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Justiça de transição no Chile e no Brasil: uma comparação sobre os avanços da 

responsabilização dos agentes públicos pautada no jus cogens 

 

 

O trabalho tem como finalidade delimitar os elementos do Direito Internacional 

que foram incorporados no processo de Justiça de transição chilena e brasileira.  Fazer 

uma análise da condenação dos agentes do Estado, assim como dos próprios Estados, 

objetiva compreender as diferentes posturas adotadas nos referidos países que tem como 

meta alcançar transicional judicial de fato. O papel dos agentes do Estado, o 

envolvimento popular, assim como as atitudes governamentais devem ser levados em 

conta ao longo deste processo, principalmente após o retorno do regime democrático à 

esses países. 

  

Palavras chave: ditadura chilena, ditadura brasileira, justiça de transição 

  

 

The work aims to define the elements of International Law that were incorporated in the 

process of Transitional Justice in Chile and Brazil. Doing an analysis of the conviction 

of State agents, as well as the States themselves, intends to understand the different 

positions taken in those countries that aims to achieve transitional justice indeed. The 

role of state agents, popular involvement, and governmental attitudes should be taken 

into account in this process, especially after the return of democratic rule to these 

countries. 
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1 Introdução 

 

O século XX foi marcado por uma série de transições de regimes autoritários 

para a democracia. Essas se deram de forma distinta de um país para outro conforme 

todo um contexto interno e internacional. Para se realizar o debate da justiça de 

transição, faz-se mister analisar quais são os arranjos institucionais necessários, tais 

como enfrentamento jurídico, político e ético, para compreender toda uma história de 

abusos contra os direitos humanos.  A justiça de transição está calcada em quatro 

processos principais: a reparação das vítimas do Estado; a responsabilização dos 

agentes públicos que cometeram crimes de lesa humanidade; a garantia do direito à 
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memória e à verdade; a reforma das instituições responsáveis pela manutenção das 

violações1.  

 

A transição democrática se deu de forma diversa em cada país. Na Argentina e 

no Chile, por exemplo, foram criadas comissões de verdade, enquanto que no Brasil e 

no Uruguai leis de anistia foram empregadas, caracterizando a tentativa de 

esquecimento dos crimes cometidos.  

 

O sistema interamericano de direitos humanos repele a aplicação de leis de 

anistia, de prescrição ou de coisa julgada e por isso tem construído jurisprudências 

relacionadas às obrigações internacionais dos Estados, a fim de que não se ignore a 

condenação penal dos agentes responsáveis por lesa humanidade. Essas leis de 

anistia têm sido uma barreira à responsabilização dos torturadores, por isso a 

iniciativa de anular essas leis é relevante. No Chile, a lei de anistia, imposta pela 

ditadura de Pinochet em 1979, foi há pouco tempo declarada sem aplicação pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, semelhante ao que aconteceu no Peru 

após a queda do regime Fujimori. Na Argentina mais de 800 militares enfrentam 

processos por violações aos direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, para anular leis de anistia, usa o argumento do princípio de direito 

internacional que diz que os Estados não podem utilizar sua legislação interna como 

desculpa para descumprir obrigações internacionais2. 

 

Dessa forma, as problemáticas a serem discutidas neste trabalho são:  

       (a) Quais foram as estratégias determinantes do Chile para que houvesse 

um avanço no processo de responsabilização dos crimes de lesa humanidade 

cometidos pelos agentes estatais durante a ditadura? 

       (b) De que forma o direito internacional influenciou, por meio das normas de 

jus cogens, nesse processo de responsabilização dos perpetradores? 

                                            
1
 ANNAN, Kofi. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-

conflito. Relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU em 23.08.04. In: Revista da Anistia 

política e justiça de transição, nº. 01, pp. 320-51, Brasília, jan.-jul. de 2009. 
2
 CIURLIZZA, Javier. Entrevista para um panorama global sobre a justiça de transição. Revista            da 

Anistia política e justiça de transição, n 01, . ..., Brasília, jan. – jul. de 2009. 
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      (c) Quais são as barreiras que impedem o Brasil de, assim como o Chile, 

conseguir julgar e responsabilizar os perpetradores de crimes de lesa humanidade da 

ditadura? 

 

O Brasil vem avançando no plano da justiça de transição. Nessa evolução tem 

grande destaque o trabalho realizado pela Comissão de Anistia criada em 2001 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A atuação da referida Comissão está 

centrada em duas dimensões da justiça de transição: a primeira, reparatória, cuida da 

restituição econômica às vítimas e do pedido simbólico de perdão; a segunda trata da 

garantia da memória e da verdade, como nas iniciativas de realização de caravanas 

da anistia pelo Brasil a fim de divulgar toda a experiência vivida por perseguidos 

políticos durante a ditadura brasileira e afirmar a democracia. Todavia, tivemos pouco 

avanço no que tange ao julgamento e à responsabilização daqueles que cometeram 

violações dos direitos humanos. Os processos de responsabilização com julgamentos 

públicos, que garantam o devido processo legal e a ampla defesa, teriam o papel de 

evitar futuros crimes, dar consolo às vítimas, pensar um novo grupo de normas e dar 

impulso ao processo de reforma das instituições governamentais.  

 

Paul Van Zyl3, afirma que os sistemas da justiça penal não são 

suficientes quando o contexto é de violações generalizadas e sistemáticas que 

envolvem demasiada quantidade de crimes, isso ocorre, segundo o autor, 

devido ao fato de que o processo da justiça penal deve demonstrar um 

comprometimento minucioso com a equidade e o devido processo legal com a 

necessária implicação de uma designação significativa de tempo e recursos. 

Paul Van Zyl ainda destaca que a incapacidade estrutural dos sistemas da 

justiça penal não pode ser interpretada como uma deslegitimação do papel do 

julgamento ou da pena. 

 

Diante desse contexto, como hipóteses às problemáticas apresentadas 

seguem-se: 

(a) O marco inicial das iniciativas de responsabilização de 

perpetradores no Chile foi a detenção de Augusto Pinochet, no âmbito da 

                                            
3
 ZYL, Paul Van. Promovendo a justiça transicional em sociedades pós-conflito. Revista da Anistia 

política e justiça de transição, nº. 01, pp. 32-55, Brasília, jan.-jul. de 2009.  
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jurisdição penal universal, que desencadeou a partir da ativação de 

mecanismos de justiça internacional os processos nacionais de 

responsabilização.4 

 

(b) A corte interamericana de direitos humanos, sob a justificativa de 

defender os indivíduos contra crimes de lesa-humanidade, recomendou ao 

Chile a não aplicação das normas internas de anistia do país. No Brasil, 

todavia, há barreias internas que limitam a aplicação das normas de jus 

cogens, como por exemplo, a interpretação do Supremo Tribunal Federal 

quanto ao status normativo dos tratados e convenções internacionais que 

versam sobre direitos humanos. 

 

2 Responsabilização dos Estados e indivíduos no âmbito internacional 

 

O papel do Direito Internacional Público é de extrema relevância no 

debate da responsabilização dos Estados, assim como dos agentes estatais 

que cometeram crimes de lesa humanidade, uma vez que sob a égide da 

jurisdição internacional, com base no conjunto normativo do jus cogens, 

normas hierarquicamente superiores a qualquer outro tipo, os indivíduos 

perpetradores de violações aos direitos humanos também respondem 

penalmente por suas condutas. O debate sobre o choque entre as esferas 

internacional e interna do Direito é inevitável quando toca-se nesta questão de 

responsabilização.  

 

A responsabilização dos Estados tem, basicamente dois objetivos: 1- 

visa, em primeiro lugar, coagir psicologicamente os Estados a fim de que os 

mesmos não deixem de cumprir com os seus compromissos internacionais, a 

chamada finalidade preventiva, e 2- visa atribuir àquele Estado que sofreu um 

prejuízo, em decorrência de um ato ilícito cometido por outro, uma justa e 

devida reparação. 5 

 

                                            
4
 GARZÓN, Baltazar. Entrevista. Revista Carta Capital,  agosto de 2009. 

5
 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, ano. pp. 504-5. 
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Estes princípios de responsabilização têm o efeito de limitar a atuação 

dos Estados em suas ações que dizem respeito às esferas interna, relacionada 

com o respeito às normas de proteção aos Direitos Humanos e a devida 

apuração de suas violações, como externa, que passa pelo cumprimento e 

respeito aos preceitos de proteção internacional dos seres humanos.  

 

A responsabilização internacional dos Estados, entretanto, praticamente 

desconhece qualquer tipo de responsabilização penal, com imposição de 

penas, castigos ou outras formas de repressão criminal. A responsabilidade 

penal, no Direito Internacional, só tem lugar para responsabilizar indivíduos 

perpetradores de violações aos direitos humanos, como nos casos de 

genocídio, crimes de guerra e crimes de lesa humanidade de um modo geral, o 

que caracteriza a responsabilidade pessoal dos indivíduos (como notamos no 

caso chileno, em que houve a condenação do líder do regime autoritário no 

âmbito internacional, baseada na punição referente a crimes contra a 

humanidade, que atentaram diretamente contra o direito a vida e contra 

qualquer tipo de norma do jus cogens) 

 

3 A responsabilização dos crimes contra a humanidade ocorridos durante 

a ditadura militar brasileira 

 

No caso brasileiro, observamos que há uma enorme morosidade e 

burocracia que travam as tentativas de responsabilização tanto do Estado 

como de seus agentes violadores dos direitos humanos. Como se não 

bastasse a não abertura dos arquivos oficiais da ditadura militar, é preciso 

enfrentar a adoção de posturas jurídicas que tendem a diminuir a importância 

do Direito Internacional, em especial as normas do jus cogens, como a atual 

tendência do STF, que cria uma categoria normativa específica, chamada de 

supra legalidade, para qualificar a ausência de formalidade de tratados e 

convenções internacionais que versam sobre Direitos Humanos assinados no 

período anterior à chamada Emenda Constitucional nº. 45, que tendem a 

enfraquecer o debate da responsabilização dos torturadores no Brasil.  
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Os avanços nesse debate são lentos e cada vez mais prejudicados 

pela burocracia e conivência estatal. A instalação da Comissão de Anistia foi o 

avanço mais significativo no sentido de criação de um instrumento para reparar 

as vítimas do regime militar brasileiro e garantir-lhes a oficialidade de suas 

histórias. Contudo, tal Comissão não possui competência para tratar das 

questões vinculadas à responsabilização dos agentes estatais. A reparação às 

vítimas ocorre no sentido do reconhecimento da condição de perseguido 

político, no pedido de perdão oficial em nome do Estado Brasileiro e, também, 

na indenização econômica, já que muitas das vezes essas vítimas tiveram, na 

proibição do exercício de suas atividades profissionais, um elemento 

desestruturante de suas vidas, tanto financeiramente como psicologicamente.  

 

Entretanto, devido às posturas diversas frente a esta questão, que 

atualmente podem ser consideradas como reflexo de um governo de coalizão, 

formado por diversas alianças, a questão tende a ser colocada em segundo 

plano, com a justificativa que este debate não é mais cabível devido a 

prescritibilidade dos crimes de lesa humanidade ocorridos durante os governos 

militares.  

 

Diante da atual conjuntura política somada ao contexto de 

conservadorismo jurídico de nossos tribunais, consolida-se a inexorabilidade da 

defesa da internacionalização do Direito, com base nas normas de jus cogens, 

que estabelecem a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade6.  

 

Numa vertente mais internacionalista, que vê o Direito Internacional 

como um conjunto normativo que deve ser aplicado às esferas internas, sem a 

necessidade de ratificação pelo poder legislativo nacional, denominada monista 

internacionalista, crê na utilização de argumentos do Direito Internacional para 

a responsabilização de violadores de direitos humanos, inclusive dentro do 

próprio território nacional. Essa utilização do aparelho jurídico compromete-se 

com o respeito dos Direitos do Homem, em que o jus cogens ocupa uma 

                                            
6
 FABRI, Hélène Ruiz; MORTE, Gabriele Della; ABDEJGAWAD, Elisabeth Lambert. Os institutos de 

clemência (anistia, graça, prescrição) no direito internacional e no direito constitucional comparado. 

Revista do Ministério Público do Estado do Pará. Belém, ano 3, v. 1, 33-52, dez de 2008. 
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posição de relevância em suas decisões. É possível perceber a importância 

que toma a aplicação de uma jurisdição universal de responsabilização dos 

indivíduos que cometeram crimes de lesa humanidade, no caso chileno, com a 

prisão do general Augusto Pinochet, ocorrida em território britânico, por meio 

de uma ordem judicial expedida por um juiz espanhol, condenando-o pelos 

crimes contra a humanidade cometidos em território chileno, o que revela o 

amplo caráter internacional deste processo de proteção aos direitos humanos.  

 

A prisão do general desencadeou na população chilena um movimento 

que caminhou no sentido da consecutiva responsabilização de outros 

elementos do Estado que se envolveram em todo esse esquema de repressão 

e de sujeição popular que compreendeu o período de 1973-1990, reforçado 

pela condenação do Chile na Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

caso Almonacid Arellano7.  

 

É importante destacar que a consciência popular e envolvimento de 

massa na questão da responsabilização dos agentes estatais da ditadura 

militar chilena têm gerado expectativas otimistas em relação à progressiva 

punição destes indivíduos servidores do Estado autoritário. A relevância do 

apoio popular às decisões, como a da Corte Internacional de Justiça, que 

condenou o ditador à prisão domiciliar, denotam uma situação de 

inconformismo da população frente às políticas opressivas aplicadas ao longo 

destes 17 anos em território chileno.  

 

Na América Latina, com exceção do já mencionado caso brasileiro, 

notamos posturas que invocam o direito internacional com a finalidade de 

promover o debate na esfera estatal, fazendo prevalecer, assim, as normas do 

jus cogens frente a leis antiquadas, da época dos períodos autoritários, que 

quando não revogadas ou revistas, tendem a velar toda sorte de violação aos 

direitos humanos. É possível citar a Argentina como um exemplo de Estado 

                                            
7
 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. 

Chile. Serie C 154. Sentença de 26 de setembro de 2006. 
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que, no próprio âmbito interno, por meio da consideração dos preceitos do jus 

cogens tornou nulas as leis do Ponto Final e da Obediência Devida.8  

 

A grande questão jurídica desse debate consiste no fato de que a 

responsabilização pelos crimes de lesa humanidade torna-se, principalmente 

na América Latina, um costume internacional, o que caracteriza, por sua vez, 

uma fonte do Direito Internacional, tão importante quanto os tratados e 

convenções internacionais, uma vez que não há uma hierarquia definida frente 

às fontes de direito internacional, a não ser as normas do jus cogens 

 

Com um maior peso e relevância na esfera internacional, esse tipo de 

prática pode ser cada vez mais utilizada, ao aplicar-se o princípio jurídico da 

analogia, que por sua vez, consiste na aplicação, a determinada situação de 

fato, de uma decisão jurídica feita para servir a um caso parecido ou 

semelhante, o que permitiria que princípios utilizados para a responsabilização 

internacional de membros de qualquer Estado sejam aplicados e difundidos em 

processos referentes a outros regimes, em outras regiões. Sendo assim, 

países reticentes em relação à imputação de culpa aos seus torturadores, e às 

suas respectivas responsabilizações, como o Estado Brasileiro, vêem-se ainda 

mais pressionados na esfera Internacional para que adotem essa política eficaz 

de responsabilização. 

 

4 Considerações Finais 

 

Reconstruir a história do período de Estado de exceção no Brasil não 

compreende um ato de revanchismo ou de ufanismo por qualquer uma das 

partes envolvidas - Estados ou organizações internacionais – e sim, representa 

uma nova ótica da estruturação dos processos estatais, em que as normas 

protetoras dos direitos humanos ocupam não mais um papel coadjuvante. 

                                            
8
 Na Argentina, a primeira iniciativa de revogação das leis de auto-anistia é do próprio Congresso ao 

aprovar a em 1998 a Lei 24.952. Em junho de 2005, a Corte Suprema de Justiça declarou a 

inconstitucionalidade e, portanto, a nulidade tanto da Lei do Ponto Final como da Obediência Devida, 

colocando, de fato, um “ponto final” no debate jurídico.  BENEDETTI, Juliana Cardoso; NAHOUM, 

André Vereta. Justiça de transição e integração regional: o direito à memória e à verdade no 

MERCOSUL. Revista da Anistia política e justiça de transição, nº. 01, pp. 296-315, Brasília, jan.-

jul. de 2009.  
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Resgatar a memória dos perseguidos compreende um elemento humanizador 

do Estado, que assim tenta aproximar-se da sociedade civil.  

 

Um estudo comparado do processo da justiça de transição realizada 

Brasil e no Chile faz-se de extrema importância nesse dado momento histórico. 

O início dos processos de responsabilização dos torturadores e de outros 

elementos do Estado data do começo desta década. A conjuntura da ascensão 

de governos democráticos na América Latina criou um ambiente propício para 

o início desse tipo de debate. As ações dos governos de países como o 

Paraguai que, em outubro de 2009,9 abriu seus arquivos militares, apontam 

nesse sentido.  

 

A comparação é necessária também a partir do ponto do envolvimento 

da sociedade civil em todo o processo político de responsabilização, uma vez 

que observamos dois movimentos antagônicos no Brasil e no Chile. No 

primeiro, uma população com um perfil de não confrontamento amplo dá 

poucos sinais de envolvimento neste processo de julgamento dos agentes 

estatais. E, no segundo, notamos uma unidade nacional maior, em que 

elementos que vão desde o patriotismo até a unidade e produção cultural 

nacional10, servem de pretexto para a participação efetiva desta população no 

reclame da aplicação das punições aos referentes agentes, assim como na 

promulgação e progressiva eficácia dos direitos humanos em seu território. 

 

Outro ponto de interesse, que justifica este estudo, reside no fato e que 

o Chile, foi o país que mais amplamente utilizou-se do Direito Internacional 

Público, para que houvesse uma responsabilização e condenação efetiva dos 

envolvidos no governo militar, em que a sentença que foi aplicada ao general 

Augusto Pinochet, foi a primeira no continente com o caráter coercitivo aplicado 

a partir de um elemento jurídico exógeno. Em outros países, tais como 

Argentina e Uruguai, os movimentos foram essencialmente endógenos, em que 

                                            
9
 Jb onlineem 14-10-2009 em http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/10/14/e141014437.asp acessado 

em 04.12.2009 
10

 TIMMERMANN, Jacobo. Chile: o retrato de uma agonia. Cidade: Best seller, ano. cap.1. 

 

 

http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/10/14/e141014437.asp
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as interpretações e brechas do Direito interno foram os pilares para todo esse 

processo de responsabilização dos torturadores.  

 

Como no Brasil está dada uma grande dificuldade de enfrentar 

internamente a responsabilização dos agentes estatais, o exemplo do Chile 

pode render bons frutos na projeção de um debate que deve primar pela 

internacionalização do Direito com vistas à proteção incondicional dos direitos 

humanos. 


