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RESUMO  

 

O presente trabalho procura identificar a relação entre as condições jurídico-políticas 

da transição política brasileira para a democracia e a perpetuação do legado 

autoritário no presente. Discute, a partir disso, a importância da justiça de transição, 

notadamente o direito à memória e à verdade, para a desconstrução desse quadro e a 

consolidação do Estado Democrático de Direito.  

 

Palavras-chave: Justiça de transição, legado autoritário, Lei de Anistia 

 

ABSTRACT  

 

This paper seeks to identify the relations between the political and juridical conditions 

of the Brazilian transition to democracy and the perpetuation of the authoritarian 

legacy on the present. Therefrom, it discusses the importance of the transitional justice, 

particularly the right to memory and to truth, to the deconstruction of that framework 

and the consolidation of the Democratic State of Law.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
No alvorecer dos processos de redemocratização ocorridos na América Latina, 

esteve subjacente aos projetos de redesenho institucional a proteção político-jurídica dos 

antigos dirigentes responsáveis pelas violações a direitos humanos e crimes contra a 

humanidade ocorridos durante as ditaduras militares.  

No Brasil, a abertura política “lenta, gradual e segura” promovida pelo regime 

militar (1964-85) resultou na Lei de Anistia (l.6683, 28/08/1979) que, se por um lado 

libertou parte dos presos políticos e permitiu o retorno ao país de centenas de exilados, 

por outro cobrou um preço elevado, pago até hoje. Trata-se do encarceramento da 

história do Brasil nos porões mais sombrios do esquecimento.   
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A chave das prisões em que encontra essa fase escura da história recente do 

Brasil é guardada pelo discurso dominante, que tacha de revanchista qualquer tentativa 

em revisitá-la criticamente, sob o argumento de que a ditadura militar foi superada “por 

todos os lados”. O passar do tempo é encarado, nessa perspectiva conservadora, como 

uma medicina doloris: o tempo, afinal, teria assumido para si o papel de curador das 

feridas.  

A história da redemocratização política não pode, porém, ser interpretada num 

decorrer de fatos sucessivos engolidos pelo próprio tempo que passou, como se a ação 

humana não fosse importante no direcionamento das interpretações e na transformação 

do presente.  Se já é intrínseca à própria estrutura da linguagem a insuficiência em 

abarcar todos os significados do passado, tratar a História como se linear
2
 fosse inflige 

um duro golpe à compreensão do fenômeno político brasileiro recente.  

Tal discurso, que encontra sua ultima ratio nos propósitos latentes da Lei de 

Anistia, manipula a memória para promover o esquecimento do que de mais atroz 

ocorreu: a violação das liberdades, as torturas, mortes, os seqüestros e os 

desaparecimentos forçados. Na visão dos setores políticos então alinhados à ditadura, 

não haveria sentido em lembrar esse passado („distante‟, [sic]), já que o fim do regime 

militar e a promulgação da Constituição de 1988 teriam, supostamente, apenas virado a 

página de um capítulo a mais de nossa história republicana.  

Na atualidade, o esquecimento da história e das violações aos direitos humanos 

opera-se em três sentidos: impede, em primeiro lugar, que as violações aos direitos 

humanos sejam investigadas; sabota a compreensão histórica crítica que nos habilitaria 

a promover transformações sociais significativas no presente; e, por fim, opera a 

sensação de que o tempo passou e nada mudou, convencendo-nos de que certas práticas 

e instituições – sobretudo as incompatíveis com a idéia de Estado Democrático de 

Direito – não se modificaram na transição de regimes. Este é o contexto em que se 

                                                 
2
 É preciso considerar a história da construção dos conceitos jurídicos como aspecto condicionado aos 

fatos sociais, políticos e econômicos da nação. Nesse sentido, Ricardo Marcelo Fonseca critica a 

historiografia tradicional que tende a considerar o presente jurídico como algo necessariamente melhor 

que o passado. Afirma que tal historiografia “cumpre papel legitimador na medida em que vislumbra a 

linearidade histórica como algo que conduz, de modo necessário, ao progresso. Trata-se de uma 

concepção evolucionista da história do direito, que percebe o devir histórico como um processo onde há 

um necessário acréscimo de valores, de virtudes, etc., a culminar num ápice jurídico: o direito de hoje.” 

(In.: FONSECA, Ricardo Marcelo. Direito e História: relações entre concepções de história, 

historiografia e a história do direito a partir da obra de Antônio Manuel Hespanha. Curitiba: 

Universidade Federal do Paraná, 1997., p. 36). 
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operou, no Brasil, a transmissão do legado autoritário para a cultura jurídico-política 

do presente, como adiante se tratará.  

 

2. CONDIÇÕES JURÍDICO-POLÍTICAS DA TRANSIÇÃO BRASILEIRA E A 

FORMAÇÃO DO ESPÓLIO AUTORITÁRIO  

 

No quadro das transições para a democracia no Cone Sul a partir do início dos 

anos 80, certo fundamento político norteou os que se preparavam para deixar o poder.  

Na concepção dos dirigentes políticos que participaram dos regimes autoritários de 

então, os crimes cometidos no período de exceção deveriam ser esquecidos e perdoados, 

sob o discurso de propiciar às novas democracias que seguissem em frente, calcadas no 

invocado ideal de estabilidade política. Tal foi a função manifesta cumprida pela anistia 

em diversas experiências na América Latina. No Chile, ela sobrevém na forma do 

decreto lei n.° 2181 de 1978, outorgado pelo então ditador Augusto Pinochet. Na 

Argentina, as anistias são decretadas após o fim da ditadura, por pressão de sedições 

militares contra o governo de Raúl Afonsin, na forma da Lei do Ponto Final (1986) e da 

Lei de Obediência Devida (1987).  

No caso latino-americano, a chamada busca pela reconciliação envolve o que o 

filósofo Jacques Derrida descreve como uma tentativa de salvar a saúde e unidade do 

corpo nacional, colocando-o “acima de qualquer outro imperativo de verdade ou de 

justiça”
3
. Assim, mesmo diante da evidência inconteste de que graves crimes foram 

cometidos, os interlocutores da transição encerram fileiras em torno da defesa de que 

tais violações fossem esquecidas, pois o que importaria, àquele momento, seria a coesão 

nacional. Porém, a motivação latente (e, portanto, oculta) sob o argumento da coesão 

nacional revela que nessas grandes operações políticas desenvolveram-se as condições 

materiais necessárias para perpetuar, no futuro, práticas típicas da ditadura. São duas as 

análises a partir das quais se pode ensaiar uma relação de causalidade entre o modus 

operandi da reconciliação política na ditadura brasileira e a constituição do chamado 

espólio autoritário.  

Por um lado, o respeito às normas internacionais de direitos humanos – que 

deveriam orientar a sanção dos perpetradores de violações e o direito à verdade – foi 

                                                 
3
 DERRIDA, Jaques. “O perdão, a verdade, a reconciliação: qual gênero?”. In.: NASCIMENTO, 

Evandro (org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo: Estação Liberdade, p. 59.  
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considerado como obstáculo à reconciliação nacional
4
 e, portanto, abandonado no 

processo inicial de transição política. Segundo Roniger, a reconciliação nacional “foi 

projetada como um dispositivo retórico”
5
 que objetivou sobrepor as “tensões” que 

surgiram quando “a abordagem  legal e extralegal das violações dos direitos humanos 

teve de ser incorporada à estrutura geral de reconciliação”
6
. 

O processo de transição política brasileira, assim como o de outras nações latino-

americanas, partiu do pressuposto de que os direitos das vítimas eram variáveis menores 

do processo de transição e que, se fossem sobrelevadas, poderiam colocar em risco a 

própria reconciliação nacional. As leis de anistia, entendidas por Elizabeth Salmon 

como “mecanismos exculpatórios que nem sempre buscaram a reconciliação da 

nação”
7
, constituíram uma solução unilateral dos governos

8
, com o claro objetivo de 

promover o esquecimento dos crimes cometidos por seus próprios membros e 

funcionários. 

Por outro lado, tratou-se de submeter a verdade e a justiça ao discurso de 

atendimento às necessidades políticas do momento
9
, que na realidade ultrapassaram o 

mero desejo de reconciliação nacional. É sintomática desse projeto a imagem de que 

com o fim da ditadura teríamos “apenas virado a página”; trata-se de um deliberado 

discurso de simplificação que os setores conservadores quiseram fazer (e ainda o fazem) 

da transição brasileira, com o propósito latente de ensaiar a retransmissão das mesmas 

práticas autoritárias no regime democrático que então se inaugurava. Segundo Marcelo 

                                                 
4
 SALMON, Elizabeth. “Algumas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: lecciones de la 

experiencia latino-americana”. In.: International Review of the Red Cross, n. 862, 2006, p. 5.  
5
 Como demonstra a experiência internacional, o argumento de que a estabilidade social depende da 

anistia a todos os crimes cometidos durante o regime anterior não é verdadeiro. Segundo Lúcia Bastos, “a 

médio ou longo prazo a própria sociedade, que vive sob o Estado de Direito, acaba por trazer 

questionamentos a respeito da validade da norma que nega direito às vítimas” (BASTOS, Lucia Elena 

Arantes Ferreira. Op cit, p. 260). 
6
 RONIGER, Luis; SZNAJDER, Mario. El legado de las violaciones de los derechos humanos en el 

Cono Sur. La Plata: Ediciones al Margen, 2005, pp. 130-131.  
7
 SALMON, Elizabeth. op. cit., p. 11.  

8
 Tal é o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA no julgamento das leis 

de anistia chilenas: “En el presente caso los beneficiados con la amnistía no fueron terceros ajenos, sino 

los mismos partícipes de los planes gubernamentales del régimen militar. Una cosa es sostener la 

necesidad de legitimar los actos celebrados por la sociedad en su conjunto [para no caer en el caos] o 

los de responsabilidad internacional, porque no se pueden sortear las obligaciones asumidas en esos 

campos, y otra muy distinta extender igual trato a los que actuaron con el gobierno ilegítimo, en 

violación de la Constitución y las leyes chilenas” (Informe Anual, 1985-86, OEA/Ser.l/V./II.68, doc. 8, p. 

193). 
9
 TAYLOR, Wilder. “La Problemática de la Impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – 

Notas Para la reflexión”. In.:  Revista do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, vol. 24, jul/dez 

1996, pág. 197.  
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Cattoni de Oliveira, “se estamos diante de uma inevitável simplificação de todo esse 

processo de transição política para a democracia, é porque as opiniões acerca dele 

divergem. A transição significaria, sobretudo, mudança como forma de permanência, e 

não de ruptura (...) para aqueles que buscam reduzi-la”
10

.  

 

3. A TRADUÇÃO DO DISCURSO E PRÁTICA AUTORITÁRIAS NA CULTURA 

POLÍTICA DO PRESENTE 

 

Deve-se ressaltar que a Lei de Anistia não protegeu apenas os antigos dirigentes 

militares de uma eventual incriminação penal referente aos crimes cometidos durante o 

período da repressão. Paralelamente, objetivou resguardar os civis alinhados ao antigo 

regime e que, mesmo após o fim da ditadura, nutriam motivos importantes para que a 

verdade dos fatos ocorridos não viesse a público. Um processo público contra os antigos 

dirigentes civis poderia ter o efeito de privar de legitimidade e prestígio as antigas 

elites
11

, desacreditando suas ideologias
12

. 

É por isso que Fábio Konder Comparato afirma que “o regime instaurado em 

1964 não foi propriamente derrotado pelos adversários. Ele evoluiu e se transformou 

por si mesmo, sob o comando das mesmas forças que sempre o controlaram”
13

. Sob 

esse aspecto, conclui que “tudo o que, doravante, representasse, realmente, um acerto de 

contas com os antigos titulares do poder, foi rápida e severamente proscrito, pelos novos 

líderes, como ato de revanchismo”
14

.Tal fato não vem a escapar da previsão feita por 

                                                 
10

 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Democracia sem espera e processo de constitucionalização: 

uma crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição política brasileira”. In: OLIVEIRA, Marcelo 

Andrade Cattoni; MACHADO, Felipe Daniel Amorim. (Org.). Constituição e processo: a resposta do 

constitucionalismo à banalização do terror. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, v. 1, p. 371.  
11

 BINNINGSBØ, Helga Malmin; GATES, Scott; LIE, Tovo Grete. Post-Conflict Justice and 

Sustainable Peace. World Bank Policy Research Working Paper 4191, 2007.  
12

 Não é pouco significativa a quantidade de conglomerados empresarias que enriqueceram em virtude 

das relações de estreita colaboração com os antigos dirigentes militares. A Oban (Operação 

Bandeirantes), aparato da repressão destinado a matar e torturar suspeitos de “comunismo”, teria contado 

com a participação direta do alto empresariado brasileiro. É o que retrata o documentário “Cidadão 

Boilesen”, do cineasta Chaim Litewiski, que retrata a vida de um alto executivo brasileiro que, à época, 

tinha prazer em participar das sessões de tortura da ditadura militar. Tal operação será investigada pelo 

Memorial da Comissão de Anistia do governo brasileiro (In: NOGUEIRA, Italo. Comissão de Anistia 

quer investigar ligações entre empresas e Ditadura. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 de novembro de 

2008, Caderno Brasil; COELHO, Marcelo. Uma vitória do esquecimento, 01 de abril de 2009, Caderno 

Ilustrada).   
13

 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para o desenvolvimento 

democrático. Editora Brasiliense: São Paulo, 1986, p. 11.  
14

 Idem. 
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Raymundo Faoro já que os momentos ditos de transformação institucional no Brasil 

sempre foram frutos de grandes acordos
15

.  

É o que afirma também Paulo Abrão e Tarso Genro: 

 

“Isso se justifica, de uma parte porque todas as transições políticas 

para a democracia foram feitas sob compromisso. De outra porque a 

democracia expandiu-se mais como “forma” do que como 

“substância”. Na verdade, nenhum dos regimes de fato foi derrotado 

ou derrubado por movimentos revolucionários de caráter popular; 

logo, os valores que sustentaram as ditaduras ainda são aceitos como 

“razoáveis” para a época da guerra fria, e também face às 

“barbáries também cometidas pelos resistentes de esquerda”
16

. 

 

 Esse contexto de transição operada por cima é invocado por Angelica Retberg, 

para quem “existem demasiados exemplos em que os acordos de justiça transicional se 

negociam de portas fechadas e entre os atores que preferiram ocultar muitas das práticas 

que utilizaram durante o período da guerra ou de repressão”
17

. No caso brasileiro, o 

resultado desse arranjo consubstanciou na Lei de Anistia que, ao referendar a  

impunidade dos graves crimes contra a humanidade cometidos por agentes civis e 

militares do regime ditatorial,  apresentou-se como o garante jurídico da perpetuação do 

espólio autoritário no Brasil. 

É o que demonstra o recém-publicado relatório da organização Human Rights 

Watch
18

 sobre a violência policial no Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo aponta o 

                                                 
15

 “Essa camada muda e se renova, mas não representa a nação, senão que, forçada pela lei do tempo, 

substitui moços por velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os recém-vindos, 

imprimindo-lhes os seus valores (...). O predomínio dos interesses estatais, capazes de conduzir e 

deformar a sociedade – realidade desconhecida na evolução anglo-americana - condiciona o 

funcionamento das constituições, em regra escritos semânticos ou nominais sem correspondência com o 

mundo que regem”. In.: FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 

brasileiro. 10 ed., v. 2. São Paulo: Publifolha, 2000, pp. 368-370.  
16

 ABRÃO, Paulo; GENRO, Tarso. Memória Histórica, Justiça de Transição e Democracia sem fim. 

Conferência de abertura do Seminário Luso-Brasileiro sobre Regime e Memória Política proferida pelo 

Ministro da Justiça do Brasil em 20/abril/2009 no Centro de Estudos Sociais-CES da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra.  
17

 RETTBERG, Angelica. Entre el perdón y el paredón: perguntas y dilemas de la justicia 

transicional. Bogotá: Corcas Editores, 2005, p. 10.  
18

 HUMAN RIGHTS WATCH. Força Letal: Violência Policial e Segurança Pública no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Dez/2009.  
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relatório da HRW, o assustador número de „execuções extrajudiciais‟ cometidas pelas 

polícias das duas maiores cidades brasileiras cresce de maneira contínua em virtude da 

persistente impunidade dos agentes que as praticam e da leniência das instituições do 

Estado em investigá-los. Trata-se de conseqüência de uma realidade histórica, segundo 

explica Caldeira e Holston, em que “os parâmetros legais que estruturavam a polícia 

raramente foram modificados, transformando a fronteira entre o legal e o ilegal instável, 

criando condições para a perpetuação de uma rotina de abusos [das forças policiais]”
19

.  

 A partir desses dados, pode-se entender em que sentido se dá a tradução da cultura 

autoritária na cultura jurídico-política do presente. Pesquisa desenvolvida por Martha 

Huggins entrevistou agentes civis e militares implicados nos principais órgãos policiais 

de repressão da época da repressão militar no Brasil (DOPS, DOI/COI/OBAN) para 

demonstrar de que maneira a ideologia que permeou a transição modificou-se para 

justificar, no aparelho policial de Estado, tanto a violência policial atual quanto a 

praticada entre 1964 e 1985. Huggins argumenta que o discurso policial do presente 

afirma-se “como uma tentativa de fazer o comportamento passado [das torturas da 

ditadura] compatível com as realidades ideológica, legal e organizacional do pós-

autoritarismo”
20

,  

Ainda segundo Huggins, "o relato é uma declaração sobre as justificativas políticas 

e culturais pela violência das forças de segurança no presente” e, a maneira como ele se 

dá “é diretamente relacionado como alguém imagina a política no presente"
21

, daí a 

conexão do passado.  

Importante conclusão a que chega o estudo de Huggins é que o tipo de justificativa 

(ou auto-legitimação) dada pelos policiais para a violência praticada durante o regime 

militar é diversa da que se explicita atualmente. Segundo Huggins, a maioria dos 

agentes entrevistados que atuaram entre 1964-1985 justificam a violência contra os 

dissidentes políticos nos termos de uma chamada "justa causa" ou pelo cumprimento 

dos princípios da "segurança nacional". Diversamente, o argumento legitimador da 

violência na contemporaneidade é explicado pelos policiais como prerrogativas de um 

suposto "profissionalismo militarizado". Como conclui a pesquisadora:  

                                                 
19

 CALDEIRA, Teresa; HOLSTON, James. Democracy and Violence in Brazil. Comparative Studies in 

Society and History, 41(4),  1999, p. 700.  
20

 HUGGINS, Martha K. Legacies of Authoritarianism: Brazilian Torturers' and Murderers' 

Reformulation of Memory. Latin American Perspectives, 27(2), 2000, p. 58.  
21

 Idem.  
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“Isso sugere que os entrevistados se readaptaram numa identidade 

moral pós-ditadura mais culturalmente aceitável, remodelando as 

narrações sobre violência num vocabulário que eles acreditavam ter 

mais saliência para a democracia"  

 

Com base na explicação sobre a variação do motivo legitimador no discurso 

policial, é possível compreender o porquê das estatísticas de violência praticada pelos 

“agentes da ordem” aumentarem continuamente em plena democracia, como questiona 

Caldeira e Holston
22

.  É o que responde Huggins, ao concluir que  "o profissionalismo 

militarizado conduz a criação de uma força policial ainda mais hierarquizada, fortificada 

por esquadrões técnicos de combate ao crime e um aparato militarizado para confrontar 

um 'inimigo' generalizado”
23

. O legado autoritário herdado do regime militar coloca-se a 

serviço do aparato repressor do Estado para, no presente, promover o controle social dos 

excluídos.  

 

 

 

 

4. O DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE COMO PONTE PARA UM PRESENTE 

DEMOCRÁTICO 

 

Ao entoar “Temos ódio e nojo à ditadura” no discurso de promulgação do novo 

texto constitucional, Ulysses Guimarães alertava-nos, no fundo, para que nunca 

perdêssemos de vista as barbaridades cometidas durante o regime militar. Afinal, para a 

defesa incondicional do Estado Democrático de Direito que então se anunciava, não 

poderíamos esquecer jamais quão custosa fora a luta para conquistá-lo. Os direitos e 

garantias fundamentais erigidos pela Constituição de 1988 representam não só uma 

conquista da sociedade brasileira, mas também uma resposta enfática contra as 

arbitrariedades e violações cometidas durante o período anterior. 

                                                 
22

 CALDEIRA, Teresa; HOLSTON, James. Op. cit.  
23

 HUGGINS, Martha K. Op. cit., p. 75.  
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Pois o lembrar do passado de repressão, torturas e extermínios que subjazem à 

luta pela redemocratização do país, leva-nos a compreender a dimensão de 

historicidade dos direitos fundamentais. Tratá-los, ao contrário, como sempre tivessem 

existido, numa perspectiva anti-histórica, esvazia-os de sentido, num processo que tende 

a “normalizá-los”
24

  e torná-los como se ordinários fossem.  

A eficácia da Constituição perpassa, portanto, por uma luta política de sua 

própria interpretação, que envolve necessariamente uma batalha pela história entre os 

que negam a memória do passado de atrocidades e aqueles que acreditam num futuro 

democrático. 

É no horizonte da filosofia de Gadamer que o fenômeno histórico estaria acima 

do “nosso querer”
 25

, como condição pré-conceitual do caminho de todo processo de 

compreensão. No espaço da razão hermenêutica, o lembrar do passado de violações do 

regime militar é indispensável para elevar os direitos fundamentais a um espaço 

privilegiado na sociedade contemporânea e romper com o quadro atual de violência 

policial, torturas e tratamento degradante de presos.
26

 

Inevitavelmente, porém, se a verdade do passado histórico não é acessível à 

nossa subjetividade política, perdem-se de vista os valores que norteiam os direitos 

                                                 
24

 “A Constituição da República do Brasil não garantiu expressamente a historicidade dos direitos 

fundamentais (...) Os direitos fundamentais cedem ao imediatismo porque não entendemos hoje o que a 

tortura foi ontem; as garantias são situadas em um não-espaço, em um não-tempo, como se elas não 

tivessem história. É preciso então nos situarmos verdadeiramente em relação à historicidade da CR, 

porque na atualidade o autoritarismo não reaparecerá na forma de novos ditadores, mas em 

comportamentos individuais”. Trata-se de trecho de palestra de Geraldo Prado sobre o abuso na utilização 

do recurso das interceptações telefônicas pelos juízes criminais. (PRADO, Geraldo. Painel: 

Interceptações telefônicas. III Encontro Brasil França: Justiça Penal e Novas Tecnologias. Salão 

Nobre da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, 16/04/2009).  
25

 “Tal situação – a historicidade assim qualificada – se constitui “na condição transcendental” de toda 

compreensão humana. Isso significa dizer que a tradição não está a nosso dispor, como objeto “dado”, 

manipulável pela condição do querer do sujeito. Ao contrário, o homem originalmente está sujeito a ela. 

Toda compreensão se dá no horizonte de uma tradição de sentido, registra suas marcas, e mais ainda, 

torna-a possível. Os conhecimentos, as valorações, as decisões, as interpretações e o fazer partem da 

tradição, condicionando a própria consciência” (LUDWIG, Celso Luiz. Gadamer: a racionalidade 

hermenêutica – contraponto à modernidade. In: Ricardo Marcelo Fonseca (Org.). Crítica da 

modernidade: diálogos com o direito. Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 149) 
26

 Ana Maria Lopes afirma que, em Gadamer, “a compreensão histórica da norma pretende renovar a sua  

efetividade histórica em relação a uma nova situação, e não simplesmente reconstruir a intenção original 

do legislador, atitude que seria igual a tentar reduzir os acontecimentos históricos à intenção dos 

protagonistas. A historicidade da norma, igual a em qualquer outro texto, não é uma restrição a seu 

horizonte, senão que, pelo contrário, a condição que permite sua compreensão. No Direito, essa condição 

se manifesta por meio do vínculo que existe entre a pessoa obrigada e a norma, vínculo que afeta a todos 

por igual, e não faz da lei uma propriedade pessoal do legislador” (LOPES, Ana Maria D‟Ávila. A 

hermenêutica jurídica de Gadamer. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. ano 37, n. 145, 

2000, p. 109). 
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fundamentais no presente e, enfraquecendo-se a democracia e contribuindo para a 

perpetuação do legado autoritário no presente.  

  Assim, é preciso denunciar que a estratégia político-institucional que levou o 

regime militar brasileiro à adoção da auto-anistia política foi circundada por uma razão 

política de fundo que já visava desenhar o próprio futuro do país. Afinal, na concepção 

dos militares de então, nada melhor, deveras, o perdão a todos, geral e irrestrito, para 

impedir às futuras gerações conhecer o que foi a exceção que se instalou no Brasil a 

partir de 1964. Junto à herança das práticas autoritária, bloqueou-se antecipadamente o 

entendimento do passado que se formava, para garantir que as futuras gerações não 

investigassem sua própria História, uma vez posto o „risco‟ de que elas distinguissem, 

na democratização, os que resistiram dos algozes que torturaram. É o que observa, de 

outra maneira, a OAB em sua argüição de descumprimento de preceito fundamental em 

face da Lei de Anistia: 

 

“Na verdade crua dos fatos, em 1979 quase todos os que se haviam 

revoltado contra o regime militar com armas na mão já haviam sido 

mortos. Restavam, portanto, nas prisões militares e policiais, 

unicamente pessoas acusadas de delitos de opinião. Tal significa que, 

no suposto acordo político, jamais revelado à opinião pública, a 

anistia aos responsáveis por delitos de opinião serviu de biombo para 

encobrir a concessão de impunidade aos criminosos oficiais, que 

agiam em nome do Estado, ou seja, por conta de todo o povo 

brasileiro”
27

.   

 

A partir daí, o direito à memória e à verdade apresenta-se como uma chave 

dialética que abre, ao mesmo tempo, duas portes aparentemente opostas. Conecta com o 

passado, na medida em que se constitui, como preceitua a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, um “direito de caráter coletivo que permite à sociedade ter acesso à 

informação essencial para o desenvolvimento dos sistemas democráticos”
28

. Mas 

também rompe com o passado, medida em que possibilitaria às instituições do Estado 

                                                 
27

 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Argüição de descumprimento de preceito 

fundamental em face da Lei de Anistia brasileira. Brasília, 2008, p. 16. 
28

 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ignacio Ellacuría y otros. 

Informe 126/99 de 22 de dezembro de 1999, p. 224.  
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que se envolveram na repressão a converterem-se de fato à democracia, pois mostrariam 

na prática cotidiana que “o que elas são agora não é completamente ligado àquilo que 

fizeram no passado”
29

. No caso brasileiro, estamos longe de abrir ambas as portas.  

 Desse modo, ao contrário dos que argumentam, metaforicamente, que é preciso 

simplesmente "virar a página" da história da ditadura militar brasileira sem a 

investigação das violações, vale reter em mente a resposta de Louis Joinet, consultor em 

direitos humanos das Nações Unidas, para quem “antes de virar a página é preciso lê-la. 

A falta ou precariedade dessa leitura pode acarretar na perpetuação das instituições e 

práticas autoritárias do regime anterior”
30

.  

Daí que algum tipo de perdão só pode existir ao lado da memória completa, 

como promessa e esperança na vida futura. Como afirma Derrida, “trata-se da memória 

de um passado que não foi presente, a memória do avenir, da promessa, do que vem, do 

que chega amanhã”
31

: uma negação do legado autoritário e a reconstrução de uma 

cultura político-jurídica fundada exclusivamente no Estado Democrático de Direito. 

Seja para afastar a idéia de mudança como forma de permanência
32

 – que carrega 

subrepticamente o desejo presente de perpetuar o autoritarismo no futuro –, seja para 

depositar fé numa democracia sem espera – em que a memória cumpre fundamental 

papel no projeto e na expectativa de um há de vir constitucional. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, correntes tradicionais das ciências políticas que se dedicam a 

explicar e inferir as condições de instauração da democracia, como a transitologia e a 

consolidologia, mostram-se insuficientes para explicar a realidade material das 

democracias na América Latina, profundamente marcadas pelo legado autoritário da 

quadra histórica anterior, reproduzido na contemporaneidade pela militarização do 

aparato policial destinado ao controle social dos excluídos. 

                                                 
29

 JANOVER, Michael. The Limits of Forgiveness and the Ends of Politics. In: Journal of Intercultural 

Studies. London: Routledge, v. 26, n. 3, 2005. 
30

 JOINET, Louis. Progress Report on the Question of the Impunity of Perpetrators of Human 

Rights Violations. Genebra: UN, 19 jul. 1993. UN Doc. E/CN.4/Sub. 2/1993/6.12. 
31

 DERRIDA apud AMARAL, Adriana Cörner Lopes. Sobre a memória em Jacques Derrida. In: 

NASCIMENTO, Evandro (org.). Em torno de Jacques Derrida. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000, p. 34.  
32

 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Op. cit. 
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Como explica Monclaire, a transição “era somente um dos momentos da 

construção democrática. Isso obrigava a ver mais adiante, a considerar que à transição 

sucedia uma outra fase, rapidamente batizada pelos transitólogos arrependidos como 

„consolidação democrática‟”
33

. Porém, segundo a autora, também a consolidologia  

concentra suas análises excessivamente no campo da institucionalização das normas de 

transições pactuadas, deixando de lado os aspectos culturais e sociológicos definidores 

da democracia.  

Melhor seria então que o entendimento do fenômeno da transição política no 

Brasil fosse estudado a partir prisma da justiça de transição, devidamente preocupada 

com a promoção de reformas que levam à democratização material do ambiente 

político-social, bem como com a preservação da memória e da verdade, 

imprescindíveis, como vimos, para o rompimento do legado autoritário anterior.  

  Também a efetiva promoção da justiça de transição
34

 no Brasil mostraria que a 

República pós-88 compromete-se em definitivo com a mudança fática das instituições 

políticas e a ampla garantia dos direitos humanos. Como afirma Gloppen, “para aqueles 

afetados por atrocidades cometidas no passado, a justiça pós-conflito pode servir para 

demonstrar um rompimento com a ordem imoral do passado e ajudar na construção de 

uma nova ordem social”
35

(grifo meu). Tal caminho passa, segundo a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, não só pela necessária indenização e reparação 

material das vítimas, mas também através do estabelecimento e conhecimento da 

verdade, a promoção do julgamento dos crimes contra a humanidade ocorridos no 

período de que tratamos, e a garantia de não repetição das violações.  

Diante do que se preceitua, é imprescindível que o Brasil instaure sua Comissão 

de Verdade e abra todos os arquivos da repressão. Segundo Simone Martins Rodrigues, 

“o reconhecimento, como veículo de transformação de uma sociedade, vai além da 

descoberta de quem matou; ela surge para alterar valores e reconstruir o passado em 

novas bases”
36

. Trata-se de caminho essencial para fazer com que o legado do passado 

                                                 
33

 MONCLAIRE, Stéphane. Democracia, transição e consolidação: precisões sobre conceitos 

bestializados. Revista de Sociologia Política. 2001, n.17, p. 63.  
34

 Segundo Binningsbo, “estamos mais sujeitos a ver justiça em situações que o regime anterior tenha sido 

severamente derrotado” (BINNINGSBØ, Helga Malmin; GATES, Scott; LIE, Tovo Grete. Post-Conflict 

Justice and Sustainable Peace. World Bank Policy Research Working Paper 4191, 2007, p. 5).  
35

 Idem. 
36

 PINTO, Simone Martins Rodrigues. Justiça Transicional na África do Sul: restaurando o passado, 

construindo o futuro, p. 410.  
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autoritário brasileiro transforme-se de práxis política cotidiana a referência histórica 

daquilo que o Estado Democrático de Direito deve combater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABRÃO, Paulo; GENRO, Tarso. Memória Histórica, Justiça de Transição e 

Democracia sem fim. Conferência de abertura do Seminário Luso-Brasileiro sobre 

Regime e Memória Política proferida pelo Ministro da Justiça do Brasil em 

20/abril/2009 no Centro de Estudos Sociais-CES da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra 

 

BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. As leis de anistia face ao direito 

internacional – o caso brasileiro. São Paulo, 2007, 284 f. Tese (Doutorado em Direito) 

– Pós-Gradução em Direito da Universidade de São Paulo. 

 

BINNINGSBØ, Helga Malmin; GATES, Scott; LIE, Tovo Grete. Post-Conflict Justice 

and Sustainable Peace. World Bank Policy Research Working Paper 4191, 2007 

 

CALDEIRA, Teresa; HOLSTON, James. Democracy and Violence in Brazil. 

Comparative Studies in Society and History, 41(4),  1999, pp. 691-729. 



15 

 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para o 

desenvolvimento democrático. Editora Brasiliense: São Paulo, 1986. 

 

DERRIDA apud AMARAL, Adriana Cörner Lopes. Sobre a memória em Jacques 

Derrida. In: NASCIMENTO, Evandro (org.). Em torno de Jacques Derrida. Rio de 

Janeiro: 7Letras, 2000. 

 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 

10 ed., v. 2. São Paulo: Publifolha, 2000. 

 

FONSECA, Ricardo Marcelo. Direito e História: relações entre concepções de 

história, historiografia e a história do direito a partir da obra de Antônio Manuel 

Hespanha. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1997. 

 

HUGGINS, Martha K. Legacies of Authoritarianism: Brazilian Torturers' and 

Murderers' Reformulation of Memory. Latin American Perspectives, 27(2), 2000, pp. 

57-78. 

 

HUMAN RIGHTS WATCH. Força Letal: Violência Policial e Segurança Pública no 

Rio de Janeiro e em São Paulo. Dez/2009. 

 

JANOVER, Michael. The Limits of Forgiveness and the Ends of Politics. In: Journal 

of Intercultural Studies. London: Routledge, v. 26, n. 3, 2005 

 

JOINET, Louis. Progress Report on the Question of the Impunity of Perpetrators of 

Human Rights Violations. Genebra: UN, 19 jul. 1993. UN Doc. E/CN.4/Sub. 

2/1993/6.12. 

 

LOPES, Ana Maria D‟Ávila. A hermenêutica jurídica de Gadamer. In: Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, v. ano 37, n. 145, 2000. 

 

LUDWIG, Celso Luiz. Gadamer: a racionalidade hermenêutica – contraponto à 

modernidade. In: Ricardo Marcelo Fonseca (Org.). Crítica da modernidade: diálogos 

com o direito. Florianópolis: Boiteux, 2005. 

MONCLAIRE, Stéphane. Democracia, transição e consolidação: precisões sobre 

conceitos bestializados. Revista de Sociologia Política. n.17, 2001, pp. 61-74.  

OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Democracia sem espera e processo de 

constitucionalização: uma crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição 

política brasileira”. In: OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni; MACHADO, Felipe 

Daniel Amorim. (Org.). Constituição e processo: a resposta do constitucionalismo à 

banalização do terror. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Argüição de descumprimento de 

preceito fundamental em face da Lei de Anistia brasileira. Brasília, 2008. 



16 

 

PINTO, Simone Martins Rodrigues. Segurança Internacional e Direitos Humanos: A 

Prática da Intervenção Humanitária no Pós-Guerra Fria. Rio de Janeiro: Editora 

Renovar, 2000. 

 

RETTBERG, Angelica. Entre el perdón y el paredón: perguntas y dilemas de la 

justicia transicional. Bogotá: Corcas Editores, 2005. 

SALMON, Elizabeth. “Algumas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: 

lecciones de la experiencia latino-americana”. In.: International Review of the Red 

Cross, n. 862, 2006. 

TAYLOR, Wilder. “La Problemática de la Impunidad y su tratamiento en las 

Naciones Unidas – Notas Para la reflexión”. In.:  Revista do Instituto Interamericano 

de Direitos Humanos, vol. 24, jul/dez 1996. 

ZAVERUCHA, Jorge. Poder militar: entre o autoritarismo e a democracia. São Paulo 

em Perspectiva, 15(4), 2001, pp. 76-83. 


