patamar, ao contexto de proibição da tortura - dessa vez, na Subcomissão da 

Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais -, foi trazida como escopo a 

proteção da dignidade da pessoa humana, colocando-se a necessidade de a nova Constituição 

                                                             
49 A apresentação do Anteprojeto ocorreu em 11 de maio de 1987 pelo relator Darcy Pozza e consta na Ata da 20º Reunião, p. 

206/207. Não se observaram mudanças entre o Anteprojeto inicial e o Substitutivo. 
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enunciá-la na forma de um princípio, logo na sua abertura, de tal modo que ficasse revelado o 

compromisso com a dignidade
50

. 

 A prática da tortura foi concebida como espécie de crime nefando pelo que contém de 

sadismo, de intolerância política e de subjugação da liberdade de pensamento e de auto 

manifestação do ser humano. Como demonstrado, a perpetração de atos dessa natureza não só 

evidenciou o desrespeito à pessoa humana, assim como evocou a triste lembrança vivenciada 

nos porões da ditadura. 

Nesse aspecto, tanto a coibição da prática da tortura quanto o repúdio ao autoritarismo 

se mostraram flagrantes nos posicionamentos dos constituintes. O incômodo, quando da 

lembrança de circunstâncias vividas à época ditatorial, refletiu, entre outras questões, a 

preocupação com a limitação do papel das Forças Armadas na nova Constituição. 

Havia, pois, nítida inquietação no tocante à possibilidade de insucesso no caminho da 

redemocratização. Conforme palavras do constituinte Lysâneas Maciel, “[s]e não limitarmos o 

papel das Forças Armadas na Constituição, estaremos permitindo aquela expressão que diz que 

qualquer momento elas podem intervir se houver perturbação de ordem interna” (DANC, 

19/05/1987, p. 86).  

Logo, a ocorrência de golpes ainda era uma possibilidade considerada na Constituinte, 

de modo que os esforços se concentraram em evitar possíveis interferências militares, 

cuidando-se, nesse ponto, de se pensar em mecanismos constitucionais que lhes reduzissem as 

forças. Expressivas são as indagações do constituinte José Paulo Bisol: 

 

Então, pergunto se não é possível, por exemplo, evitar-se golpes militares, que 

escapam de um controle da legalidade, porque são a antilegalidade. Não é possível 

criarmos dispositivos constitucionais que retirem do golpe de estado a sua 

justificação, a sua racionalização? Acho que constitucionalmente podemos arrancar 

da Constituição a justificação, a racionalização de todos os golpes de estado que 

ocorreram aqui. Temos um princípio, diante do qual muita gente fica genuflexo, 

achando que é uma produção legal, exemplar, que diz: "Todo poder emana do povo e 

em seu nome será exercido." A segunda parte desse dispositivo é expressa, objetiva e 

claramente destinada à justificação dos comportamentos inconstitucionais dos golpes 

de estado, porque ninguém jamais dará um golpe de estado sem fazer o discurso 

usando a expressão "em nome do povo", assim como os maiores crimes da 

humanidade, em todos os tempos históricos, foram cometidos em nome de Deus e da 

liberdade (DANC, 08/05/1987, p. 102). 

 

                                                             
50 Audiência pública realizada em 30 de abril de 1987. Expositor: Carlos Roberto de Siqueira Campos - Procurador da 

República; professor da PUC do Rio de Janeiro, PhD pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tema: "Soberania 

Nacional" (DANC, 30/04/1987, p. 37).  
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O fortalecimento do Executivo em detrimento dos outros poderes representou um dos 

fatores para a ingerência dos militares na vida política do país. Conforme posto pelo expositor 

Carlos Roberto Siqueira Castro, convidado da Subcomissão da Nacionalidade, Soberania e 

Relações Internacionais: 

 

[...] A ditadura militar desde logo procurou alijar os representantes do povo, sediados 

no Congresso Nacional, e o processo de deliberação política. A iniciativa das leis em 

matéria econômico-financeira ficou enfeixada nas mãos dos generais presidentes. 

Eram impossíveis emendas por parlamentares. Criou-se de forma hiperbolicamente 

ditatorial a figura do decreto-lei. Não sou contra o decreto-lei enquanto medida 

legislativa, pois é previsto em Constituições democráticas, mas de uma forma muito 

bem posta. Refiro-me ao decreto-lei da nossa Constituição que serve para qualquer 

assunto de interesse relevante do Governo. O que se observa é que houve realmente 

um esforço muito centrado no sentido de impor esse sistema tecnocrático, militar, 

burocrático, com exclusão da sociedade civil, com exclusão do Poder Legislativo. A 

descentralização governamental, se figurar como um princípio da organização 

nacional, por certo servirá como advertência contra o centralismo que desserve a 

democracia [...] (DANC, 30/04/1987, p 39). 

 

Outrossim, nas palavras do constituinte Samir Achôa, o agravamento do quadro 

resultante da concentração de poder nas mãos dos militares, deu-se com a possibilidade da 

emissão desregrada dos decretos-leis. Em seu parecer, era urgente que o Parlamento voltasse a 

funcionar (DANC, 22/04/1987, p. 13). 

Notadamente, esteve presente entre os constituintes a preocupação de paralisar as 

violações aos direitos humanos por meio da criminalização da tortura e da não aceitação do 

retorno dos militares ao poder. Demonstrou-se, nessa ótica, a necessidade de um instrumento 

que permitisse um caminho hábil à coexistência da sociedade com os poderes instituídos rumo 

à realidade democrática almejada, portanto, de não retrocesso. Com esse fim, foi trazido em 

discussão o instituto da anistia, tema do próximo tópico. 

  

 

2.3.3 Os debates entre os constituintes: a anistia e a pacificação nacional  

 

 

O debate em torno da anistia situou-se num contexto de defesa dos direitos humanos, na 

medida em que a sociedade carecia de um posicionamento frente aos abusos ocorridos durante 

o período ditatorial. Logo, pareceu estar associada a uma ideia de justiça reparadora, figurando 

como um instrumento viável de resposta às inúmeras violações perpetradas. Foi considerada, 
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desse modo, uma preocupação a ser dirimida, conforme posição expressada pelo constituinte 

Lysâneas Maciel: 

 
[G]ostaria de chamar a atenção sobre o direito de anistia que tem preocupado todo o 

País. É uma matéria delicada. A rigor, a mobilização popular que ensejou a criação do 

Governo da Nova República e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte 

teve, como um de seus mais fortes componentes, a vontade nacional de sufocar todas 

as formas de opressão que marcaram duramente a nossa sociedade nestas duas últimas 

décadas. Milhares de famílias ainda mantêm viva nas suas lembranças episódios que 

envolveram amigos ou parentes numa série de arbitrariedades e de atos da mais 

extrema violência, perpetrados pelos governos ditos revolucionários. A esse passado 

de desmandos, ódios, discriminações, urge contrapor uma presente justiça de 

grandeza e de coragem para que as forças progressistas desta Nação se unam e 

encontrem as condições básicas para o enfrentamento das desafiadoras crises 

políticas, econômicas e sociais, que atingem dramaticamente o Brasil (DANC, 

13/05/1987, p. 67). 

 

Nesse sentido, a Constituinte foi tida como um palco propício ao debate sobre o 

processo de anistia ocorrido no país, em 1979. Permitiu-se, com isso, o ressurgimento da 

discussão sobre a necessidade de que a anistia fosse ampla, geral e irrestrita, conforme pleito 

defendido, à época, pelos vários segmentos da sociedade. A matéria, destarte, foi alvo de nada 

menos do que 145 propostas vindas de quase todos os partidos, demandando o interesse tanto 

dos constituintes quanto das demais esferas sociais. 

Nessa ótica, o entendimento deu-se no sentido de que a anistia deveria ser “ampla com 

ressarcimento de direitos e vantagens” (DANC, 13/05/1987, p. 67). Conforme posto, 

determinadas categorias dentre elas vários militantes de organizações sindicais e estudantis, 

bem como, participantes de movimentos grevistas; civis e militares expulsos, demitidos ou 

excluídos por motivações políticas; além de convocados para o serviço militar considerados 

desertores e jornalistas incursos em delitos de imprensa, por exemplo, não haviam sido 

contemplados. 

A sugestão, pois, foi a de inserção de dispositivos no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias que especificassem a abrangência da anistia, determinado quem 

eram os anistiados, quais eram os seus direitos e eliminando-se possíveis ressalvas à concessão 

do benefício. O constituinte Lysâneas Maciel fez a seguinte alusão: 

 

Por essa razão, sugeríamos, no Capítulo das Disposições Transitórias da nova 

Constituição conste parte do desejo nacional de pacificação, traduzido em artigos em 

que fique explicitado o universo dos anistiados, os seus direitos, eliminando-se as 

regulamentações – chamo a atenção dos Srs. Constituintes para isso – as 

interpretações e as exigências, que possam diminuir ou prejudicar a abrangência da 

anistia. A Constituinte, por todos os motivos expostos, deverá ser um passo definitivo 

na reparação e na devolução dos projetos democráticos, que ficaram inacabados e que 
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são defendidos e reclamados pelos setores mais consequentes da sociedade brasileira 

(DANC, 13/05/1987, p. 68). 

 

Vê-se, pois, que a ideia de pacificação acompanhou o diálogo em torno da anistia como 

uma maneira de romper com os arbítrios do governo autoritário. Seria um modo de suplantar 

os mandos e desmandos outrora vividos, conforme destacado pelo referido constituinte: 

 

O povo deseja a Nação pacificada; quer eliminar ressentimentos, cicatrizar feridas, 

extinguir ofensas e hostilidades; corrigir erros e injustiças. [...] A permanência desse 

estado de coisas é uma afronta à consciência jurídica, um atentado ao direito e à 

moral, uma violência contra toda a sociedade. [...] (DANC, 13/05/1987, p. 68, grifo 

nosso). 

 

Contudo, para ele, a adoção de mecanismos que possibilitassem o pleito de uma anistia 

ampla, geral e irrestrita não estaria associada à ideia de perdão ou esquecimento. Nas suas 

palavras: 

 

[N]ão se está aqui pedindo uma anistia que signifique o esquecimento ou o perdão. O 

que se deseja é a devolução de direitos consagrados, arbitrariamente arrancados pelas 

garras da usurpação dominante. Estamos tentando eliminar uma ordem jurídica 

envelhecida e repudiada. Impõe-se, portanto, a adoção de uma anistia geral, ampla e 

irrestrita, capaz de pôr um ponto final em todas as divergências e lutas políticas que 

causaram prejuízos incalculáveis a milhares de famílias, além dos males sociais que 

trouxeram desdobramento dramático para a vida do País (DANC, 13/05/1987, p. 68, 

grifo nosso). 

 
Isso nos revela que a Nação brasileira está preocupada com este problema, que os 

Parlamentares Constituintes estão interessados em pacificar a família brasileira 

aplicando uma medida de justiça, não uma medida de caridade, de perdão ou de 

simples esquecimento [...] (DANC, 13/05/1987, p. 71, grifo nosso). 

 

Associado ao desejo de pacificar a sociedade, conforme colocado, a anistia foi utilizada 

como meio de reconciliação geral, na medida em que a democracia almejada demandava uma 

convivência política entre a sociedade e os poderes constituídos, inclusive com as Forças 

Armadas. Na concepção posta, pareceu nítido que o passado estaria devidamente reparado com 

a ampliação do direito de anistia. Foi o que expressou o constituinte João Paulo incumbido de 

estudar o tema e esboçar uma sugestão aos demais parlamentares. Em seu parecer:  

 

Estudando detidamente as duas propostas apresentadas pelos Constituintes Adhemar 

de Barros Filho e Mendes Botelho, entendi que eles visam à reparação ampla de todas 

as Comissões, de todos os atos praticados de forma arbitrária por razões políticas. 

Visam, também, a que se consumam, de vez, os ressentimentos, os ódios e as 

diferenças, para que, após a homologação da nova Constituição, haja uma 

reconciliação geral e possamos conviver politicamente, sem os resquícios do passado, 

para que não fiquem excluídos, ou discriminados, ou sem reparação, todos os atos 
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acontecidos num passado um pouco mais distante, como é o caso daqueles que 

tiveram inviabilizada a reparação das injustiças sofridas pelo Decreto-lei nº 864, de 2 

de setembro de 1969, bem como daqueles soldados que sofreram sanções 

disciplinares e foram excluídos das correções cabíveis (DANC, 22/04/1987, p. 18, 

grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, ficou disposto no anteprojeto apresentado pelo relator Lysâneas 

Maciel à Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e das Garantias: 

 

Art. 1º É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, no período 

compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 1º de fevereiro de 1987, foram punidos 

em decorrência de motivação política por qualquer diploma legal, atos de exceção, 

atos institucionais, atos complementares ou sanções disciplinares impostas por ato 

administrativo. 

§ 1º A anistia de que trata esse artigo garante aos anistiados, civis e militares, desde 

que requerida até doze meses após a promulgação dessa Constituição, a reintegração 

ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações 

atrasadas, com seus valores corrigidos a contar da data da punição, promoções a 

cargos, postos, graduações ou funções a que pudessem vir a ter direito como se em 

atividade estivessem, computando-se o tempo de afastamento como de efetivo 

serviço, para todos os efeitos legais. 

 

§2º Os direitos estabelecidos nesse artigo ficam igualmente assegurados aos 

abrangidos pelo Decreto-Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, que não 

reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considerados crimes políticos 

ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como os que tiveram ações sustadas no 

Poder Judiciário pelo Decreto nº 864, de 12 de setembro de 1969 (DANC, 

13/05/1987, p. 70-71). 

 

Destacam-se, além desses, no § 3º há a sugestão de tornar a anistia autoaplicável, logo, 

sem restrições e limitações quanto à execução pela Administração Pública; o § 4º tratou de 

assegurar os benefícios do artigo aos trabalhadores, dirigentes e representantes sindicais do 

setor privado, quando punidos ou demitidos por motivação exclusivamente política e o § 6º 

dispôs sobre a concessão de pensão especial aos incapacitados e de indenização aos 

dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão política. 

Em justificativa, o relator expressou a intenção de estender o período de concessão da 

anistia até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, com o intuito de 

beneficiar os que foram punidos por motivos de natureza política. Esclareceu, nesse ponto, que 

a despeito de vários constituintes terem apresentado propostas no sentido de se estender o 

beneficio aos crimes conexos e, dentre estes, ao crime de corrupção, essas proposituras foram 

recusadas. 

Tratou-se, pois, de se ampliar a abrangência da anistia a todos quantos foram punidos 

em decorrência de motivação política e por meio de qualquer diploma legal, inclusive sanções 

disciplinares embasadas em atos administrativos. Isso porque, conforme destacou, “o universo 
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da abrangência das anistias anteriores excluía os que haviam sido punidos por legislação que 

não fosse de exceção. Procura-se, [...], corrigir essa injustificada omissão” (DANC, 

13/05/1987, p. 69). 

Ademais, esclareceu que a medida procurou alcançar os que foram privados de recorrer 

ao Poder Judiciário para reaverem os seus direitos usurpados por força dos dispositivos 

constitucionais autoritários, vigentes no regime anterior. Segundo o relator, tanto a demora na 

prestação jurisdicional quanto a dificuldade de interpretação dos tribunais fez com que vários 

cidadãos ficassem prejudicados em suas demandas. Portanto, a reintegração à carreira seria a 

forma mais benéfica, além da reparação pecuniária decorrente dos anos de afastamento 

compulsório, calculado com base nos vencimentos que deixaram de ser usufruídos. 

Pelo exposto, foi possível observar um conservadorismo em torno da problemática 

sobre a responsabilização dos militares pelos atos praticados no período autoritário. No diálogo 

entre os parlamentares não se enfrentou de forma substancial esse ponto. Apenas bem 

rapidamente e de maneira sucinta foi levantada a questão na Subcomissão dos Direitos e 

Garantias pelo convidado José Antônio Rodrigues Dias
51

 quanto à possibilidade de punição 

dos militares pela prática dos crimes de tortura e homicídio
52

.  

Para o constituinte Narciso Mendes, uma vez comprovada a crueldade e a hediondez de 

tais crimes, os militares estariam igualmente passíveis da mesma pena imputada aos demais 

cidadãos. Na concepção do parlamentar, não se poderia atribuir privilégios a um grupo 

específico, uma vez que o objetivo ali na Constituinte seria o de construir e edificar um 

conjunto de regras constitucionais que valesse para todos.  

No entanto, o diálogo não teve continuidade predominando, desse modo, o 

entendimento de que o acordo nacional pela redemocratização se pautaria na ampliação do 

direito de anistia, o qual haveria de sedimentar a reconciliação nacional entre a sociedade 

brasileira e os poderes constituídos. 

 

 

                                                             
51 O convidado, à época, presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Viçosa – MG esteve presente para a 
audiência pública realizada dia 27 de abril de 1987 na Subcomissão dos Direitos e Garantias e expôs o tema dos “Direitos e 

Garantias Individuais”.  
52 O Sr. José Antônio Rodrigues Dias: – Dentro dessa colocação do ilustre Constituinte, eu perguntaria: Como ficam os 

crimes dos militares, que torturaram e mataram tantas vezes? O constituinte Narciso Mendes: – Se comprovada a crueldade e 
a hediondez dos crimes, estão igualmente passíveis da mesma pena que estamos propugnando para qualquer cidadão. O Sr. 

José Antônio Rodrigues Dias: – Na teoria. Na prática, não sei. O constituinte Narciso Mendes: – Na teoria e na prática. Se 

estamos aqui imaginando construir e edificar uma Carta Magna para ser cumprida e partimos do pressuposto de que, a priori, 

existem privilégios, então não estamos fazendo absolutamente nada (DANC, 27/04/1987, p. 75). 
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3. A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL: CONSTATAÇÕES E PERSPECTIVAS  

 

 

3.1 A Constituição de 1988: os direitos humanos e a(s) medida(s) de transição  

 

 

Como se depreende do capítulo anterior, a Assembleia Nacional Constituinte 1987-

1988 foi conduzida por duas inquietações principais: a de não retrocesso à ordem antecedente e 

a consequente necessidade de um regramento constitucional capaz de, entre outros pontos, 

impedir a ocorrência das práticas autoritárias favorecendo, nessa lógica, a promoção e a defesa 

dos direitos humanos. 

Com fulcro nessa dinâmica e nos dados obtidos no segundo capítulo, busca-se nesse 

tópico discutir o que foi contemplado na Constituição de 1988 em termos de direitos humanos 

e de medidas transicionais, a fim de se compreender qual aspecto preponderou na ligação entre 

ambos. 

Impende ressaltar, primeiramente, a influência do movimento de ruptura versus 

continuidade, balizador da transição político-democrática em que o processo constituinte 

esteve envolto. Tal ocorrência, consoante alguns, representou uma nítida manifestação da 

natureza “acordada” entre os regimes autoritário e democrático
53

 que acabou por imprimir a ele 

não só as peculiaridades outrora mencionadas, mas a prevalência de certos temas em 

detrimento de outros. 

Na concepção de Araújo (2013), a dicotomia entre ruptura e continuidade institucional 

faz parte de uma discussão travada entre dois campos. O da ala conservadora de juristas, para 

os quais prevalece a rigidez formal das teorias do poder constituinte e aqueloutro denominado 

“radical-democrático” em que a decadência do regime de 1964 autorizara, de plano, a presença 

de um poder constituinte originário
54

. 

Faoro (2007), figurando no segundo grupo, sustenta a tese de uma Constituinte plena 

em poderes, todavia não com base na ruptura revolucionária, mas na “decomposição do 

                                                             
53 Cumpre destacar, que esse complicador esteve presente desde o início da instalação da ANC, quando das ambiguidades em 
torno da forma convocatória por Emenda Constitucional, estudadas no tópico 2.2 do capítulo anterior. 
54 O autor pontua que, para os conservadores, a ANC não decorreu de um poder constituinte originário tendo em vista a forma 

de convocação por emenda constitucional. Logo, não correspondeu a uma Assembleia “livre, soberana e exclusiva”. Longe, 

portanto, de uma iniciativa “revolucionária” e “rupturista”. 
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regime”. Essa linha de pensamento estaria associada à luta travada pelos setores de oposição ao 

governo autoritário composto pelos mais amplos segmentos da sociedade civil organizada. 

Nesse aspecto, cabe destacar a visão, segundo a qual um dos pontos de partida na 

discussão do poder constituinte originário é o fato de ele não ser de todo detentor de um caráter 

ilimitado e incondicional, da mesma forma que não pode ser estaticamente entendido sob o 

viés da dualidade ruptura/continuidade
55

. Ao contrário, ele seria, na verdade, refeito e desfeito 

dinamicamente a partir desse mesmo movimento dual. 

Logo, a polarização dos dois campos, quais sejam, de um lado, o da preservação do 

status quo institucional e de outro, o da rejeição desse mesmo status quo, no caso da 

Constituinte de 1987-1988, “poderia ter travado seriamente o desenvolvimento da luta política, 

na época enredada não apenas nos desafios da reconstrução institucional, mas também numa 

gravíssima crise econômica e social [...]” (ARAÚJO, 2013, p. 52). 

Conforme Araújo (2013), para além da discussão entre originário e derivado e, na 

medida em que o poder constituinte tem o propósito de instaurar um regime democrático, 

necessidade de maior envergadura reside na busca de meios para que o formalismo não se 

sobreponha à substância do conceito
56

. 

Depreende-se, nessa ótica que, em que pese vários parlamentares terem se manifestado 

acerca da Assembleia Constituinte como uma oportunidade única na história brasileira para a 

realização de mudanças substanciais no cenário político-jurídico, os reflexos da transição pela 

via indireta fundada na ideia de pacificação nacional se mostraram determinantes na nova 

Carta Política.  

O questionamento, portanto, apesar de não enfrentado explicitamente, mas que a todo o 

momento se mostrou presente, diz respeito ao fato de a Constituição de 1988 representar um 

tempo novo na vida político-social do país ou corresponder apenas a um momento de 

passagem no regime iniciado em 1964. O que se constata, conforme Paixão (2011), é que não 

                                                             
55 Convém destacar que, em uma determinada linha de pensamento, a discussão ruptura/continuidade na realidade brasileira 

não pode se realizar a partir da concepção de poder constituinte originário e derivado, na medida em que a experiência política 
e constitucional do país demonstra uma verdadeira composição e não uma ruptura, propriamente dita, com a ordem anterior. 

Esse foi o entendimento do ex-ministro do STF, Nelson Jobim, perante a comissão especial destinada a proferir parecer sobre a 

PEC nº. 157, de 2003 (revisão constitucional), na Audiência Pública, nº. 100, de 2006, ocorrida em oito de fevereiro de 2006. 

Cattoni (2009) esclarece que, na concepção de Nelson Jobim, haveria um déficit de legitimidade na ANC, em razão não apenas 
da forma convocatória, por emenda, mas também em razão de seu funcionamento, o que teria sido posteriormente compensado 

pela atuação do Supremo Tribunal Federal. 
56 A discussão sobre o poder de reforma constitucional é ampla e complexa. O trabalho não a enfrentará nas suas minúcias, 

mas cabe pontuar que a desvalorização da formalidade constitucional também pode ser utilizada para fomentar a sobrevivência 
de regimes autoritários. Como se sabe, na própria realidade brasileira, durante o período ditatorial, a Constituição sofreu várias 

alterações em suas regras. Registre-se, ademais que, no mesmo sentido esboçado no texto, de superação do formalismo, 

posiciona-se Ferreira Filho (2007), para quem o importante é que a forma constitucional não se torne um empecilho ao direito 

popular de revisão, reforma e mutação da Constituição. 
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havia, pois, clareza entre os atores políticos se o produto da Constituinte deveria resultar de um 

rompimento com a ordem anterior. 

Contudo, entre os parlamentares, a opção pela ruptura, - encarada de forma nociva, 

como revanchismo -, pareceu não ser o melhor caminho, enfatizando-se o consenso pela 

necessidade de se evitar traumas no processo da redemocratização. Com isso, a ideia de uma 

Constituição oriunda da transição pacificada, outrossim, dirigida pela inexistência de 

vencedores e vencidos, mostrou-se mais adequada entre eles. O que acabou repercutindo, tanto 

no processo constituinte quanto no novo regramento, a perspectiva do continuísmo autoritário 

no tocante a determinadas medidas correlatas à ordem anterior. 

Sem embargo, é sobremodo indispensável o registro da prevalência dos direitos 

humanos na Constituição de 1988, a começar pela posição topográfica na qual foram inseridos. 

Conforme se verifica, eles foram dispostos no início do documento, logo após a declaração dos 

princípios fundamentais, o que, de saída, denota grande relevância conforme Komparato 

(2009). Haja vista que, nas Constituições anteriores, a precedência formal foi dada às normas 

de organização do Estado. 

Além disso, a supremacia dos direitos humanos no novo sistema constitucional também 

se torna evidente pela grade de princípios estruturais com a qual se acham imbrincados. O 

primeiro diz respeito, por exemplo, à possibilidade de sua aplicação imediata, prevista no 

artigo 5º, § 1º, da CRFB/88. Como desdobramentos desse princípio, criou-se o remédio judicial 

do mandado de injunção, no artigo 5º, inciso LXXI, para os casos em que a ausência de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e, no artigo 103, § 2º, atribuiu-se a 

competência ao Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade por omissão, 

visando dar efetividade às normas constitucionais. 

O segundo princípio, disposto no artigo 5º, § 2º, da CRFB/88, refere-se à possibilidade 

de se adotar uma interpretação aberta, por meio da qual sejam considerados outros direitos e 

garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados na Constituição, ainda que não 

constantes expressamente no rol dos seus dispositivos
57

. Comparato (2009, p. 451) destaca que, 

os princípios fundamentais e o regime político “são declarados nos quatro primeiros artigos” da 

                                                             
57 Comparato (2009, p. 451) destaca que, por meio desse dispositivo, “superou-se a distinção entre direitos humanos 

(Menschenrechte) e direitos fundamentais (Grundrechte), introduzida pela doutrina jurídica germânica e incorporada à Lei 

fundamental de Bonn de 1949”. 
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CRFB/88, sendo que os princípios aparecem, no artigo 1º e 3º, sob a forma de fundamentos e 

objetivos, respectivamente
58

. 

Segundo o autor, o terceiro princípio estrutural pertencente ao sistema de direitos 

humanos, “pelo menos na origem, é o da equiparação entre as normas de direito interno e as de 

direito internacional” (COMPARATO, 2009, p. 451). Conforme disposto na segunda parte do 

§ 2º do artigo 5º supramencionado, também serão considerados os direitos e garantias 

decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. De forma complementar, o 

artigo 4º, inciso II, da CRFB/88 dispõe sobre o princípio da prevalência dos direitos humanos a 

que o Estado brasileiro deve obediência nas relações internacionais
59

. 

Somando-se aos três, no artigo 60, § 4º, inciso IV da Constituição, os direitos e 

garantias individuais figuram como matérias inafastáveis, portanto, na condição de cláusulas 

pétreas. Nesse ponto, Comparato (2009), ao aduzir sobre a ausência das demais categorias de 

direitos fundamentais no referido texto, afirma se tratar apenas de uma imperfeição formal, que 

pode ser facilmente superada por meio de uma “interpretação sistemática da Constituição [...], 

pois o art. 1º, inciso III, declara como fundamento [...] ‘a dignidade da pessoa humana’, da qual 

os direitos fundamentais, todos eles, são meros desdobramentos” (COMPARATO, 2009, p. 

450). 

No tocante às garantias fundamentais, foram criados novos remédios judiciais, como o 

mandado de injunção, acima mencionado, o habeas data, previsto no inciso LXXII e a 

admissão da possibilidade de mandado de segurança coletivo, no inciso LXX, todos no artigo 

5º da Constituição. Foi também ampliada a competência judicial do Ministério Público
60

 e 

instituída a Defensoria Pública
61

, respectivamente nos artigos 129, III e 134 da CRFB/88
62

.  

Demonstrando outra inovação na realidade constitucional brasileira, a Constituição de 

1988 promoveu a inclusão dos direitos de natureza transindividual como os direitos do 

                                                             
58 O autor esclarece sobre a característica do regime republicano e democrático e que a federação é forma de organização do 

Estado e não qualidade do regime político. 
59 O autor afirma que, por força § 3º acrescido ao art. 5º da CRFB/88 pela E.C. nº 45, de 2004, que impôs quórum especial de 
votação aos tratados de direitos humanos para que tenham força constitucional, houve “clara violação ao princípio da 

irreversibilidade dos direitos humanos já declarados oficialmente” (COMPARATO, 2009, p. 451-452).  
60 Entre os instrumentos de ampliação da competência do Ministério Público estão a promoção de inquérito civil e a ação civil 

pública. 
61 Cf. o Art. 134: A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 
62 Acrescente-se que com a E.C. nº 45, de 2004, que incluiu o § 5º ao art. 109, da CRFB/88, no caso de hipóteses de grave 

violação de direitos humanos, o Procurador Geral da República poderá suscitar perante o STJ o incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal com o fim de assegurar o cumprimento de obrigações oriundas de tratados de direitos 

humanos de que o Brasil seja parte. 
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consumidor (Art. 5º, XXXII), criou normas de proteção ao meio ambiente (Capítulo VI do 

Título VIII) e, na categoria dos direitos sociais (Art. 6º), além da saúde, da educação e da 

previdência passaram a figurar os direitos à moradia, à segurança, de proteção à maternidade e 

à infância, de assistência aos desamparados, bem como, ao lazer
63

. 

A essas conquistas no campo dos direitos humanos podem ser acrescidos os direitos e 

garantias relativos ao exercício da cidadania e da participação popular. Conforme disposto no 

Capítulo dos Direitos Políticos (Artigo 14, I, II e III da CRFB), a soberania popular será 

exercida por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular fundada no sufrágio universal e 

no voto direito e secreto, com valor igual para todos. 

Nesse ponto, vale destacar a crítica de Comparato (2009), para quem os avanços na 

seara dos direitos políticos foram modestos. O autor aduz que, na circunstância vivida pelo 

país, de encerramento do regime militar, “como não poderia deixar de ser”, “a Constituição 

declara solenemente” o teor do artigo 1º, parágrafo único, segundo o qual “todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (COMPARATO, 

2009, p. 453). 

Todavia, esse princípio é tolhido dentro do próprio texto constitucional, segundo esse 

autor, na medida em que o povo sequer tem o direito de iniciativa para propor emendas à 

Constituição, poder exclusivo do Congresso Nacional, no teor do artigo 60, da CRFB/88. 

Ainda, conforme Comparato (2009, p. 453), de forma autoritária, no artigo 49, inciso XV, “o 

Congresso tornou a manifestação soberana do povo, por meio de plebiscitos e referendos, 

dependente de prévio consentimento parlamentar. Ou seja, o mandante é obrigado a pedir 

autorização ao mandatário para exercer os seus direitos”. 

Nesse sentido, não obstante todos os avanços verificados no novo regramento, a 

Constituição de 1988 não se furtou em denunciar a solução pela via conciliatória, decorrente da 

“transição por cima”, como característica de um produto, em grande medida, “orquestrado 

pelas elites políticas”, conforme acentua Barbosa (2016, p. 32). Posto que, segundo o autor, 

esses elementos constituem a identidade jurídico-constitucional brasileira
64

. 

                                                             
63 Comparato (2009) acrescenta a esse rol, como uma perspectiva inovadora da CRFB/88, a regulação conjunta dos direitos à 
saúde, à previdência e à assistência social, no chamado Sistema de Seguridade Social (Título VIII, Capítulo II). Além de, no 

campo da educação, ter assegurado o ensino fundamental obrigatório e gratuito (Art. 208, I) na condição de direito público 

subjetivo (Art. 208, § 1º) e do reforço aos direitos do trabalhador, tanto urbano quanto rural (Art. 7º e seguintes). Ademais, 

trouxe um conjunto de normas visando proteger os direitos dos índios (Arts. 231 e 232), bem como à família, à criança e ao 
idoso (Art. 226 e seguintes). 
64 A despeito da afirmação, o autor se posiciona no sentido de que, embora o processo constituinte não tenha sido precedido 

por um movimento revolucionário e a experiência constitucional demonstre a conciliação como marca característica, não resta 

dúvida de que a ANC representou uma ruptura na tradição constitucional brasileira (BARBOSA, 2016).  
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Consequentemente, o caráter conservador se fez preponderante na condução de 

determinados temas como, por exemplo, o não enfrentamento da possibilidade de punição dos 

militares pelas graves violações dos direitos humanos decorrentes das práticas de tortura, 

assassinatos e demais crimes cometidos durante o período ditatorial, como visto no breve 

diálogo entre os constituintes, demonstrado no segundo capítulo do trabalho. 

Essa omissão negligenciou, por óbvio, o passado de atrocidades desencadeando uma 

cultura de esquecimento, o que acabou sobrepujando a memória e o consequente 

enfrentamento dos fatos. Conforme Filho (2012), no cenário da inacabada transição 

democrática brasileira, o apelo à ideia de reconciliação se alia a uma política de esquecimento, 

na medida em que impede as políticas de memória e o julgamento pelos crimes cometidos. 

Aviltando, ademais, as possibilidades de elucidação e conhecimento público dos documentos 

nos quais se consubstanciaram as estratégias de ação do aparato ditatorial-militar. 

Tais constatações denunciam o ponto nodal da questão, qual seja, o da ausência de uma 

pauta na Constituinte destinada a tratar do tema relacionado às medidas transicionais 

concernentes à justiça de transição. Sobreleva registrar, nesse ponto, que ainda que o termo não 

tenha se mostrado familiar na realidade brasileira, à época, não aparecendo, portanto, nos 

diálogos entre os parlamentares, mostrou-se clara, como observado, a fuga em relação ao tema. 

Dito de outro modo, independente de a nomenclatura utilizada nos debates travados na 

ANC não corresponder com o que hoje se denomina justiça de transição ou medidas 

transicionais (memória, verdade e justiça), o fato é que a problemática não foi enfrentada em 

seu conjunto, denunciando a falta de interesse com a matéria e, consequentemente, o 

desrespeito com a sociedade brasileira que direta ou indiretamente se acha afetada pelos 

horrores da ditadura militar. 

Impende ressaltar que a cultura do esquecimento sedimentada no discurso do perdão e 

da pacificação
65

, embora não declaradamente admitida no momento da Constituinte, como 

visto, propiciou o retardamento da justiça de transição no Brasil, sendo, por isso, considerada 

tardia e incompleta
66

. Conforme Torelly (2012), a temática começou a ser discutida só a partir 

da década de 1990, dez anos após o fim da ditatura, não fazendo parte do primeiro momento da 

transição político-democrática do país. 

                                                             
65 Conforme Cittadino (2012, p. 11), “a política do perdão não pode pretender apagar as violações dos direitos humanos da 
memória pública, nem muito menos perdoar os agressores”. 
66 Como mencionado no segundo capítulo, chegou-se a afirmar que o que se buscava não era perdoar nem esquecer os 

desmandos cometidos no período ditatorial por parte dos militares, mas o tema não foi discutido a partir de uma possibilidade 

concreta de responsabilização. Ao contrário, embora suscintamente trazida a questão, o debate não obteve prosseguimento.  
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Necessário se faz, portanto, a compreensão de que, segundo Barbosa (2016, p. 39) “[...] 

‘lembrar’ e ‘esquecer’ são movimentos indissociáveis, [pois], [s]e o esquecimento é, de fato, 

constitutivo da memória, então, [...] torna-se central determinar se é possível distinguir entre o 

que devemos lembrar e o que podemos esquecer”. 

Nesse caminho é que também se impõe a mudança de perspectiva no tocante ao 

discurso de revanchismo comumente atrelado à ideia de punir. Como exposto em momento 

anterior, para além de uma discussão tão somente jurídico-política
67

, a necessidade de apurar 

os crimes se refere a uma exigência ética e moral estabelecida pelos direitos humanos, na 

condição de mecanismos de salvaguarda da dignidade humana. 

Por conseguinte, o tema da anistia representou o único aspecto considerado na 

Constituinte atrelado à conjuntura da justiça transicional. Para Paixão (2011, p. 15), “talvez o 

último momento em que a ditadura obteve êxito em sua estratégia de abertura tenha sido a 

instituição da anistia”. Conforme destaca, “o projeto foi todo concebido e aprovado sob a 

perspectiva da ‘superação’, da ‘virada de página’ ou, em outras palavras, do esquecimento” 

(PAIXÃO, 2011, p. 15). 

Nesse sentido, Torelly (2012) pontua que a Constituição de 1988, além de representar 

em si mesma um marco, possibilitou o restabelecimento formal e efetivo da separação dos 

poderes anteriormente comprometida pelas ações do regime autoritário. Contudo, a despeito de 

ter propiciado o regular funcionamento das instituições do estado de direito, pode-se constatar 

a omissão das pautas específicas da justiça de transição, com exceção da anistia, que foi 

reiterada pela E.C. nº 26, ao chamar a Constituinte. 

Cumpre destacar, portanto, que nos debates da Assembleia Constituinte e, 

consequentemente no regramento constitucional de 1988, o aspecto conservador fundado no 

discurso de não revanchismo e na pacificação nacional teve prevalência no tocante ao 

tratamento das medidas transicionais enquanto pauta de direitos humanos, a despeito de a 

anistia ter se constituído como um elemento válido para a transição. 

Com efeito, necessário se faz entender o processo de anistia no cenário brasileiro. Para 

que se prossiga com a discussão, de igual modo cabe o esclarecimento sobre a adoção do 

instituto no contexto das transições entre regimes autoritários e democráticos, como se verá no 

próximo tópico.  

 

                                                             
67 Sugere-se acompanhar a discussão do tópico 1.2 do primeiro capítulo. 
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3.2 A problemática da Anistia: uma solução ou um entrave ao processo transicional? 

 

 

Uma das interpretações disponíveis aduz que as anistias podem ser consideradas 

mecanismos utilizados nos processos transicionais, como uma espécie de perdão lato sensu que 

visa extinguir a punibilidade e direcionado àqueles que já sofreram algum tipo de castigo pelos 

crimes cometidos (BASTOS, 2009). Em geral são condicionadas politicamente, ou seja, 

enfatizam contextos de transição como guerras civis e insurreições e são marcadas por 

fundamentos legais, como forma de perdoar condenados inocentados em momento posterior 

(BASTOS, 2009). 

Podem ser introduzidas no cenário político por meio de quatro procedimentos 

diferentes. A título de exemplo, por meio de ato discricionário do Poder Executivo; com base 

em negociações num processo de paz; pela promulgação do Poder Legislativo e, ainda, por 

referendo popular (MALLINDER, 2008). 

Nessa ótica, a aplicação da anistia normalmente se estabelece dentro de uma relação de 

conflito concretizada no processo transicional entre os regimes. Trata-se da situação em que, de 

um lado há o propósito de punir os crimes cometidos no passado e permitir que se faça justiça 

à sociedade como um todo e, de outro, há o temor de que os ditadores dificultem a saída das 

posições de poder dado o receio de sofrerem investigações e punição por seus atos.  

Por conseguinte, conforme Bastos (2009), as leis de anistia, sob o ponto de vista do 

direito internacional, apresentam problemas de fundamentação. Isso porque, na maioria das 

vezes, são emitidas para servir aos interesses do próprio ditador ou grupo político no poder, 

bem como de seus subordinados; podem conflitar com os instrumentos constitucionais do 

Estado e; geralmente violam obrigações assumidas em âmbito internacional pelos entes estatais 

no que se refere a processar crimes e oferecer direitos e indenização aos cidadãos pelos atos 

ilícitos praticados. 

O problema central, segundo a autora, ainda sob o enfoque do direito internacional 

reside no fato de que, em muitos casos, ao oferecer a anistia os Estados cedem garantias 

fundamentais dos cidadãos asseguradas por tratados internacionais e legislações domésticas. 

Surgindo daí a necessidade de verificar se houve legitimidade no momento de sua concessão 

(BASTOS, 2009). 
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A mais comum é a anistia em branco, dentre os tipos de leis anistiadoras, a qual é 

concedida pelos ditadores de legitimidade nacional ou internacional duvidosa que estão se 

retirando do poder. Isso porque, pela amplitude do propósito busca genericamente suprimir a 

responsabilidade dos agentes estatais pelos crimes cometidos durante um período específico, 

assim como não diferencia crimes comuns de crimes políticos e internacionais, nem considera 

os motivos do crime. 

Nesse sentido, um problema típico que acompanha tais leis e que são recorrentes nos 

casos latino-americanos, incluindo o do Brasil, é o fato de os regimes autoritários anistiarem a 

si próprios. Isto é, a anistia é concedida pelos dirigentes do regime ditatorial e para seus 

próprios integrantes. Situação esta, denominada autoanistia, de vedação pacífica por parte da 

Corte Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH). 

Impende salientar que o posicionamento da referida Corte, não é o de ilegalidade das 

leis de anistia, mas o de que as leis de autoanistia produzem impunidade a graves violações de 

direitos humanos. Logo, no que concerne ao problema de autoria das leis, o posicionamento da 

referida Corte, no caso de países americanos, impõe a vedação de que a autoridade responsável 

pelas violações seja a autora da lei de anistia (TORELLY, 2012). 

Ademais, a despeito de o direito internacional e a prática doméstica dos Estados 

permitirem a aplicação das anistias em determinados casos, outro problema é o fato de que 

certos crimes, como os de lesa humanidade, de acordo com o posicionamento de tribunais 

internacionais, não são passíveis de serem anistiados. A concessão de anistia, em tais situações, 

traduz-se como uma pseudoanistia que juridicamente encobre um ato de impunidade, não 

configurando, segundo Torelly (2012), uma anistia em sentido próprio. 

Conforme acentua Bastos (2009, p. 173), o que causa perplexidade é o fato de que “o 

Estado perdoa além de seus súditos, a si mesmo pelos seus próprios males.” Nessa 

interpretação, caberia ao Estado conceder anistia aos que desrespeitaram suas leis, mas não 

seria admissível fazê-lo em nome próprio e para si mesmo de maneira ampla e arbitrária, pois 

estaria atuando como cúmplice do perpetrador, e, por isso, não deveria ser perdoado. 

Na realidade brasileira, o instituto adentrou o cenário político-jurídico por meio da Lei 

nº 6.683 de 28 de agosto de 1979. Como visto em momento anterior, ela foi promulgada ainda 

durante o governo militar, sob forte pressão da sociedade civil e de parentes de opositores do 

regime, cuja reivindicação se pautava principalmente “no retorno dos exilados ao país e na 
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anulação das penas impostas pelos tribunais durante o período mais repressivo do regime 

(1968-1977)” (PAIXÃO, 2014, p. 2, tradução nossa)
68

. 

A despeito de o movimento pela anistia brasileira ter tido repercussão nacional, ainda 

no período de trâmite da lei no Congresso, foi inserido dispositivo que permitiu a abrangência 

do benefício, subvertendo por completo o propósito da lei. “Com a nova redação, todos os 

crimes cometidos por agentes do regime foram cobertos pela anistia” (PAIXÃO, 2014, p. 2, 

tradução nossa). 

Logo, foram contemplados todos os cidadãos que haviam cometido delitos no período 

compreendido entre 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, tanto para os crimes 

políticos como para os conexos a estes e os crimes eleitorais, incluindo os que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e os funcionários públicos que sofreram arbitrariedades por 

medidas de exceção. Não sendo abrangidos, todavia, os condenados pela prática dos crimes de 

terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, apesar de pleiteada a anistia ampla, geral e 

irrestrita
69

. 

Permitiu-se, dessa forma, a reciprocidade do benefício. Conforme a interpretação dada, 

em nome da conciliação nacional, a norma legal beneficiaria torturadores e vítimas, agindo 

numa via de mão dupla. Esse entendimento foi sustentado por meio da expressão “crimes 

conexos”, segundo a qual haveria ligação entre os fatos praticados pelos perpetradores e as 

ações de suas vítimas.  

Nessa concepção, a prática da tortura e os desaparecimentos forçados foram 

considerados crimes políticos, passíveis de anistia e prescrição. Isso significa que mesmo 

concebidos como de lesa humanidade, logo imprescritíveis, eles foram perdoados pelo Estado 

impedindo o dever de investigar, processar, punir e reparar a violação perpetrada. 

As consequências de tais questões revelaram a dimensão do alcance da lei de anistia no 

sentido de produzir impunidade e esquecimento frente às violações de direitos humanos 

praticadas durante a ditadura militar no país, uma vez que serviu de instrumento para acobertar 

os agentes responsáveis e, com isso, inúmeras vítimas foram impedidas do direito de justiça. 

                                                             
68 “O Brasil desenvolveu, desde o início dos tempos republicanos, uma tradição de anistia para os líderes políticos e os 
participantes que enfrentaram acusações criminais e que se originaram nas lutas políticas. Esse foi o caso na sequência da 

Revolução de 1930, e no final do "Estado Novo", um período de sete anos de regime autoritário sob o governo de Getúlio 

Vargas (1937-1945). Também foi comum a promulgação de leis e decretos de anistia depois de levantes militares, que não 

tiveram sucesso, como os dois movimentos lançados durante a presidência de Juscelino Kubitschek (1956-1961)” (PAIXÃO, 
2014, p. 01, tradução nossa). 
69 Paixão (2014) e Torelly (2012) destacam que a Constituinte permitiu a ampliação da Lei da Anistia no cenário brasileiro. 

Além de a E.C. 26/85 ter previsto o funcionamento da ANC, ela reiterou a anistia concedida em 1979 ampliando o rol de 

beneficiados, entre eles os funcionários públicos vítimas de perseguição do regime. 
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Tal situação repercutiu, ainda, no tocante às responsabilidades assumidas pelo Estado brasileiro 

no âmbito internacional. 

Isso porque ao desconsiderar, no ano de 2008, a adoção das providências recomendadas 

pela CIDH no caso Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, movido por 

familiares de desaparecidos políticos durante a ditadura militar, o Brasil foi submetido a 

julgamento pela Corte Interamericana e condenado pelo desaparecimento forçado, pela 

violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal 

e à liberdade pessoal consagrados, respectivamente nos artigos 3º, 4º, 5º e 7º, em relação ao 

artigo 1.1, todos da CADH (CEIA, 2013). 

Nessa perspectiva, a Corte considerou que a interpretação e aplicação dada à lei de 

anistia brasileira prejudicou a obrigação internacional do Estado de investigar e punir as graves 

violações de direitos humanos, uma vez que impediu os familiares das vítimas de serem 

ouvidos por um juiz, conforme preceitua o artigo 8.1 da CADH (CEIA, 2013)
70

. 

Além disso, declarou a incompatibilidade das disposições da referida lei, carecedora de 

efeitos jurídicos e, portanto, não podendo representar um empecilho para a investigação dos 

fatos discutidos, nem tampouco para a identificação e punição dos violadores e, ainda, não 

podendo incidir sobre outros casos ocorridos no país. 

Nesse sentido, para a Corte, é nítido que as leis de anistia perpetuam a impunidade, 

propiciam uma injustiça continuada, impedindo as vítimas e seus familiares de terem acesso à 

justiça, bem como de conhecer a verdade e de receber a reparação correspondente. Na 

interpretação de Piovesan (2009), tais leis configurariam um ilícito internacional e a revogação 

delas seria uma forma de reparação não pecuniária. 

Além do caso acima, o Brasil se sujeitou a outras reprimendas decorrentes dos tratados 

e convenções ratificados no âmbito da jurisdição internacional, mas também na seara interna é 

nítida a relutância diante de uma revisão da lei de anistia. É o caso verificado, por exemplo, no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº. 153 

proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB junto ao Supremo Tribunal Federal – 

STF, por meio da qual se pretendeu rever a lei, sob o questionamento da concessão de anistia 

aos representantes do Estado (policiais e militares) que, durante o regime militar, praticaram 

atos de tortura. 

                                                             
70 Em 2014, a CIDH emitiu parecer sobre a sentença proferida em 2010 pelo STF na ADPF 153 afirmando que o país ainda 

descumpre a decisão, especialmente por causa da lei de anistia, a qual continua obstaculizando a responsabilização penal dos 

agentes estatais violadores dos direitos humanos, situação considerada incompatível com a Convenção Americana. 
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Nessa ação, a OAB pediu ao STF uma interpretação mais clara do trecho da lei, o qual 

considera como conexos e igualmente perdoados os crimes de “qualquer natureza” 

relacionados aos crimes políticos ou praticados por motivação política entre setembro de 1961 

e agosto de 1979. Logo, pediu que a anistia não se estendesse aos crimes comuns praticados 

pelos agentes públicos acusados dos crimes de homicídio, abuso de autoridade, 

desaparecimento forçado, estupro e lesões corporais contra opositores (SOUZA, 2012). 

Nesse sentido, para a OAB, estender a anistia de natureza política aos agentes de Estado 

seria irregular, posto que, segundo a entidade, esses servidores estatais da repressão não teriam 

cometido crimes políticos, mas comuns, uma vez que os de natureza política seriam apenas 

aqueles contrários à segurança nacional e à ordem político-social, cometidos pelos opositores 

do regime.  

Todavia, no julgamento ocorrido em 2010, o STF confirmou a constitucionalidade da 

lei demonstrando uma posição extremamente conservadora.  Assentou-se no argumento de 

extinção da punibilidade para aos autores do fato delituoso em virtude da anistia concedida, 

que segundo o relator da ação, ministro Eros Grau, traduz-se como um pacto político de 

estabilidade social. Ele arrematou, ainda, que a despeito de a anistia brasileira ter sido o 

resultado de um pacto entre elites, alguém haveria de compor esse acordo em nome dos 

subversivos
71

. 

Verificou-se, desse modo, um total desacordo entre a interpretação dada à lei doméstica 

de concessão da anistia tanto com relação à ordem constitucional vigente como em face do 

sistema internacional de proteção aos direitos humanos, de acordo com Cittadino (2012). 

Conforme a autora, houve violação de determinados preceitos constitucionais: a) da isonomia 

em matéria de segurança, uma vez que a anistia se refere a crimes objetivamente definidos em 

lei; b) o descumprimento por parte do poder público do preceito fundamental de não ocultação 

da verdade; c) o desrespeito aos preceitos democrático e republicano, pois a lei sancionada por 

um general do Exército não foi referendada pelo povo e; d) a impossibilidade de negociação da 

dignidade humana, pois não se admite a utilização desta como moeda de troca em acordos 

políticos, conforme é acolhido pela CRFB/88 com base no sistema de proteção dos direitos 

humanos. 

                                                             
71 Para o Ministro Eros Grau, relator da ADPF 153: “(...) A chamada Lei da anistia veicula uma decisão política assumida 

naquele momento - o momento da transição conciliada de 1979. (...) os subversivos a obtiveram [...] à custa dessa amplitude” 

(GRAU, Eros. Voto: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153/2008. Supremo Tribunal Federal, 2010. p. 

1-73).  
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Ademais, desconsiderou-se totalmente o fato de os atos praticados, no contexto de 

crimes de lesa humanidade, não poderem ser anistiados genericamente. Assim como a 

incompatibilidade da tortura com o princípio do respeito à dignidade humana, inscrito no artigo 

5º, inciso XLIII, da CRFB/88, o qual considera o referido crime insuscetível de graça ou 

anistia, além de inafiançável
72

.  

Nesse ponto, impende salientar a observação feita por Torelly (2012) a respeito do 

paradoxo da vitória de todos em torno da lei de anistia brasileira. Conforme aponta o autor, há 

dois lados a serem vistos com relação ao processo de anistia no Brasil e, um deles se refere ao 

fato de que embora a lei não tenha sido a desejada pela sociedade, foi por ela apoiada e 

considerada uma vitória sobre o regime, simbolizando o restabelecimento da cidadania ativa. 

De outro lado, o regime também se fortaleceu na medida em que a estratégia de abertura 

formulada foi sendo concretizada, ou seja, de maneira controlada, apenas se encerrou um 

problema sem grandes explicações, sob o viés impositivo do esquecimento. 

Para esse autor, a lei brasileira da anistia falha como política de perdão, deixando 

abalada a tão difundida “reconciliação nacional” e, ademais, por ter sido fruto de um “acerto” 

oriundo de um “acordo político” em que o governo detinha todos os meios de força 

submetendo o Congresso Nacional com medidas de exceção. Logo, “o ‘pacto político-jurídico’ 

passa a ser fonte de permanente questionamento, mesmo após sobre ele se manifestar a corte 

máxima da República” (TORELLY, 2012, p. 195-196). 

Destarte, ao que parece, a anistia no cenário brasileiro demonstra ter sido utilizada 

como um mecanismo puramente transicional, vazio de preocupações com a justiça de 

transição. Contudo, pensar-se em justiça num contexto de violação em massa de direitos 

humanos é, conforme Greiff (2002), voltar às pré-condições de reconstrução do estado de 

direito. Posto que a democracia e o regime de direitos humanos têm contribuído para reforçá-

lo, na medida em que tais instrumentos têm se mostrado capazes de transformar a dinâmica de 

poder entre os atores sociais. 

Dessa forma, a justiça de transição se coloca como uma ponte entre as práticas 

autoritárias e uma nova configuração de regime de governo pautada em mecanismos 

democráticos, capazes de possibilitar o reconhecimento por parte do Estado de seu dever de 

                                                             
72 (CRFB/1988) Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, 

os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
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prestação de contas diante das violações praticadas. As reparações se consubstanciam em 

instrumento hábil para esse fim, conforme se verá no próximo tópico.  

 

 

3.3 Accountability enquanto prestação de contas: a política de reparação como eixo condutor da 

justiça transicional brasileira  

  

 

Em uma das abordagens realizadas no âmbito de estudo da Ciência Política, o 

mecanismo denominado accountability é empregado com a conotação de answerability 

correspondendo à obrigação do Estado de prestar contas aos cidadãos pelos atos praticados e 

por aqueles em andamento
73

. Uma definição enciclopédica, segundo Schedler (1999, p. 02) 

esclarece que se trata da “capacidade de garantir que os funcionários do governo ofereçam 

respostas por suas ações” 
74

. 

Nessa vertente, conforme o autor, o termo pode ser associado a um contexto de 

vigilância, monitoramento, supervisão e controle, impondo-se, com isso, que o agente estatal 

exerça o poder dentro das regras estabelecidas, de forma transparente e justificada. Para ele, 

essa concepção se identifica de maneira muito próxima com as noções de acompanhamento e 

justificação.  

Com base nelas, o ato de prestar contas estaria envolto em duas obrigações principais. 

A primeira indica que a prestação de contas impõe o encargo de responder a perguntas e a 

segunda implica na oportunidade de fazê-las. Nesse sentido, fariam parte desse movimento o 

direito de receber informação e a correspondente obrigação de fornecer todos os detalhes 

necessários, mas também o direito de receber uma explicação e o correspondente a ele de 

justificar a sua conduta. 

                                                             
73 Sobre o caráter de obrigação embutido no conceito de accountability, Campos (1990, p. 4) destaca que, “se esta não é 

sentida subjetivamente (da pessoa perante si mesma) pelo detentor da função pública, ela deverá ser exigida ‘de fora para 

dentro’; deverá ser compelida pela possibilidade da atribuição de prêmios e castigos àquele que se reconhece como 

responsável”. 
74 Para Schedler (1999), a atratividade do termo deriva de sua amplitude. O conceito é muito abrangente, segundo o autor. Ao 

invés de denotar uma técnica específica de domesticar o poder, ele abrange três formas diferentes de prevenção e correção do 

abuso do poder político. Implica sujeição ao tratamento de sanções; obrigando a ser exercido de forma transparente; e forçando 

a justificar os seus atos. Conforme destaca, o uso do termo tem prosseguido com base em entendimentos implícitos, sem 
recurso a qualquer definição explícita do conceito. No entanto, sempre que os autores o definem, eles tendem a associá-lo a 

answerability como sinônimo mais próximo. O autor acrescenta, ainda, que a noção de accountability não representa um 

conceito "clássico" do qual se espere um núcleo estático de características básicas invariáveis. Em vez disso, ele deve ser 

considerado como um conceito "radial", cujos "subtipos" ou expressões "secundárias" não compartilham um núcleo comum. 
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Nesse aspecto, a atividade de prestação de contas demonstra, ainda, duas 

possibilidades, segundo Schedler (1999). Por um lado, envolve elementos de monitoramento e 

supervisão, impondo a missão de encontrar fatos e evidências. Por outro, continua 

manifestando o projeto iluminista de não submeter o poder somente ao estado de direito, mas 

também ao domínio da razão. Conforme o autor, além das restrições legais, o poder político 

deve ser limitado pela lógica do raciocínio público. Desse modo, “[a]ccountability é a antítese 

monológica do poder. Ela estabelece uma relação dialógica entre os agentes prestadores e os 

interessados na prestação de contas. Isso faz ambas as partes falaram e se envolverem no 

debate público” (SCHEDLER, 1999, p. 3, tradução nossa). 

O autor explica que o motivo maior da concepção de accountability enquanto 

prestação de contas impor a necessidade da transparência dos atos, dá-se em razão da 

opacidade do poder. Isso porque, o objetivo de se exigir informações, bem assim como 

justificativa, é o de “lançar luz na caixa-preta da política”. Conforme acentua, “em um mundo 

de informação perfeita, seria inútil perguntar aos atores políticos o que eles têm feito, ou 

pretendem fazer, e por que”. Por outro lado, constata-se que no mundo político real, “a maioria 

das coisas não são acessíveis à observação direta” (SCHEDLER, 1999, p. 8, tradução nossa). 

Logo, é o princípio da publicidade que deve reger os atos daqueles que agem a serviço 

do Estado, destaca Schedler (1999). A ausência de transparência provoca fáceis desvios no 

exercício do poder público e, ainda que em determinadas circunstâncias dentro da estrutura 

estatal se faça necessário agir com sigilo para a garantia, por exemplo, de investigações ou para 

a sentença de determinado caso - no exercício jurisdicional -, como regra, deve-se buscar a 

prevalência da publicidade
75

.  

No contexto de regimes autoritários, normalmente o sigilo das informações é a regra, 

o que favorece indubitavelmente a prática de atos criminosos à revelia das limitações impostas 

pelas normas de direito quando estas não estão a serviço dos agentes da repressão. Logo, a 

ideia de accountability se acha nitidamente relacionada à conjuntura democrática, uma vez que 

se sustenta em valores tais como igualdade, dignidade humana, participação e 

representatividade. Conforme Campos (1990, p. 4), “a accountability começou a ser entendida 

como questão de democracia [e] [q]uanto mais avançado o estágio democrático, maior o 

interesse pela accountability”.  

                                                             
75 O autor destaca que a natureza pública da accountability serve a todos os três aspectos: informação/prestação de contas; 

justificação e punição/responsabilização. A publicidade, mais do que mostrar a conduta do responsável, envolve também uma 

importante forma de sanção. Ao expor os casos de má conduta para a opinião pública, muitas vezes, ela provoca consequências 

altamente prejudiciais para a reputação. 
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Em contrapartida, quanto maiores os casos de ausência de prestação de contas e de 

ocorrência de abusos no exercício do poder político, menor é a aplicação dos valores 

mencionados com o consequente enfraquecimento democrático. No caso brasileiro, por 

exemplo, a autora ressalta a alternância entre períodos de autoritarismo e populismo: 

 

Enquanto o governo ditatorial, apoiado pela tecnocracia, toma a si a tarefa de definir 

bem-estar social, o governo populista tenta estabelecer uma relação direta entre a 

liderança personalista e os segmentos populares não organizados. Ambos mantêm a 

participação popular em níveis mínimos. O autoritarismo apoiado pela tecnocracia 

acredita que a participação popular é prejudicial à obtenção de um rápido crescimento 

econômico. No modelo tecnocrático de crescimento econômico, a distribuição de 

rendas e riqueza vai sendo protelada até o país atingir determinado nível de 

acumulação. Contudo, antes que esse nível seja atingido, as desigualdades acumulam-

se em tal proporção que a tendência é a massa insatisfeita explodir (CAMPOS, 1990, 

p.8). 

 

Nesse contexto, de transição entre regimes, as obrigações do Estado decorrentes das 

violações ocorridas implicam em ampla prestação de contas estruturada por meio de um 

conjunto de medidas
76

. São admitidas como obrigações inerentes à justiça transicional, para 

esse estudo, ao menos as que se acham contidas nas quatro dimensões, já mencionadas no 

primeiro tópico do trabalho e defendida pela grande parte dos estudiosos. A despeito de todas 

serem mencionadas, neste momento a ênfase será dada ao aspecto compensatório das medidas 

reparatórias, considerado o eixo condutor da transição político-democrática brasileira. 

Tais medidas, portanto, compõem um rol de ações que podem variar na ordem de 

execução, de acordo com a realidade de cada Estado, mas necessárias de modo conjunto
77

. 

Entre elas, figuram as iniciativas de reparação, em sentido amplo, isto é, de ordem material e 

simbólica, como a construção de monumentos e museus, por exemplo; a reforma das 

instituições excluindo dos cargos públicos as pessoas responsáveis pela repressão no regime 

anterior. Além dessas, a construção da verdade, inclusive por meio das comissões de verdade e 

conciliação e os julgamentos nos planos nacional e internacional pelos abusos aos direitos 

humanos.  

Conforme Mendéz (1997), a despeito de todas as obrigações estarem relacionadas, 

pode ocorrer de não serem implementadas de modo conjunto, necessitando-se, nesses casos, a 

                                                             
76 A concepção de accountability enquanto prestação de contas também será mencionada como “acerto de contas”. 
77 Para Mendéz (1997), os deveres do Estado no campo transicional constituem obrigações de meios e não de resultados, 

podendo ser cumpridos separadamente, mas não devem ser vistos como alternativos. Conforme destaca, “as diferentes 

obrigações não são um menu onde o governo pode escolher uma solução; elas são, na verdade, distintos deveres e cada um 

deles deve ser cumprido com a melhor das habilidades do governo” (MENDÉZ, 1997, p. 264). 
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complementação das medidas judiciais com as não judiciais, ou até mesmo administrativas, 

como é o caso das reparações
78

  

Para esse autor, os deveres mencionados se relacionam diretamente a quatro direitos 

das vítimas e da sociedade: o direito à compensação, por meio de reparações por via de 

indenização e outras formas de restituição não monetárias; o direito a instituições 

reorganizadas e accountable, por meio de reformas institucionais, incluindo as forças de 

segurança e o Poder Judiciário, com o devido afastamento dos agentes que cometeram crimes 

no período ditatorial; o direito à verdade, por meio da determinação completa da extensão e da 

natureza dos crimes do passado e com a iniciativa de revelação dos fatos, podendo incluir 

comissões nacionais e internacionais e o direito à justiça que pode ser exercido por meio de 

processos judiciais dentro ou fora do país onde ocorreram as violações ou, ainda, por 

procedimentos híbridos. Nessa ótica, a sociedade seria a titular do direito de reforma das 

instituições, enquanto os demais direitos pertenceriam primordialmente às vítimas e seus 

familiares e só depois é que se estenderiam à sociedade (MENDÉZ, 1997). 

No tocante às medidas reparatórias, Greiff (2006, p. 461-464) destaca que elas 

“podem ser vistas como uma maneira de se atingir um dos objetivos de um Estado justo, isto é, 

inclusivo, no sentido de que todos os cidadãos são participantes iguais em um projeto político 

comum”. Logo, constituem uma manifestação de seriedade do Estado e de seus integrantes 

como esforço de restabelecimento da igualdade e do respeito.  

Com efeito, o caráter reparatório, ao evidenciar um aspecto fundamental e inerente à 

justiça de transição, traduz-se a partir de procedimentos que visam compensar os abusos contra 

os direitos humanos cometidos em períodos ditatoriais e, por isso, requer a consecução de 

medidas que possibilitem a prestação de contas - accountability - com o passado, na tentativa 

de pacificar a sociedade (TAVARES; AGRA, 2009). 

Nesse contexto, Mezarobba (2010) acentua que os primeiros avanços desse processo, 

na realidade brasileira, só vieram acontecer na medida em que o poder dos militares foi sendo 

enfraquecido, dando lugar à democracia e à incorporação da temática dos direitos humanos na 

agenda nacional. 

Conforme ressalta, tais iniciativas foram, inclusive, acompanhadas da intenção de os 

militares encerrarem a questão acerca das violações a esses direitos com a simples 

promulgação da lei de anistia. Contudo, segundo a autora, uma vez que a mencionada lei não 

                                                             
78 O autor defende uma abordagem holística para o tratamento da questão, porém sem que se privilégie um dever e a negação 

de outro. Todos são importantes e se inter-relacionam. 
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foi capaz de assegurar as principais reivindicações aos perseguidos políticos e familiares de 

vítimas do regime, o problema em torno da necessidade de respostas prosseguiu durante todo o 

período da transição. 

Convém destacar, conforme mencionado em momento anterior, que a partir da 

Constituição de 1988 os perseguidos políticos foram contemplados com o disposto no artigo 8º 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o qual prevê a concessão de 

anistia a todos que no período de 18 de setembro de 1946 até a data de promulgação da 

Constituição, tenham sido atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, em 

decorrência de exclusiva motivação política e também aos 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.
79

 

Por conseguinte, nas concepções de Abrão e Torelly (2011), a lei de anistia, inobstante 

toda a problemática que a circunda, funciona como um marco simbólico do sistema de 

reparação aos anistiados políticos brasileiros
80

. Ela foi, segundo eles, o primeiro documento 

que imputou ao Estado o dever de reparar na seara trabalhista os acometidos pelas demissões 

arbitrárias, procurando restabelecer a eles os direitos laborais e previdenciários prejudicados ao 

longo do tempo. 

Contudo, segundo Mezarobba (2010, p. 14), devido à ineficácia da proposta, inclusive 

em permitir algum tipo de indenização aos perseguidos políticos
81

, “foi só com a entrada em 

vigor da Lei nº 8.213, em julho de 1991
82

, que os anistiados passaram a ter direito a uma 

aposentadoria excepcional”. 

Além dela, foi por meio da Lei nº 9.140 de dezembro de 1995, a lei dos desaparecidos, 

que pela primeira vez, o Estado brasileiro admitiu sua responsabilidade objetiva sem a 

                                                             
79 De acordo com o artigo 8º do ADCT, da Constituição de 1988: 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.  
80 Na obra intitulada “Manual de Justiça de Transição para a América Latina”, publicada em 2011, citada na bibliografia deste 

trabalho, estes autores defendem a lei de anistia como um primeiro documento reparatório, inclusive mencionam a necessidade 
de uma leitura da anistia como reparação que, segundo eles, é referendada pela própria Constituição da República brasileira, no 

ADCT. Acrescentam, ainda, que a reparação estende-se também ao setor privado, além dos trabalhadores demitidos em 

decorrência dos atos grevistas do período ditatorial. 
81 A autora descarta a visão de anistia como reparação defendida pelos autores Abrão e Torelly. Ela afirma que a lei de anistia 
ao ser sancionada, em 1979, vetou quaisquer possibilidades de reparação, citando em seu texto o artigo 11 da referia lei, o qual 

dispõe sobre a não contemplação por parte dessa legislação de qualquer outro direito relativo a vencimentos, indenizações, 

proventos, saldos e salários, indenizações, ressarcimentos, atrasados ou promoções. 
82 A referida lei trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 
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necessidade de se recorrer à esfera judicial. Com base nessa legislação, ainda que orientada 

pelo princípio da reconciliação e da pacificação nacional imposto na lei de anistia, os 

familiares de mortos e desaparecidos passaram a ter o direito de requerimento tanto dos 

atestados de óbito como de indenizações.  

Como decorrência dessa lei, a autora aponta, ainda, a criação da Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), que além dos pagamentos de reparações, 

iniciou a partir de setembro de 2006, a coleta de amostras de sangue de familiares de vítimas, 

acompanhada da sistematização de informações sobre a localização de covas clandestinas nas 

grandes cidades e em prováveis áreas de sepultamento de opositores do regime 

(MEZAROBBA, 2010). 

A outra medida criada, junto ao Ministério da Justiça, foi a instalação da Comissão de 

Anistia, por meio da entrada em vigor da Lei 10.559 de novembro de 2002, o que ampliou o 

processo de acerto de contas, segundo Mezarobba (2010). Permitindo-se, com isso, além do 

reconhecimento dos atos de exceção ocorridos entre 1946 e 1988, uma maior capacidade de o 

Estado em reparar economicamente os ex-perseguidos políticos, objetivo não alcançado pela 

Lei 6.683 de 28 de agosto de 1979, conforme destaca a autora. 

Nesse aspecto, Abrão e Torelly (2011) ressaltam a importância dessa lei para o sistema 

reparatório brasileiro, uma vez ter possibilitado a maior abrangência no contexto crítico de 

demora do Estado na realização das reparações, na medida em que permitiu o atendimento 

tanto da demanda dos perseguidos políticos quanto dos que foram atingidos por atos de 

exceção diversos
83

. Logo, para esses autores, essa legislação estabeleceu um critério de 

reparação econômica
84

, confirmando o viés restitutivo das medidas reparatórias acompanhadas 

de uma série de compensações. 

Mezarobba (2010) acentua que o caminho percorrido pelo Estado brasileiro, no 

tocante ao acerto de contas, esteve sempre relacionado a medidas de justiça na esfera 

administrativa, com a criação das duas comissões, voltadas, sobretudo, à compensação 

financeira. Tais medidas se originaram no âmbito do Poder Executivo sendo apoiadas pelo 

Legislativo e quanto ao dever de identificar, processar e punir os violadores de direitos 

                                                             
83 Por meio dela, regulamentou-se o artigo 8º do ADCT tratando-se, mais especificamente, sobre o regime do anistiado 

político. Segundo Abrão e Torelly (2011), uma medida de grande importância, além da citada acima, foi a determinação de que 

todos os processos abertos dentro da estrutura da Administração Pública brasileira fossem encaminhados à Comissão de 

Anistia, visando, com isso, o cumprimento da previsão reparatória do mencionado artigo 8º. 
84 Para Abrão e Torelly (2011), o sistema de reparação econômica, no Brasil, devido a quantidade de pessoas abrangidas e a 

soma de indenizações pecuniárias realizadas, goza de uma notável singularidade, se comparado a de outros na América do Sul. 

Eles defendem que a reparação econômica foi o único direito transicional que as vítimas conseguiram garantir juridicamente 

no processo de transição política. Fato que acabou por definir o eixo reparatório no aspecto econômico.   
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humanos, pouco se fez, estando nítida, inclusive, a ausência do Judiciário no processo de 

accountability brasileiro
85

.  

A incompletude da justiça transicional, segunda a autora, persiste também com 

relação às medidas de verdade e memória, ainda incipientes. Ela aponta como primeira 

iniciativa oficial, em 2007, o lançamento do livro Direito à memória e à verdade, resultado das 

atividades da CEMDP. Sobre os arquivos da ditadura, pontua que desde a década de 90 foram 

sendo obtidos avanços gradativamente, com destaque para o lançamento do portal Memórias 

Reveladas do governo federal
86

.  

Em outra perspectiva, Abrão e Torelly (2011) advogam a tese de que as medidas 

reparatórias de cunho econômico abriram a possibilidade da reparação moral e da reparação 

como reconhecimento, por meio dos projetos desenvolvidos pela Comissão de Anistia: as 

Caravanas da Anistia
87

; o Memorial da Anistia
88

 e o Marcas da Memória
89

.  

As autoras Garcia e Almeida (2011), destacam nesse ponto a importância da análise 

dos documentos dos arquivos da repressão realizada pela Comissão de Anistia, constituindo-se 

como uma parte significativa da dimensão reparatória do processo transicional brasileiro, 

baseada na possibilidade de recontextualização dos documentos ali submetidos. 

No tocante às medidas voltadas às reformas institucionais, Torelly (2012, p. 223) 

enumera três grupos nos quais elas se concentram: “i) a constituinte de 1987/1988; ii) a 

submissão das forças armadas ao poder civil e, finalmente, iii) uma série de pequenas e 

pontuais reformas nas instituições de segurança e justiça”. Ele destaca que, no caso brasileiro, 

essas ações não foram associadas à justiça transicional. Ao contrário, sempre estiveram 

relacionadas com a democratização e consolidação do estado de direito. 

Impende ressaltar, que tais reformas, de acordo com o tratamento dado ao tema pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), são orientadas a acontecerem sob a égide da 

                                                             
85O termo da forma como empregado diz respeito ao outro aspecto da accountability, como responsabilização/punição que será 

tratado no tópico seguinte. 
86 Conforme Paixão (2011), o processo de resgate da memória é tardio na realidade brasileira, ao contrário do que se verifica 

em outros regimes ditatoriais da América Latina. Isso porque, sob a perspectiva da anistia “ampla, geral e irrestrita” vedou-se a 
apuração das responsabilidades, dada a impossibilidade de acionamento do Judiciário e do Ministério Público para investigar 

as atividades repressivas desenvolvidas até a data da promulgação da lei de anistia. 
87 Os autores destacam o avanço nas reparações simbólicas coletivas que, segundo eles, são atos que colaboram na construção 

da identidade nacional e no propósito de se impedir a repetição do passado (ABRÃO; TORELLY, 2011). 
88 Eles defendem as atividades de memorialização como forma de resgate da verdade e promoção da memória política e 

afirmam que a reparação moral e cultural é uma tarefa do Estado brasileiro que vai além de ideologias e partidos (ABRÃO; 

TORELLY, 2011). Destaque-se, que segundo Greiff (2010), o termo reparação partindo de um contexto judicial é empregado 

de forma ampla para se referir a todas as medidas adotadas com o intuito de ressarcir os diversos tipos de dano. Podendo ser 
compreendida como restituição, compensação, reabilitação, satisfação de garantias de não repetição. 
89 Já o projeto Marcas da Memória, segundo Abrão e Torelly (2011), viabiliza a publicização das distintas narrativas da 

sociedade em torno dos acontecimentos passados, sendo composto por audiências públicas, pela história oral, pelas chamadas 

públicas de fomento às iniciativas da sociedade civil e por uma série de publicações. 
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legislação doméstica pertinente a cada Estado, compreendendo-se nele a existência mínima de 

condições para tal fim e, ainda, não se excluindo a possibilidade de intervenção internacional.  

 Na realidade brasileira, elas ocorreram sem interferências externas. Porém, conforme 

destaca Torelly (2012), o ponto central relacionado a essa problemática não foi concretizado. 

Trata-se do procedimento de veto/depuração (vetting), por meio do qual, os servidores públicos 

responsáveis pessoalmente pelas violações aos direitos humanos são impedidos de trabalhar 

nas instituições governamentais do país. 

Para o autor, tal situação decorre da leitura realizada do processo de anistia como uma 

“vitória de todos”, uma vez que ela consolidou o discurso oficial de esquecimento ou de 

negação em relação às práticas de violações perpetradas pelos agentes do Estado em nome dele 

próprio ao longo do tempo. Permitindo-se, com isso, a criminalização do ente estatal, mas não 

de seus mandatários, posto que estes, nem mesmo foram reconhecidos como criminosos. 

 A despeito de tal fato confirmar o processo de reforma das instituições simplesmente 

como uma pauta da democratização desvinculada da justiça transicional, é necessário que se 

pontue a importância da extinção definitiva de órgãos ligados diretamente ao exercício do 

policiamento político do período ditatorial, como a do Destacamento de Operações de 

Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em 1985, o que repercutiu 

consideravelmente na área da segurança pública. 

Ademais, após a promulgação da Constituição de 1988, foi extinto o Serviço Nacional 

de Informações – SNI, em 1990 e, além dessa, outras ações foram executadas. Por exemplo, a 

submissão das Forças Armadas ao poder civil; a criação do Ministério da Defesa, submetendo 

as três forças a uma pasta civil do governo; a criação de programas na área de direitos 

humanos, com local específico no Ministério da Justiça, como a Secretária de Direitos 

Humanos; além do fortalecimento do Ministério Público com a ampliação de suas 

prerrogativas e a criação da Defensoria Pública da União (TORELLY, 2012). 

Por sua vez, a obrigação da busca pela verdade foi impulsionada, no cenário 

brasileiro, pela Lei 12.527 de novembro de 2011, a chamada lei de acesso à informação (LAI) 

e com a criação da Comissão Nacional da Verdade - CNV, por meio da Lei 12.528 de 18 de 

novembro de 2011. O estudo relacionado à CNV será retomado no tópico seguinte.  

A partir do exposto, verifica-se, para além do que já foi implementado, a necessidade 

de efetivação do conjunto de medidas pertinentes à pauta da justiça transicional no cenário 
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brasileiro, de modo a contemplar todas as dimensões por ele abrangidas e sem omissões diante 

do enfrentamento que o tema requer.  

 

 

3.4 Accountability como responsabilização: a Comissão Nacional da Verdade (CNV) e a 

continuidade do processo transicional 

 

 

A outra concepção associada à ideia de accountability diz respeito à imputação de 

responsabilidades, de punições. Nesse caso, o termo possui a conotação de enforcement, 

segundo Schedler (1999) e traduz a capacidade de serem impostas sanções aos agentes do 

Estado que tenham violado os seus deveres públicos. 

Trata-se, pois, da perspectiva segundo a qual os atores políticos, uma vez tendo que 

prestar contas, sejam também responsabilizados em decorrência de abusos no exercício das 

atividades inerentes ao poder público. Para Schedler (1999), a eventual punição de um 

comportamento impróprio implica na ideia de que as pessoas responsáveis tenham que suportar 

as consequências de seus atos. Nesse aspecto, Campos (1990) destaca que, 

 

[a] inevitável necessidade do desenvolvimento de estruturas burocráticas para 

atendimento das responsabilidades do Estado traz consigo a necessidade da proteção 

dos direitos do cidadão contra os usos (e abusos) do poder pelo governo como um 

todo, ou de qualquer indivíduo investido em função pública. Na proporção em que as 

organizações oficiais aumentam seu tamanho, complexidade e penetração na vida do 

cidadão comum, cresce também a necessidade de salvaguardar este último dos riscos 

da concentração de poder nas mãos dos servidores públicos, quando esses não são 

representantes ativos dos cidadãos. A inexistência de controle efetivo e de 

penalidades aplicáveis ao serviço público, em caso de falhas na execução de diretrizes 

legítimas, de acordo com Mosher, enfraquece o ideal democrático do governo pelo 

povo, porque expõe os cidadãos aos riscos potenciais da burocracia (CAMPOS, 1990, 

p. 4). 

 

Logo, para Schedler (1999), o exercício de accountability que expõem delitos, mas não 

impõem consequências, normalmente aparece como uma fragilidade da atividade de 

monitoramento e vigilância e pode ser considerado como um ato de fachada, em vez de uma 

restrição real no poder. Com isso, a aplicação de sanções reflete o senso comum 

neoinstitucionalista sobre a existência e a manutenção de instituições eficazes. 

Nesse sentido, ele explica que de acordo com a maior parte da nova literatura 

institucionalista, as regras para serem eficazes, devem ser acompanhadas de mecanismos de 
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monitoramento que impeçam a sua eventual violação, sendo necessário informar a 

responsabilidade. Mas também, deve-se contar com mecanismos sancionadores visando a 

obtenção dos “incentivos adequados" e, evitando-se a manutenção de atos de engano, de 

impunidade. O autor pontua que os “escritores acadêmicos são bastante enfáticos em afirmar 

que a capacidade de punir é parte integrante da responsabilidade política” (SCHEDLER, 1999, 

p. 4, tradução nossa). 

Ele também esclarece, nesse contexto, que a ideia da responsabilização está 

intrinsecamente relacionada à existência de poder e não a sua eliminação. Destarte, não há que 

se falar em punir alguém se este não estiver investido em uma posição que lhe confira poder. O 

objetivo, portanto, é estabelecer formas de controle, “prevenir ou corrigir o abuso de poder, a 

fim de manter o seu exercício, de acordo com certas regras e procedimentos pré-estabelecidos” 

(SCHEDLER, 1999, p. 6, tradução nossa). 

Logo, a accountability pressupõe responsabilidade pessoal. O que, segundo Schedler 

(1999), implica na delimitação do grupo de pessoas sujeitas à responsabilização ou, dito de 

outro modo, cabe entender sobre quem se fala. Para o autor, todo o pessoal empregado pelo 

Estado moderno como, por exemplo, políticos, servidores, juízes, policiais, oficiais militares, 

diplomatas, entre outros, estariam passíveis de responder por seus atos em decorrência do 

encargo público assumido.  

A partir desse balizamento é possível caminhar para outras definições como o conteúdo 

da responsabilidade assumida e os seus contornos, uma forma de ordenar o campo da 

accountability no sentido empregado e de definir os seus critérios de imposição
90

. Consoante o 

autor,  

 

[...] se nós imputaremos uma responsabilidade às autoridades públicas, a que vamos 

responsabilizá-las? Quais mecanismos de correção vamos utilizar? Como podemos 

definir o bom e o mau comportamento no exercício do poder público? Como podemos 

                                                             
90 Schedler (1999) discute outros campos de observação que se abrem a partir da delimitação posta. Por exemplo, “as 

variedades de responsabilização política (em sentido lato): a) a responsabilização política (em sentido estrito) avalia a 

adequação de ambas as políticas substantivas e processos de formulação de políticas, mas também faz juízo sobre as 

qualidades pessoais dos atores políticos; b) a responsabilidade administrativa analisa a oportunidade e correção processual de 

atos burocráticos; mensura a responsabilização com base em padrões éticos de profissionalismo, por exemplo, no âmbito 

médico, acadêmico e judicial; c) a responsabilidade financeira sujeita o uso de dinheiro público por funcionários do Estado a 

normas de austeridade, eficiência e adequação; d) a responsabilidade moral avalia atos políticos com base no padrão normativo 

vigente (independente de regras formais e regulamentos); e) a responsabilidade legal monitora a observância das regras e; f) a 

responsabilidade constitucional avalia se os atos legislativos estão em conformidade com as normas constitucionais” 

(SCHEDLER, 1999, p. 10).  
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definir o abuso de poder que o exercício da responsabilidade política se esforça para 

prevenir e punir? (SCHEDLER, 1999, p. 10, tradução nossa). 

 

O desdobramento dessas questões traz o debate acerca da relação de verticalidade e 

horizontalidade da accountability, noção advinda da metáfora de poder espacial fundada na 

clássica imagem da pirâmide hierárquica em que a altura se correlaciona a recursos. De acordo 

com a ilustração, a posição “acima” evidencia poder enquanto a posição “abaixo” se iguala a 

impotência (SCHEDLER, 1999).  

Nessa ótica, a accountability vertical descreve uma relação entre desiguais. Refere-se a 

um ator “superior” que impõe sanções a outros em situação considerada “inferior”. Na questão 

da direcionalidade, o conceito é indeterminado, deixando em aberto se a responsabilização se 

destina a fluir de “cima para baixo” ou de “baixo para cima”, se faz parte do exercício normal 

de poder ou se isso implica uma inversão das relações habituais. O exemplo clássico é a da 

administração burocrática em que funcionários públicos superiores (“diretores”) tentam 

controlar seus subordinados hierarquicamente inferiores (“agentes”). “Em democracias 

representativas, a variante mais importante desse último é a da responsabilidade eleitoral, na 

qual os cidadãos julgam seus representantes através de eleições periódicas” (SCHEDLER, 

1999, p. 11, tradução nossa). 

Por outro lado, a accountability horizontal descreve uma relação em que figuram 

pessoas com responsabilidade e poderes iguais
91

. “Em teoria democrática, a clássica divisão do 

poder executivo, legislativo e judiciário em que um constrange o outro através dos ‘freios e 

contrapesos’ representa a sua expressão típica” (SCHEDLER, 1999, p. 11, tradução nossa). 

 Outro aspecto da discussão diz respeito à natureza das eventuais sanções. O autor 

pontua, que no mundo da política a destruição da reputação através da exposição pública 

representa uma das principais ferramentas de accountability, porém a gama de sanções é bem 

ampla. A severidade a ser aplicada, por outro lado, depende da gravidade da infração. Ele 

esclarece que, na política, a destituição do cargo representa muitas vezes a consequência mais 

drástica. Logo, ambos os instrumentos, publicidade e demissão, aparecem como punições 

inteiramente apropriadas para uma série de maus comportamentos. Contudo, para alguns atores 

                                                             
91 O autor aduz sobre as várias dificuldades surgidas a partir da noção de accountability horizontal. Para ele, a exigência de 

uma igualdade aproximada de poder para as relações horizontais de responsabilidade estabelece um critério excessivamente 

difícil, na medida em que o poder é uma propriedade relacional difícil de medir. Tentar identificar instâncias de poder político 
mais ou menos igual no mundo real da política democrática é, provavelmente, uma missão impossível. Outra situação 

problemática se coloca pelo fato de que o exercício da responsabilização impõe o distanciamento ou a desigualdade entre as 

partes, já que uma delas normalmente é quem deve cobrar da outra por meio de sanções no caso de descumprimento. Todas 

essas dificuldades repercutem na compreensão do sentido horizontal da accountability (SCHEDLER, 1999). 
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que violam disposições legais, nem a crítica pública, nem a perda de emprego parecem ser 

suficientes. Destarte, comportamentos ilegais como a corrupção ou violações dos direitos 

humanos pedem sanções legais cabíveis.  

O autor exemplifica com os casos de comissões da verdade que não adotaram medidas 

persecutórias e apenas emitiram declarações de natureza consultiva, situação rotineiramente 

interpretada como um afrouxamento no exercício da accountability. Consoante destaca, trata-se 

do caso em que as comissões criadas para investigar as violações dos direitos humanos em 

regimes antecessores adotaram apenas uma forma “suave” de punição, ou seja, a exposição 

pública da ação penal
92

. 

Em arremate, Schedler (1999) pontua que não estaria correto um oficial de polícia 

matar alguém em custódia e sem justa causa e ainda permanecer em liberdade. Ainda mais se 

um jornalista documentar um abuso de autoridade do tipo ou se um ombudsman de direitos 

humanos recomendar que o oficial deva ser preso e julgado. Segundo o autor, situações como 

essas não satisfazem o princípio da responsabilidade e, a menos que haja alguma punição para 

esses casos, não se pode falar em estado de direito. 

Nesse contexto, Méndez (1997) destaca que, ao longo dos anos, tem se conseguido 

avançar na seara da imposição de responsabilidade aos Estados para com as vítimas e as 

sociedades em direção ao reconhecimento do legado de graves e sistemáticas violações. 

Conforme o autor, a necessidade de respostas às sérias lacunas verificadas pela comunidade 

internacional em se prover accountability para os casos de genocídio, crimes de guerra e 

crimes contra a humanidade impulsionou essa marcha. 

Contudo, segundo Mezarobba (2012), nos últimos 60 anos a impunidade tem 

constituído um obstáculo ao desenvolvimento da democracia, assim como uma ameaça aos 

processos de redemocratização. Ressalte-se, que a manutenção de práticas extrajudiciais como 

assassinatos, torturas, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e os diversos tipos de 

perseguições a minorias e defensores de direitos humanos, tem na impunidade uma das suas 

principais causas. 

Diante de cenários como esses, a busca por justiça no contexto de transições políticas 

tem se fortalecido com o reconhecimento das obrigações fundamentais dos Estados na área de 

                                                             
92 O autor menciona que, enquanto para alguns casos a accountability se traduz em responsabilização, em outros, ela se acha 

dissociada dessa ideia. Cabe, portanto, averiguar cada situação. 
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direitos humanos, outrora mencionadas. Dentre elas e, tão importante quanto as demais, está o 

dever de esclarecimento da verdade em relação aos fatos do passado
93

. 

Insta salientar, que na via contraposta a esse dever, tem-se o direito à informação 

titularizado não só pelas vítimas diretas e seus familiares, mas por toda a sociedade na medida 

em que também se perfaz de natureza coletiva. Disso resulta extrema relevância, uma vez que 

o acesso às informações de interesse coletivo se configura como uma questão política. Segundo 

Guimaraens (2012): 

 

A liberação ou o sigilo das informações de caráter coletivo reúnem condições de 

moldar, em um ou em outro sentido, os próprios hábitos dos cidadãos e dos agentes 

do Estado. Uma ordem político-jurídica pouco atenta à tutela do direito à informação 

pode produzir estímulos a certas práticas danosas à conservação das liberdades. Já o 

amplo acesso às informações termina por realizar efeitos favoráveis às liberdades. 

Uma sociedade que convive com mecanismos de tutela incondicional do direito à 

informação tende a se organizar em torno de uma ordem político-jurídica hábil à 

preservação das liberdades (GUIMARAENS, 2012, p. 399). 

 

Conforme o autor, um Estado que veda o acesso a esse tipo de informações, sobretudo 

aquelas que envolvem práticas criminosas pretéritas, opta por premiar aqueles que se 

orientaram por condutas ameaçadoras dos direitos humanos, pressupostos das liberdades e da 

ordem democrática. Nesse sentido, favorecer os vícios em lugar das virtudes, seria uma forma 

de concordar em manter na clandestinidade atos que consistam em grave atentado à ordem 

política estabelecida.   

Nesse aspecto, o referido direito se constitui em prerrogativa necessária à construção da 

subjetividade tanto individual quanto coletiva. Isso significa que: 

 

Os indivíduos desenvolvem suas qualidades e aptidões a partir, em grande medida, 

das informações com as quais tomam contato. O processo de subjetivação de cada 

indivíduo é fruto do contato com ideias e informações divulgadas. No mesmo sentido, 

é vital o direito à informação para a constituição da subjetividade coletiva dos povos. 

Os povos configuram sua singularidade a partir das narrativas e, portanto, das 

informações partilhadas. E, normalmente, a reconstituição da subjetividade singular 

de cada povo depende da redefinição das narrativas herdadas, o que, muitas vezes, só 

é possível se novas informações circularem entre os indivíduos que fazem parte do 

povo (GUIMARAENS, 2012, p. 401). 

 

Disso decorre a íntima relação do direito à informação com o direito à memória e à 

verdade. Dado que, “é impossível construir a memória coletiva acerca de fatos ocorridos no 

                                                             
93 Nesse sentido, Teles (2009, p. 119) aponta que “a volta às questões do passado autoritário não ocorre por mera reconstrução 

da memória factual da repressão, em uma simples presentificação do passado. A narrativa transforma o ocorrido em 

experiência e enriquece a reflexão do pensamento”. 
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passado capazes de redefinir o próprio sentido da história de um povo sem a defesa 

incondicional de todos serem informados de tais fatos” (GUIMARAENS, 2012, p. 398).  

Nesse contexto, as comissões de verdade tem sido um instrumento hábil na busca pela 

verdade dos acontecimentos. Pinto (2010) dá conta de que, desde 1974, um grande número de 

comissões têm se estabelecido e com diferentes denominações. Por exemplo, a Comissão sobre 

Desaparecidos na Argentina, Uganda e Sri Lanka; Comissão de Verdade e Justiça no Haiti e 

Equador; Comissão de Esclarecimento Histórico na Guatemala e Comissão de Verdade e 

Reconciliação na África do Sul, Chile e Peru.  

Desde então, elas têm sido reconhecidas como amplos instrumentos de justiça de 

transição e passaram a ser criadas em diversos lugares do mundo, porém não da mesma forma. 

Isso porque, uma das observações nesse campo é que, a depender do cenário transicional de 

cada país, as comissões de verdade podem adotar características diferenciadas, possuindo, com 

isso, um comportamento próprio. Logo, nem sempre se adotará recomendações de caráter 

punitivo, podendo-se optar apenas por medidas de natureza consultiva. De outro modo, noutros 

casos, as medidas sancionadoras poderão compor o rol de ações propostas. Logo, é importante 

esclarecer que,  

 

[e]m geral, as comissões de verdade não são órgãos jurisdicionais, mas podem 

recomendar julgamentos ou anistia, dependendo dos poderes a elas investidos. 

Quando a recomendação é por um julgamento a fim de que haja uma punição 

concreta para o acusado, elas remetem a responsabilidade para os tribunais formais 

(PINTO, 2010, p. 3). 

 

Sem embargo, “apesar de diferentes em muitos aspectos, todas têm seguido o mesmo 

objetivo de não permitir que a amnésia política e social afete o futuro da democratização” 

(PINTO, 2010, p. 3). Nesse sentido, é possível verificar uma amplitude nas frentes de trabalho 

como, por exemplo, a oitiva de depoimentos testemunhais e das declarações de perpetradores, 

além de investigações e pesquisas em documentos públicos e privados. Destarte, 

 

[a]s comissões de verdade buscam estabelecer um amplo cenário dos acontecimentos 

ocorridos durante o período de repressão política ou guerra civil, esclarecendo 

eventos obscuros e permitindo que o amplo debate varra da sociedade o silêncio e a 

negação das dores do período da história a que diz respeito. [...] As comissões de 

verdade têm a responsabilidade de, ao construir a verdade por meio dos diversos 

testemunhos, garantir a compreensão dos eventos do passado, mas não apenas um 

evento específico e sim de todo um contexto mais amplo. Representa o resgate da 

história de um país que, em função das características próprias de um período de 

repressão, possui muitos eventos não esclarecidos (PINTO, 2010, p. 3-5). 
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A autora acrescenta, ainda, o fato de as referidas comissões serem temporárias, uma vez 

que são criadas por um período determinado e se encerram com a publicação do relatório final. 

A maioria tem o início das atividades no momento da transição entre os regimes, objetivando 

promover a ruptura com o passado e a almejada reconciliação nacional. 

O relatório, por sua vez, pode ou não conter os nomes dos violadores de direitos 

humanos. Para Pinto (2010), o fato de mencioná-los gera um maior compromisso com a 

responsabilização. Todavia, alguns juristas advogam a tese de que a divulgação representaria 

uma condenação indevida, uma vez que fere o devido processo legal e a ampla defesa. Nesse 

sentido, a autora afirma que, para a população, a publicação dos nomes tem o mesmo sentido 

de uma declaração de culpa, apesar de as comissões não serem órgãos jurisdicionais
94

. 

Impende ressaltar que as comissões de verdade estão sujeitas a inúmeras vicissitudes. 

Entre elas, a imposição de limitações políticas; o condicionamento ao instrumento de criação 

(lei ou mandato), o qual pode ou não determinar poderes de investigação; as peculiaridades de 

cada país onde seja instalada; as pressões dos variados grupos, tanto de setores contrários - 

muitas vezes o próprio governo e as forças militares - como da população amedrontada pela 

violência ou, ainda, das organizações de defesa dos direitos humanos em busca de providências 

acerca das violações praticadas. 

Na experiência registrada na África do Sul, em 1995, com a criação da Comissão de 

Verdade e Reconciliação (Truth and Reconciliation Commission) para lidar com os crimes do 

passado, foram privilegiadas como ideias centrais a reconciliação e o perdão. Com ênfase na 

esfera de publicidade das narrativas, procurou-se estabelecer o diálogo entre as vítimas e os 

criminosos com a consequente apuração dos fatos. Com isso, optou-se pela concessão da 

anistia em troca da verdade, logo, pela não punição
95

. 

Cabe destacar, que no caso sul-africano, a questão da anistia foi o ponto mais debatido 

da transição e sofreu tanto a oposição dos movimentos de libertação, desejosos da imposição 

de um processo e de julgamento para os criminosos do apartheid, como a recusa dos membros 

                                                             
94 A autora traz a informação de que “no Chade, a comissão não só declarou os nomes como publicou suas fotografias. Em El 

Salvador, mais de 40 oficiais foram declarados publicamente violadores dos direitos humanos, incluindo o Ministro da Defesa 

e o Presidente da Suprema Corte – a todos foi dado o direito de defesa perante a comissão de verdade. As primeiras comissões 
de verdade da África do Sul, cujos nomes foram declarados, tiveram um procedimento especial, quase judicial, com direito de 

defesa” (PINTO, 2010, p. 5). 
95 Conforme Teles (2009), a Comissão sul-africana iniciou seus trabalhos fornecendo, antes de qualquer coisa o direito à voz 

para as vítimas. Além dessa prioridade, que atribuiu ao acusado um segundo plano, o ato reconciliatório se iniciou com o 
fortalecimento da posição de cidadão para as vítimas, ao mostrar publicamente o sofrimento e a condição de injustiçadas, o que 

as ajudou a restaurarem a dignidade humana e a fazer as pazes com o passado difícil. Logo, segundo o autor, a inclusão do 

elemento psicológico trouxe inovação à experiência da África do Sul, denotando que o processo de reconciliação é algo que 

vai além do direito e da pura lei. 
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do regime, os quais pugnavam pela anistia geral, com base no esquecimento e sem a apuração 

da verdade. 

A Comissão, por conseguinte, combinou uma medida de ordem jurídica, por meio do 

trabalho investigativo e a criação da dimensão política para as narrativas, o que resultou nas 

suas características diferenciadoras, quais sejam: a opção pela oitiva tanto dos testemunhos das 

vítimas, como dos agentes do Estado responsáveis pelas práticas criminosas e a ampla 

divulgação das narrativas, o que criou “um impacto na sociedade, seja em suas subjetividades 

ou mesmo nas políticas públicas” (TELES, 2009, p. 124).  

A experiência latino-americana, por outro lado, é caracterizada por diversas 

particularidades, em razão de a maioria dos países, aqueles que contaram com uma comissão 

de verdade, terem conferido a elas as suas marcas singulares. Todavia, alguns traços são 

semelhantes. Por exemplo, a maioria dos países da América Latina passou por períodos de 

repressão política liderada por governos militares; houve a dificuldade em se promover 

iniciativas de reconhecimento e responsabilização devido às autoanistias, o que resultou na 

tradição de impunidade e esquecimento e, foi comum a desconsideração com as vítimas 

refletida na ausência de medidas reparadoras, entendidas com a devida amplitude do termo. 

Eis algumas das iniciativas: a Comissão Nacional de Inquérito sobre Desaparecimentos, 

a primeira da América Latina, em 1982, na Bolívia
96

; a Comissão Nacional de Desaparecidos 

na Argentina, em 1983
97

; a Comissão de Investigação da Situação das Pessoas Desaparecidas e 

suas Causas, em abril de 1985, no Uruguai
98

; a Comissão Nacional de Verdade e 

Reconciliação, em 1990, no Chile
99

; a Comissão de Verdade de El Salvador, em 1991
100

; a 

Comissão de Reconciliação Nacional de Honduras, em 1993
101

; a Comissão para 

                                                             
96 A Comissão da Bolívia registrou cerca de 155 casos de desaparecimentos, ocorridos entre 1967 e 1982, conseguiu localizar 
alguns restos mortais dos desaparecidos, mas não conseguiu concluir as investigações e nem apresentou o relatório. Teve 

escasso apoio financeiro e político. 
97 A Comissão argentina documentou cerca de 9 mil desaparecidos e com a ajuda dos familiares e das vítimas tentou localizar 

aqueles que ainda poderiam estar vivos. 
98 A Comissão uruguaia registrou 164 casos de desaparecimentos e apresentou evidências do envolvimento das forças de 

segurança. Todavia, as práticas criminosas mais comuns foram as prisões ilegais e a tortura. O relatório, embora público, não 

foi distribuído. 
99 A Comissão chilena possibilitou o reconhecimento oficial da violência e da reprovação moral do passado por parte do 
governo. Contudo, não teve poderes para investigar os casos que não resultaram em mortes e desaparecimentos e, por isso, 

crimes como a tortura ficaram de fora. Durante nove meses conseguiu investigar cerca de 3.400 casos, dos quais 2.920 se 

enquadravam em seu mandato. O relatório final foi publicado em fevereiro de 1990. 
100 O relatório da Comissão atribuiu ao governo doze casos de execuções extrajudiciais, três desaparecimentos forçados, três 
massacres feitos pelas forças armadas e quatro casos de assassinatos pelo esquadrão da morte. A reação do governo ao 

relatório foi negativa e após cinco dias de publicado, foi decretada a anistia geral. 
101 Apenas um indivíduo compôs a referida Comissão. Ele foi escolhido para investigar os padrões de desaparecimentos entre 

1980 e 1993, encontrando cerca de 179 casos de desaparecimentos de autoria das forças armadas. 
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Esclarecimento Histórico da Guatemala, em junho de 1994
102

; a Comissão de Justiça e Verdade 

do Equador, em 1996
103

; a Comissão de Verdade do Panamá, em 2001
104

; a Comissão de 

Verdade e Reconciliação do Peru, em 2001
105

; a Comissão de Verdade e Justiça do Paraguai, 

criada em 2003
106

 e a Comissão para a Paz e Reconciliação da Nicarágua, em 2007 (PINTO, 

2010). 

No cenário brasileiro, por sua vez, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

3), publicado em 22 de dezembro de 2009, evocando o dever moral de resgate da história do 

período de repressão política propôs a criação de uma comissão de verdade suprapartidária 

para o país com o dever de examinar as violações aos direitos humanos ocorridas no período da 

ditadura militar (1964-1985). 

O referido programa foi alvo de muitas críticas, principalmente de setores da sociedade 

que se sentiam ameaçados com a possível revelação dos fatos de outrora, uma vez que a 

garantia do direito à informação acerca das práticas criminosas ocorridas no período ditatorial 

desobstruiria o caminho para o registro oficial das circunstâncias de violações e dos 

responsáveis pelas mesmas. 

A despeito das controvérsias, em 18 de novembro de 2011, foi criada a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV por meio da Lei 12.528, sendo instituída em 16 de maio de 2012 

com a finalidade de esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de 

direitos humanos praticados entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, visando 

efetivar os direitos à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.  

Dentre seus objetivos figuraram: esclarecer os casos de torturas, mortes, 

desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, bem como sua autoria, ainda que ocorridos 

fora do país; identificar e dar publicidade às estruturas e instituições, aos locais e às 

circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos e eventuais ramificações 

nos diversos aparelhos do Estado e na sociedade; encaminhar aos órgãos públicos as 

informações obtidas que pudessem auxiliar na localização e na identificação tanto de corpos 

                                                             
102 A Comissão da Guatemala registrou mais de 42 mil vítimas, sendo mais de 23 mil assassinatos, 6 mil desaparecimentos e 

626 massacres. 
103 Após cinco meses de funcionamento com o registro de 300 casos envolvendo torturas e execuções, os trabalhos da 

Comissão foram encerrados por falta de recursos. Não houve publicação do relatório. 
104 A criação da comissão panamenha foi motivada pela descoberta de uma cova clandestina, em 1999 nas proximidades de 

uma antiga base militar na capital do país. Teve a responsabilidade de investigar as ocorrências de violações de direitos 

humanos do período de 1968 a 1989 e publicou seu relatório em abril de 2002. 
105 Com a responsabilidade de investigar as violações aos direitos humanos e os atos terroristas atribuídos ao Estado e também 
ao grupo rebelde no período de 1980 a 2000, a Comissão de Verdade do Peru apresentou um número estimado de 69 mil casos 

de mortos e desaparecidos, entre eles, uma maioria de membros da comunidade indígena. 
106 Paralelamente à criação da comissão paraguaia, o governo instituiu um programa de reparação com o fim de compensar as 

vítimas da ditadura, mas não houve responsabilização pessoal de nenhum dos agentes. 
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quanto de restos mortais de desaparecidos políticos; colaborar com todas as instâncias do poder 

público para apuração das possíveis violações; recomendar a adoção de medidas e políticas 

públicas para preveni-las, assegurando a sua não repetição; além de promover, com base nos 

dados obtidos, a reconstrução histórica dos casos de graves violações de direitos humanos, 

colaborando para a prestação de assistência às vítimas
107

. 

A CNV foi composta de sete membros nomeados em maio de 2012 pelo governo 

brasileiro, para mandato com duração até o término dos trabalhos. Ela não dispôs de natureza 

jurisdicional ou persecutória e contou com os poderes de: receber testemunhos, informações, 

dados e documentos encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do 

detentor ou depoente, quando solicitada; requisitar informações, dados e documentos de órgãos 

e entidades do poder público, ainda que sigilosos; convocar, para entrevistas ou testemunho, 

pessoas que pudessem guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias 

examinados; determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de 

informações, documentos e dados; promover audiências públicas; requisitar proteção aos 

órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontrasse em situação de ameaça em razão de 

sua colaboração; promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais 

ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; além de 

poder requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos
108

.  

Ademais, cumpre pontuar que a CNV brasileira esteve rodeada de várias críticas. 

Dentre elas, as dos grupos de ativistas que defendiam a investigação de crimes cometidos 

durante a ditadura. Para eles, sem o poder de punir, a comissão não colaboraria para que se 

fizesse justiça. Além de que o longo período contemplado impediria uma análise aprofundada 

da época ditatorial em que houve mais violações. 

Já para o grupo dos militares e policiais havia o temor de que a Comissão não desse o 

devido peso aos crimes cometidos por organizações esquerdistas. Queixaram-se, pois, de não 

terem representantes, afirmando, ainda, que os trabalhos poderiam “reabrir feridas” na 

sociedade brasileira. Em outra medida, alguns analistas discutiram o fato de que o prazo de 

dois anos de funcionamento seria muito curto somado aos poucos integrantes, o que poderia 

prejudicar a conclusão satisfatória dos trabalhos. 

Em meio a todas as especulações, os trabalhos foram realizados durante o período 

estipulado (maio de 2012 a dezembro de 2014), tendo como produto final um relatório 

                                                             
107 Cf. Art. 3º da Lei 12.528 de novembro de 2011. 
108 Cf. Art. 4º da Lei 12.528 de novembro de 2011. 
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conclusivo e recomendatório, conforme determinação do artigo 11 da lei instituidora, o qual foi 

publicado em 10 de dezembro de 2014, entregue nessa mesma data, em Brasília e recebido pela 

Portaria Interministerial nº 1.321- A de 29 de setembro de 2015 no âmbito do Poder Executivo 

federal. 

Nas conclusões relatadas, a Comissão comprovou a ocorrência das graves violações de 

direitos humanos no período investigado, com maior incidência durante o período da ditadura 

militar, entre 1964 e 1985. Para isso, valeu-se dos elementos obtidos em sua atividade de 

pesquisa, dentre eles, as evidências relacionadas nos órgãos públicos e nas entidades de 

sociedade civil, além da colaboração das vítimas e de seus familiares. Procedeu, nesse sentido, 

com a confirmação de 434 casos de mortes e desaparecimentos de vítimas do regime militar. 

Desses, 191 os mortos, 210 os desaparecidos e 33 os desaparecidos, cujos corpos foram 

localizados
109

 (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1076). 

Por conseguinte, concluiu-se, ainda, pela comprovação do caráter generalizado e 

sistemático das graves violações de direitos humanos, a partir da constatação de que, durante a 

ditadura militar, as ações repressivas, bem como a eliminação dos opositores se converteram 

em verdadeira política de Estado concebida e implementada com base nas ordens emanadas 

dos centros de decisão institucionalizados, isto é, da Presidência da República e dos 

Ministérios militares
110

 (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1076-1077). 

Caracterizou-se, ademais, a ocorrência de crimes contra a humanidade, uma vez que as 

condutas investigadas se revestem de elementos, como a natureza desumana, foram cometidas 

no contexto de ataques à população civil, de forma generalizada ou sistemática e com a ciência 

dos autores sobre a sua abrangência, o que as tornam particularmente gravosas
111

(BRASIL. 

CNV, 2014, v.1, p. 1077). 

Além de se concluir pela persistência do quadro de graves violações de direitos 

humanos no atual cenário brasileiro. Nesse ponto, foi destacado que, a despeito de não mais 

                                                             
109 No relatório consta o esclarecimento de que esses números não correspondem ao total de mortos e desaparecidos, mas 
apenas ao de casos cuja comprovação foi possível em função do trabalho realizado, apesar dos obstáculos encontrados na 

investigação, em especial a falta de acesso à documentação produzida pelas Forças Armadas, oficialmente dada como 

destruída. Registre-se, ademais, as graves violações contra os camponeses e os povos indígenas, o que resultou em expressivo 

número de vítimas (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1076). 
110 Conforme teor do relatório, a operacionalização se deu através de cadeias de comando que partiram dos centros de decisão, 

ou seja, das instâncias dirigentes, alcançando as instalações dos órgãos diretamente responsáveis pelas práticas repressivas. Os 

agentes públicos foram mobilizados para a execução de ações sistemáticas como a prática de detenções ilegais, de tortura, de 

desaparecimentos forçados e de uma série de outros crimes (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1076-1077). 
111As características elencadas como elementos dos crimes contra a humanidade são fruto do entendimento consolidado ao 

longo do século XX e por meio do princípio vertido nas normas internacionais, qual seja, o jus cogens, (direito cogente, 

inderrogável e peremptório), expressas no costume e nos tratados internacionais como o Tratado de Roma e o TPI (BRASIL. 

CNV, 2014, v.1, p. 1076-1077). 
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presente o contexto da repressão política ditatorial, as práticas criminosas mencionadas ainda 

são rotineiras, uma vez que são resultantes de um passado não denunciado adequadamente e de 

autores não responsabilizados (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1076). 

Em virtude dessas constatações, a CNV recomendou a adoção de um rol de 29 medidas, 

fruto inclusive de sugestões de órgãos públicos, de entidades sociais e dos próprios cidadãos. 

Desse conjunto, dezessete são de caráter institucional, oito dizem respeito à reformulação 

normativa, no âmbito constitucional ou legal e quatro delas se referem a medidas de 

seguimento, ou seja, visam dar continuidade às ações e recomendações da Comissão. 

Entre as medidas de natureza institucional figuram, por exemplo, o reconhecimento 

pelas Forças Armadas da responsabilidade na ocorrência das graves violações de direitos 

humanos praticadas no período da ditadura militar, além da imputação pelos órgãos 

competentes de responsabilização criminal, civil e administrativa aos agentes públicos 

causadores das referidas violações, afastando em relação a eles, os benefícios da anistia
112

 

(BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 1079). 

No âmbito das reformas normativas, a Comissão propôs a revogação da Lei de 

Segurança Nacional; a tipificação na legislação brasileira dos crimes contra a humanidade e de 

desaparecimento forçado e a desmilitarização das polícias militares estaduais. Além da 

extinção da justiça militar estadual e de civis na jurisdição federal militar; a supressão de 

referências discriminatórias das homossexualidades na legislação; a alteração da lei processual 

penal para eliminar a figura do auto de resistência à prisão e a introdução das audiências de 

custódia para prevenir as práticas de tortura e de prisões ilegais (BRASIL. CNV, 2014, v.1, p. 

1086-1088). 

Como medidas de seguimento, a CNV recomendou que fosse estabelecido um órgão 

permanente com atribuições para dar continuidade às suas ações e recomendações; o 

prosseguimento das atividades relacionadas à localização, identificação e entrega aos 

                                                             
112Além dessas, compõe o rol das medidas de caráter institucional recomendadas pela CNV: a propositura de ação de regresso 

pela administração pública contra os agentes responsáveis em virtude das condenações ao Estado brasileiro; a proibição da 
realização de eventos comemorativos do golpe militar de 1964; a reformulação das normas de ingresso tanto no âmbito das 

Forças Armadas quanto na área de segurança pública por meio de avaliação contínua e de modo a possibilitar a valorização dos 

preceitos democráticos e dos direitos humanos; a modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais, de 

modo a favorecer os preceitos mencionados; a retificação da causa mortis anotada no assento de óbito das vítimas decorrentes 
das violações de direitos humanos; a retificação na Rede Infoseg e nos registros públicos em geral; a criação de mecanismos de 

prevenção e combate à tortura; a desvinculação dos institutos médicos legais e dos órgãos de perícia criminal das secretarias de 

segurança pública e das polícias civis; o fortalecimento das defensorias públicas; a dignificação do sistema prisional e do 

tratamento conferido ao preso; a instituição de ouvidorias no âmbito externo do sistema penitenciário e nos órgãos 
relacionados; o fortalecimento dos conselhos de comunidade com o fim de acompanhar os estabelecimentos penais; a garantia 

do acompanhamento médico e psicossocial permanente para as vítimas; a promoção dos valores democráticos e dos direitos 

humanos na educação e o apoio à instituição e ao funcionamento dos órgãos de promoção e proteção dos direitos humanos 

(BRASIL. CNV, 2014, v. 1, p. 1081-1084). 
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familiares ou legitimados dos restos mortais dos desaparecidos políticos; a preservação da 

memória das graves violações de direitos humanos e o andamento das medidas de 

fortalecimento da política de localização e abertura dos arquivos da ditadura militar (BRASIL. 

CNV, 2014, v.1, p. 1088-1089). 

Por meio dessas, a Comissão reconhece que, a despeito dos avanços atingidos, 

consequência das atividades realizadas, não houve esgotamento das possibilidades de obtenção 

de resultados na investigação. Trata-se, pois, do necessário prosseguimento com a busca pela 

completude do processo transicional no país a partir das medidas administrativas elencadas e 

das de natureza judicial. 

Cumpre ressaltar que desde o encerramento das atividades da Comissão não houve o 

prosseguimento das ações recomendadas. Contudo, um passo importante no sentido de buscar 

o compromisso do Estado com as propostas da CNV foi dado em março de 2015 quando os 

comissionados, durante audiência realizada no âmbito da CIDH da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), puderam expor as preocupações da sociedade civil com as justificativas do 

governo brasileiro em relação à ausência de avanços concretos. 

Conforme Custódio (2015), a falta de medidas para a responsabilização penal dos 

agentes envolvidos nos crimes e a inércia do Estado no tocante a criação de um órgão de 

monitoramento independente para aplicar as disposições da Comissão, despertaram especial 

inquietamento por parte das referidas organizações. Ele destaca que: 

 

Não deixa de causar perplexidade a falta de sentido de urgência, por parte do Estado, 

na busca por uma justiça de transição real. O Brasil foi um dos últimos países da 

região a enfrentar o passado ditatorial com uma Comissão da Verdade, depois de 

Argentina (1983), Chile (1990 e 2003), Paraguai (2003) e Uruguai (1985 e 2000). Por 

outro lado, tem tido grandes dificuldades em erradicar as violações que seguem 

acontecendo no País, ainda que sem o caráter sistemático dos tempos de exceção – 

algo que os comissionados atribuem, justamente, à incompletude do processo 

transicional (CUSTÓDIO, 2015, p. 2). 

 

Nesse contexto, o autor pontua que as comissões possuem extrema relevância no 

cenário das transições políticas, na medida em que desempenham o papel de expor a 

necessidade de reconhecimento social e político da responsabilidade sistemática e generalizada 

do ente estatal frente às ocorrências de abusos aos direitos humanos (CUSTÓDIO, 2015). 

No episódio acima mencionado, as organizações peticionárias solicitaram à CIDH o 

estabelecimento de uma instância de diálogo permanente com o Estado brasileiro, 

principalmente com o Poder Judiciário, a fim de se discutir as medidas adotadas para o 
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cumprimento das orientações elaboradas pela CNV
113

. Além da criação do referido órgão de 

monitoramento, recomendação de nº 26 do Relatório. 

Com efeito, a carência de ações concretas tem se colocado como um empecilho na 

marcha do processo transicional no país. Logo, as perspectivas se encontram abertas em torno 

das medidas que precisam de continuidade em busca da plena efetivação do direito à memória, 

à verdade e à justiça no cenário brasileiro, o que, sem dúvida, possibilitaria um caminho mais 

firme para a concretude da tão almejada reconciliação nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 As referidas organizações foram: Conectas Direitos Humanos, Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Centro de Estudios 

Legales y Sociales (Cels) e Washington Office on Latin America (Wola). 
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REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 

 

O presente trabalho procurou enfrentar a discussão sobre qual leitura de direitos 

humanos foi sedimentada no processo da redemocratização do país e de que forma ela 

repercutiu na seara da justiça de transição brasileira. Para isso, partiu-se da observação de que 

vários fatores exerceram influência sobre o processo constituinte determinando, por 

conseguinte, quais as pautas elencadas como prioritárias no cenário da transição político-

democrática. 

Dentre eles, figuraram como de especial importância a necessidade de efetivação da 

mudança do regime de governo, rumo a uma institucionalidade democrática, portanto, de não 

retrocesso à ordem anterior. Além da necessidade de se criar um novo regramento 

constitucional que favorecesse os direitos do ser humano e impedisse, por exemplo, práticas 

como a de tortura, corriqueiras no cenário ditatorial-militar. 

Nesse sentido, a pesquisa cuidou de demonstrar a celeuma em redor da transição 

político-democrática, que se deu pela denominada via indireta, na medida em que foi 

estabelecida por meio de um acordo político, negociado entre as duas governanças. Mas 

também, promoveu a discussão acerca das peculiaridades que imprimiram à Constituinte 

brasileira características próprias, capazes de mitigar o teor de controvérsias em torno, por 

exemplo, de sua legitimidade. 

Nesse ponto, ganhou relevo na discussão o aspecto relacionado à dinâmica da ruptura e 

da continuidade, por meio da qual, vários resquícios do autoritarismo ainda se acham 

encrustados nas instituições, refletidos nas ações das forças policiais, por exemplo, assim como 

no próprio conjunto de normas do país, que segue admitindo a permanência de leis como a da 

segurança nacional.  

A própria resistência do grupamento policial, especialmente dos militares, em admitir a 

possibilidade de mudanças no modelo ostensivo de operações ante o indivíduo praticante de 

um fato criminoso, reflete, em grande medida, o ranço autoritário, segundo o qual, aos agentes 

do Estado tudo é lícito no cumprimento da ordem dada. Consequentemente, a promoção dos 

direitos humanos nesse campo, tem sido associada a um afrouxamento da lei, logo, com 

alicerce no discurso da “defesa de bandidos”, jargão ainda comum no cotidiano brasileiro. 
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Ademais, como retratado nesse trabalho, a continuidade jurídica baseada nos 

instrumentos legais do período ditatorial, não só perpetua a ocorrência das práticas repressivas 

nos vários setores da sociedade, principalmente nas classes menos favorecidas econômica e 

socialmente, como também, confere legitimidade aos agentes estatais para que as pratiquem 

sob o manto de uma aparência de legalidade. Trata-se, pois, de uma estratégia de 

obscurantismo capaz de manter o status quo, não no exato contexto da ditadura, diante de um 

cenário de violações aos direitos do ser humano. 

Nesse sentido, foi possível observar que os direitos humanos, tal como gestados no 

processo da redemocratização, privilegiaram a categoria dos direitos individuais, sob uma ótica 

de tutela do Estado e num contexto de defesa da ordem democrática. Destarte, uma gama de 

dispositivos garantidores das liberdades fundamentais do indivíduo foi consagrada na 

Constituição de 1988, evidenciando como função primordial desses direitos, a de instrumentos 

limitadores do poder estatal. 

A despeito de todo o texto constitucional abarcar medidas de proteção aos direitos 

humanos, seja de forma expressa ou implícita, o artigo 5º foi o que mais se ocupou dessa 

enumeração, conforme retratado nesta pesquisa. Ademais, a supremacia desses direitos se 

tornou ainda mais evidente por meio do caráter principiológico adotado pela Constituição de 

1988, que além de lhes conferir aplicabilidade imediata, também possibilitou o alargamento de 

seu rol, concebido como não taxativo.  

Sem embargo, a pesquisa também demonstrou que a adoção de um novo enfoque na 

abordagem dos direitos humanos assinalou uma das reinvindicações pleiteadas no âmbito dos 

debates da Constituinte de 1987-1988. Não havia como conceber o indivíduo, pleno em seus 

direitos, apenas como um sujeito civil e político. Logo, a proteção advinda de uma dimensão 

social, que pudesse abarcar as novas demandas em torno das necessidades do ser humano, 

caracterizou-se como uma necessidade premente.  

A intervenção do Estado a fim de promover a concretização desses direitos 

consequentemente se mostrou urgente. Diversos foram os requerimentos no sentido de que não 

bastava enunciá-los, havendo, pois, a necessidade de torná-los concretos. Nesse ponto, coube 

ressaltar o grande receio em torno da atuação intervencionista do Estado que pudesse conduzir 

a uma recidiva das ações autoritárias do governo, ameaçando, dessa forma, o processo da 

redemocratização. 
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Nesse sentido, o temor do retrocesso entre os constituintes se fez presente em todo o 

momento de realização dos trabalhos, conforme demonstrado na pesquisa. Como não poderia 

deixar de ser, essa situação causou reflexos na maneira em que determinados temas foram 

conduzidos, incidindo na prevalência do caráter conservador em torno, por exemplo, de 

questões como o não enfrentamento de uma possível responsabilização dos militares pelos atos 

cometidos no período ditatorial. 

Logo, também não se verificou uma pauta específica que tratasse das medidas de justiça 

de transição. Foi esclarecido nesse estudo que os termos justiça de transição ou transicional, 

bem como as medidas a ela pertinentes não se mostraram conhecidos no âmbito da 

Constituinte, tampouco as suas especificidades consubstanciadas nas dimensões da memória, 

da verdade e da justiça como atualmente se acham compreendidas.  

Não houve, por consequência, um tratamento singularizado voltado às vítimas diretas 

ou indiretas do regime ditatorial-militar dentro de uma proposta de justiça para momentos de 

transição. Consoante exposto, somente a anistia foi debatida, tendo sido consideravelmente 

alargada em vista da configuração inicial formalizada ainda no período da abertura política, em 

1979, pela Lei 6.683. 

Todavia, malgrado a ampliação de sua abrangência, por meio da qual várias categorias 

anteriormente não contempladas pelo instituto puderam dele se beneficiar, o que se pôde 

constatar é que a anistia na realidade brasileira esteve estritamente relacionada à pauta da 

redemocratização. Sendo, desse modo, concebida como um instrumento vazio de preocupações 

com a justiça transicional. 

Nessa ótica, a pesquisa também buscou mostrar os aspectos relacionados à adoção da 

anistia como um instrumento utilizado nos momentos de transição entre regimes e, em 

especial, os impasses resultantes de sua aplicabilidade no cenário político-democrático do país. 

Coube esclarecer, nesse ponto que, como muitos atestam, a administração do instituto em terras 

brasileiras resultou num entrave ao processo transicional, uma vez que impediu o justiçamento 

dos casos de violações de direitos humanos. 

Tudo isso, como visto, tem um resultado direto na incompletude do processo 

transicional brasileiro, evidenciando um retardamento na consecução das medidas de justiça de 

transição, uma vez que por meio delas o Estado se obriga a responder pelos atos atentatórios 

aos direitos humanos outrora praticados. 
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Com efeito, o destaque maior no caso brasileiro se deu ao caráter compensatório das 

medidas transicionais de reparação. Cuidou-se nesse ponto da pesquisa em elucidar o vasto 

conjunto de obrigações estatais referentes ao processo de accountability enquanto prestação ou 

acerto de contas com o passado, além dos direitos presentificados nessa relação. 

Pode-se dizer que o eixo estruturante alicerçado na política reparatória foi conduzido 

pela realização de ações no âmbito da memória e da verdade, mormente visando formas de 

compensação financeira. Como visto, tanto a legislação quanto as comissões criadas pelo 

governo determinaram o pagamento de indenizações aos perseguidos políticos. Logo, foi a 

partir da criação da Comissão de Anistia que o aspecto moral e de reconhecimento atrelado a 

essas medidas ganhou visibilidade no país. 

Por conseguinte, tratou-se na pesquisa do outro lado da accountability, concernente à 

imputação de responsabilidades aos agentes estatais pelo cometimento de abusos no exercício 

da atividade pública. Foram considerados nesse ponto o liame entre a aplicação de sanções 

como um pressuposto para a manutenção de instituições eficazes, o fato de a ideia de 

responsabilização se achar intrínseca à existência de poder e não à sua eliminação e as duas 

faces desse processo desdobradas nas dimensões vertical e horizontal. 

Tal como se observa, a análise realizada nesse estudo se restringiu ao aspecto da 

dimensão vertical da accountability, que se firma a partir de uma relação entre desiguais, 

concepção advinda da noção de hierarquia da administração pública. No caso específico da 

justiça transicional, essa composição se estabelece pelo Estado representado por seus agentes e 

pelas vítimas (sociedade, atores diretos e seus familiares), consoante exposto. 

Coube esclarecer, ademais, o papel das comissões de verdade na busca pela justiça e 

elucidação dos fatos passados, o direito à informação inerente a essa conjuntura e, 

particularmente, no caso brasileiro, a instituição da Comissão Nacional da Verdade, por meio 

da Lei 12.528 de novembro de 2011, suas conclusões e ações recomendadas. 

Foram estudados os objetivos gerais e os aspectos comuns à maior parte das comissões, 

como, por exemplo, o fato de normalmente buscarem estabelecer um amplo cenário dos 

acontecimentos ocorridos durante os períodos de repressão política, esclarecendo os eventos 

obscuros, com o fim de permitir o amplo debate em torno do silêncio e da negação dos 

acontecimentos passados. Além de a maioria iniciar suas atividades nos momentos de transição 

entre regimes e de serem temporárias, vez que são criadas por um período determinado, 

encerrando-se com a publicação do relatório final. 
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Por outro lado, foi acentuado na pesquisa que, por estarem sujeitas às situações 

particulares do lugar onde são criadas, elas nem sempre carregam similitudes umas com as 

outras, possuindo, dessa forma, um comportamento próprio e condicionado a inúmeras 

vicissitudes, dentre as quais se destacam: a imposição de limitações políticas; a vinculação ao 

instrumento criador (lei ou mandato) e as pressões dos variados grupos, tanto de setores 

contrários, como da própria população e, ainda, de defensores de direitos humanos. 

Por oportuno, coube discutir os aspectos específicos da experiência sul-africana, com a 

ênfase dada aos testemunhos das vítimas e dos perpetradores, o que privilegiou, portanto, a 

publicização das narrativas dos fatos. Nesse caso, como visto, a inclusão do elemento 

psicológico no processo de justiça de transição focou nos aspectos do perdão e da 

reconciliação, de uma forma diferenciada. Uma vez que ao ganharem voz, as vítimas puderam 

ter a dignidade restabelecida e fazer as pazes com o passado, permitindo-se, com isso, o 

extravasamento do processo de reconciliação para além do direito e da pura lei. 

A outra experiência trazida na pesquisa correspondeu à dos países latino-americanos, os 

quais, diferentemente da África do Sul, não privilegiaram a pessoa da vítima. Como visto, foi 

comum a adoção das auto anistias nas transições, dificultando-se a promoção das iniciativas de 

reconhecimento e responsabilização, o que resultou em uma tradição de impunidade e 

esquecimento. 

Semelhantemente, a instalação da Comissão Nacional da Verdade brasileira foi 

antecedida por uma auto anistia, cercada de inúmeras celeumas conforme já explanado. 

Todavia, só veio a acontecer cerca de três décadas depois, não fazendo parte do momento da 

transição política do país. 

Foram esboçados na pesquisa o contexto criador da CNV, seus objetivos e poderes, 

assim como os impasses em torno de sua instalação. Entre eles a reivindicação dos ativistas de 

direitos humanos que defendiam a investigação dos crimes cometidos durante a ditadura, a 

resistência dos militares e policiais que temiam possíveis sanções e alegavam ausência de 

representatividade na Comissão, além dos estudiosos que discutiam a necessidade de um prazo 

maior que dois anos de funcionamento para a conclusão satisfatória dos trabalhos.  

A despeito de todas as ponderações, a CNV funcionou durante o período de 16 de maio 

de 2012 a 10 de dezembro de 2014, quando encerrou suas atividades, publicando o Relatório 

final em que se acham reunidas as conclusões e as recomendações feitas ao governo brasileiro 

sobre as medidas necessárias à completude da justiça transicional no país.  
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Coube esclarecer na pesquisa que a Comissão comprovou a ocorrência das graves 

violações de direitos humanos no período investigado, confirmando 434 casos de mortes e 

desaparecimentos de vítimas do regime militar. Atestou o caráter generalizado e sistemático 

das práticas violadoras e a ocorrência de crimes contra a humanidade, além de concluir pela 

persistência desse quadro no atual cenário brasileiro. 

As recomendações enumeradas somaram, conforme exposto, um total de 29 e se 

diversificaram entre as naturezas institucional, normativa e de prosseguimento. Quanto a estas, 

foi dado um destaque especial, tendo em vista que repercutem diretamente no desenvolvimento 

da justiça de transição brasileira, obstaculizada pela não continuidade do processo transicional. 

Ressaltou-se, nesse sentido, que a despeito de os comissionados e de algumas 

organizações protetivas de direitos humanos terem se mobilizado junto a CIDH, no sentido de 

buscar meios que pudessem compelir o governo brasileiro a dar cumprimento para essas 

medidas, isso cerca de um ano após o encerramento da CNV, o que se verifica atualmente é 

uma ausência de ações concretas que possam dar seguimento às demandas propostas. 

Destarte, anote-se que, longe da pretensão de esgotar o tema aqui proposto, o interesse 

na realização dessa pesquisa não se deu com base apenas em propiciar a discussão sobre as 

constatações no âmbito de estudo da justiça de transição e dos direitos humanos. Almejou-se, 

ademais, contribuir com a reflexão sobre qual horizonte se coloca diante desse cenário. 

Por todo o exposto, cabe admitir que as perspectivas em torno da justiça de transicional 

no país se encontram em aberto. Não obstante os avanços alcançados, ainda há um caminho a 

se prosseguir rumo à completude do processo transicional e, consequentemente, à reconciliação 

plena da sociedade brasileira com o seu passado de barbáries.  
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