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Resumo  
 Esta dissertação teve como objetivo principal fazer uma análise dos aspectos políticos 

e jurídicos da lei de anistia brasileira, instituída em 28 de agosto de 1979, ainda durante o 

regime militar. A anistia é uma medida de política criminal, destinada a fatos e não a pessoas, 

cuja função é apagar o crime e seus efeitos penais. A anistia de 1979 dirigiu-se aos crimes 

políticos e conexos com estes ocorridos durante o período entre 02 de setembro de 1961 e 15 

de agosto de 1979. Ocorre que foram considerados crimes conexos todos os atos de violação 

de direito humanos praticados pelos agentes do Estado. Essa interpretação extensiva da lei 

recebeu e ainda recebe várias críticas tanto de instituições internas (Ordem dos Advogados do 

Brasil, Ministério Público Federal) como internacionais (Comissão Interamericana de Direito 

Humanos, Anistia Internacional). Sendo assim, a presente dissertação voltou-se para a análise 

dos aspectos criminais da lei de anistia, em especial a inclusão dos crimes cometidos pelos 

agentes do Estado. Para tanto foi adotada a perspectiva teórica da justiça de transição, com 

ênfase sobre o tema da anistia como um mecanismo da justiça de transição. Os métodos de 

análise utilizados foram o institucionalismo histórico e o institucionalismo da escolha 

racional. Assim, num primeiro momento, realizou-se uma análise política da anistia de 1979, 

quando, por meio da apresentação do contexto histórico, pôde-se verificar o papel dos atores 

fundamentais na conquista da anistia, bem como considerar a legitimidade política da lei, 

considerando legítima politicamente a lei que é elaborada de acordo com as normas do Estado 

Democrático de Direito. Num segundo momento, realizou-se a análise jurídica da lei de 

anistia, por meio da interpretação da norma, e da verificação de sua validade perante o direito 

interno e internacional. Chegou-se à conclusão que a lei de anistia brasileira de 1979 é uma 

anistia geral e não permitida, desenvolvida de forma não democrática, e com validade jurídica 

contestável tanto frente ao direito interno quanto ao direito internacional.  

  

Palavras chave: anistia de 1979, legitimidade política, validade jurídica, democracia. 
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Abstract 
 The main objective of this dissertation was to make a political and a legal analysis of 

the Brazilian Amnesty Bill, published on august 28, 1979, in the period of military 

dictatorship. The amnesty is a political criminal measure that aims facts not people, and its 

function is to erase the crime and its criminal effects. The 1979 amnesty was driven at 

political crimes and crimes connected with those, in the period between September 02, 1961 

and August 15, 1979. The problem is that all the violations against the human rights 

committed by state agents were considered connected crimes. This extensive interpretation of 

the Bill was, and still is, criticized by intern (the Brazilian Bar Association, General 

Prosecutor) and extern (Inter-American Commission on Human Rights and Amnesty 

International) institutions. Thus, this dissertation discusses on the criminal aspects of the 

amnesty law, especially the inclusion of the crimes committed by state agents. To accomplish 

this aim, a theoretical perspective of transitional justice was adopted, emphasizing the 

amnesty as a transitional justice mechanism. The research utilized the historical and the 

rational choice institutionalism as methods of analysis. Thus, in a first moment, a political 

analysis of the amnesty law was developed, when, through a historical context presentation, 

the role of the fundamental actors in the conquer of amnesty was verified, and was possible to 

consider the political legitimacy of the Bill, a Bill is considered politically legitimate when it 

is created in accordance with the Democratic Rule of Law. In a second moment, a legal 

analysis of the amnesty law was developed, through its interpretation, and the verification of 

its validity in accordance with the intern and extern law was made. The conclusion indicates 

that the Brazilian Amnesty Bill of 1979 is a blanket amnesty and a not permitted amnesty, 

developed in a non democratic way, and legally contestable in accordance with both intern 

and extern law.  

 

Keywords: transitional justice, Brazilian Amnesty Bill of 1979, political legitimacy, legal 

validity.  
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1. Introdução 

 

Neste capítulo serão abordados o problema de pesquisa, a justificativa para a escolha do 

tema, os objetivos gerais e específicos do estudo, o referencial teórico e a metodologia 

utilizada na pesquisa. 

_______________________________________________________ 

1.1 Problema de pesquisa 
 No dia 28 de agosto de 1979, foi promulgada a Lei nº 6.683, conhecida como Lei de 

Anistia. O Brasil preparava-se para deixar o regime militar e iniciar uma fase de transição 

política. A lei trata em seu texto sobre a anistia dada aos crimes políticos e conexos com estes, 

e sobre crimes eleitorais, direitos políticos e punições disciplinares, bem como sobre o 

processo para retorno ou reversão ao serviço ativo, sobre a declaração de ausência, sobre a 

participação em greve de empregados de empresas privadas, e sobre a situação de dirigentes e 

representantes sindicais. Para o presente trabalho, contudo, interessa apenas o aspecto 

criminal da anistia. Ou seja, será feita uma análise do artigo primeiro e seus parágrafos 

primeiro e segundo referentes apenas à concessão de anistia aos crimes políticos e conexos 

com estes. O artigo primeiro da lei enuncia: 

 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 
02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos 
ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de 
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 
sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares (vetado). 
 
§1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política. 
 
§2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 
prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 
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 Assim, todos que houvessem cometido crimes políticos, e crimes conexos com os 

crimes políticos receberam a anistia, ou seja, foram agraciados com a extinção de 

punibilidade. Anistia, segundo Mirabete (2003), é o nome dado à extinção de punibilidade 

dirigida a fatos e motivada por política criminal. O fato de uma pessoa cometer um crime gera 

como consequência a punibilidade, ou seja, a possibilidade de o Estado aplicar-lhe uma pena, 

sanção. Em alguns casos, todavia, o Estado renuncia ao seu direito de punir, abstendo-se de 

aplicar a sanção. Quando o Estado abstém-se de aplicar a pena ocorre a extinção de 

punibilidade. Várias são as causas geradoras da extinção de punibilidade: morte do agente, 

prescrição, anistia, graça, indulto, entre outras. A causa que interessa, neste trabalho, é a 

anistia. 

 Conforme dito acima, a anistia dirige-se a fatos e não a pessoas, ou seja, o Estado 

chega ao entendimento que certo crime não deve ser punido por motivo de política criminal, 

e, por meio de uma lei federal, ou seja, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, ele 

concede a anistia. Tal instituto aplica-se principalmente a crimes políticos, não 

exclusivamente a eles, todavia. Além disso, a anistia opera ex tunc, ou seja, seus efeitos 

retroagem para o passado, apagando o crime e extinguindo todos os efeitos penais da 

sentença, não os cíveis. Além disso, é fundamental ressaltar que a anistia, por disposição 

constitucional, regulamentada pela Lei nº 8.072/90, não pode ser aplicada a crimes hediondos, 

à prática de tortura, ao tráfico de entorpecentes e drogas afins e ao terrorismo, consumados ou 

tentados (MIRABETE, 2003). Por fim, deve-se ressaltar que a anistia é uma decisão política. 

Os atores políticos, analisando um determinado contexto específico, entendem que a anistia é 

necessária para atingir determinados resultados políticos. No caso em estudo, a anistia foi 

necessária para possibilitar a transição democrática brasileira. O que não impede, contudo, 

que ela seja alterada politicamente. 

 Assim, com a instituição da lei nº 6.683/79, todos os crimes mencionados em seu texto 

deixaram de existir. Vários presos foram libertados, exilados voltaram ao país, a liberdade 

voltou a ser sentida no Brasil e a democracia deixou de ser uma esperança para ser um 

objetivo real. 

 Ocorre que, por uma decisão essencialmente política, foi dada uma interpretação 

extensiva a lei de anistia a fim de incluir entre os agraciados por ela, aqueles militares que, em 

nome do regime ou não, cometeram atos de tortura, ameaças, assassinatos entre outros. Essa 

interpretação extensiva foi possível devido a uma brecha encontrada na lei, os “crimes 

conexos” presentes no parágrafo primeiro. Assim, a interpretação dado ao termo “crimes 
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conexos” abrigou todos os crimes cometidos pelos militares em nome da lei e da ordem. 

Garantindo-se uma transição política pacífica, sem maiores turbulências. 

 A interpretação extensiva dada à lei de anistia brasileira, contudo, tem sido 

questionada tanto no nível internacional, por órgãos que defendem a punição de todo e 

qualquer crime contra a humanidade, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Anistia Internacional; como no nível 

nacional, pelas vítimas e familiares de vítimas e por diversas instituições, como o Ministério 

Público Federal – MPF e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Questiona-se o fato de os 

agentes do estado não poderem ser punidos por seus atos de tortura e terrorismo praticados 

durante a ditadura militar. Há uma grande pressão interna e internacional para que a 

interpretação dada a lei brasileira seja revista a fim de os militares praticantes de tais atos 

poderem ser responsabilizados criminalmente. Vários países da América do Sul já revisaram 

suas leis de anistia, a fim de possibilitar a responsabilização criminal dos militares, é possível 

citar os casos do Chile, Argentina. 

 No Brasil, em 2008, o Ministério Público Federal iniciou uma ação a fim de os 

militares que participaram de agressões aos direitos humanos deixassem de ser agraciados 

pela lei de anistia, e defendendo que tais agentes deveriam ressarcir o Estado pelas 

indenizações pagas aos torturados ou às suas famílias. No mesmo ano, a Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB entrou com uma ação direta de controle abstrato de 

constitucionalidade da lei nº 6.683/79, a ADPF1 nº 153, a fim de o Judiciário revisar a 

interpretação da lei de anistia, dando-lhe uma interpretação restritiva no âmbito de sua 

validade subjetiva. Ou seja, a OAB quer ver restringir os crimes a que se destina a lei de 

anistia, retirando de sua abrangência, assim, os crimes comuns praticados por agentes estatais, 

pois, nos termos da própria ação, “os agentes públicos que mataram, torturaram e violentaram 

sexualmente opositores políticos não praticaram nenhum dos crimes (políticos) previstos nos 

diplomas legais (Decretos-Lei 314 e 898 e Lei nº 6.620/78) pela boa razão de que não 

atentaram contra a ordem política e a segurança nacional”. Além disso, a ação requer a 

publicidade de dados mantidos em sigilo pelo governo até os dias atuais. Essa ação ainda será 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal – STF. 

 Dessa forma, as leis de anistia criadas nas transições políticas sofrem questionamentos 

no âmbito internacional e nacional, por abranger crimes contra direitos da humanidade. De 

forma que o presente trabalho tem como problema de pesquisa verificar a legitimidade 

                                                 
1 ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é a ação utilizada para questionar 
perante o Supremo Tribunal Federal leis em tese, anteriores a Constituição Federal vigente. 



14 

 

política, e a validade jurídica da lei de anistia brasileira no âmbito nacional e 

internacional.  

 Assim, na primeira parte do trabalho será realizada uma análise do contexto histórico 

global e nacional do período da ditadura militar brasileira, por meio do institucionalismo 

histórico, abordando o tema das transições políticas, a fim de entender como se chegou à lei 

de anistia, verificando o papel dos atores políticos no momento de criação da lei, bem como 

sua abrangência temporal, suas conseqüências para a sociedade brasileira e o posicionamento 

do Executivo hoje. Em seguida, serão tratados os aspectos jurídicos da lei de anistia para 

entender a sua natureza, o alcance de sua interpretação, bem como de verificar a sua 

compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, e com as normas de direito 

internacional. Chegando-se, assim, à conclusão do trabalho, onde serão feitas algumas 

considerações sobre as conquistas de outros países latino-americanos em relação a suas leis de 

anistia, serão mostrados os resultados das proposições teóricas e serão feitas algumas 

considerações sobre a lei de anistia brasileira. 

_______________________________________________________ 

1.2 Justificativa da escolha do tema 
 As leis de anistia estão inseridas num movimento político e jurídico muito complexo, a 

justiça de transição2. Do questionamento sobre o que o regime sucessor3 poderia fazer para 

fazer justiça às atrocidades do regime antecessor nasceu a justiça de transição (GRAY, 2006). 

E a anistia é um de seus mecanismos. 

 O primeiro registro que se tem da aplicação de uma anistia é em 403 a.C, em Atenas, 

quando houve a restauração da democracia. Na modernidade, a anistia foi amplamente 

utilizada durante a terceira onda de democratização4 a fim de possibilitar transições pacíficas. 

Com o reconhecimento global da existência de direitos do homem, houve a criação de 

legislações internacionais de defesa dos direitos humanos, bem como a criação de 

organizações internacionais de defesa desses direitos, como a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos; assim, as anistias passaram 
                                                 
2 Justiça de Transição é conceituada por Ruti Teitel (2000) como a justiça associada a períodos de mudança 
política. 
3 Chama-se regime sucessor o que foi formado após o período de transição, enquanto de regime predecessor 
o regime que existia antes da transição. 
4 Os movimentos de democratização que ocorreram no mundo a partir de 1974 foram denominados por 
Huntington (1991) de terceira onda de democratização. 
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a ser questionadas no cenário internacional, por permitirem que violadores de direitos 

humanos permanecessem impunes. 

 O Brasil foi um dos países que participou da terceira onda de democratização e, para 

realizar uma transição política pacífica, decretou uma lei de anistia em 28 de agosto de 1979, 

a Lei nº 6.683, abrangente de todos os crimes praticados durante a ditadura militar, inclusive 

aqueles praticados pelos agentes do Estado. No curto prazo, a lei serviu bem ao seu papel de 

possibilitar uma transição pacífica, pois garantiu aos militares que se eles entregassem o poder 

não seriam processados pelas violências cometidas. A transição política brasileira foi tão 

pacífica que alguns dos parlamentares nomeados pela ditadura permaneceram no poder. 

 Logo em seguida, em 1988, o Brasil promulgou sua nova Constituição. Uma Carta 

Magna elaborada por uma Assembléia Constituinte formada por 1/3 de senadores não eleitos 

democraticamente, mas nomeados pelos militares durante a ditadura (TAVARES E AGRA, 

2009), os senadores biônicos. Mesmo assim, o resultado foi uma Constituição avançada para a 

época, devido às pressões populares sobre os parlamentares. De forma que se estabeleceu uma 

Carta voltada para os direitos humanos e por meio dela o país denominou-se uma democracia. 

Nesse contexto, várias leis promulgadas antes da atual Constituição perderam seu valor ou 

tiveram alguns de seus artigos alterados para se adaptarem ao novo contexto constitucional. 

 Ainda hoje, várias leis anteriores à Constituição de 1988 têm alguns de seus aspectos 

questionados perante a Justiça. É o caso da lei de anistia, que ensejou a apresentação por parte 

do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB de ações perante o 

Supremo Tribunal Federal – STF, questionando a interpretação dada à lei, bem como sua 

validade perante a Constituição. Nesse contexto, merece destaque o papel do Executivo diante 

dos questionamentos feitos tanto por entidades de direitos humanos como pelo Ministério 

Público Federal e pela OAB sobre a lei de anistia. Enquanto a Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos e o Ministério da Justiça defendem a revisão da lei de anistia, excluindo-se os 

crimes cometidos por agentes do Estado de sua proteção; o Ministério da Defesa posicionou-

se contra a revisão, considerando que houve no Brasil uma anistia de “mão dupla”, ampla, 

geral e irrestrita5. Diante da divulgação de tais posicionamentos, a Presidência da República 

orientou seus colaboradores a não se manifestarem mais sobre o tema, e esperar a decisão do 

                                                 
5 Segundo a sociedade civil organizada em prol da anistia, a anistia ampla era a abrangente de todos os 
opositores políticos do regime militar, geral, era a que incluía todos os crimes praticados por esses opositores, 
e irrestrita era a anistia que não colocava condições para ser gozada; enquanto para os militares a anistia 
ampla era abrangente de todos os envolvidos em qualquer crime cometido durante a ditadura, geral era a 
anistia que abrigava todos os crimes, e irrestrita era aquela que não impunha condições para ser gozada. 
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STF, considerando que não se deve ofender militares ou civis que torturaram e mataram nos 

anos de “chumbo”, mas homenagear os heróis mortos (BICUDO, 2009). 

 Assim, é possível perceber que a lei de anistia brasileira é questionada tanto interna 

quanto internacionalmente, o que faz dela um tema atual e intrigante. Espera-se com esse 

trabalho ser possível verificar a legitimidade política e a validade jurídica da lei, bem como 

contribuir para o melhor conhecimento do tema. 

_______________________________________________________ 

1.3 Objetivos  
 Esta dissertação tem o intuito de contribuir para a compreensão da lei de anistia 

brasileira. Assim, buscou-se atingir os seguintes objetivos: 

1.3.1 Objetivo geral 

 Compreender a lei de anistia em seus aspectos políticos, entendendo o papel dos atores 

políticos na sua elaboração, e jurídicos a fim de verificar a sua validade interna e 

internacionalmente. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Analisar a lei de anistia brasileira politicamente, verificando o papel dos atores 

políticos na sua criação, as consequências de sua existência e a sua legitimidade política; 

 

• Analisar a lei de anistia brasileira juridicamente, a fim de entender a sua natureza, o 

alcance de sua interpretação, bem como a sua compatibilidade com a Constituição Federal de 

1988 e com as normas de direito internacional. 

 

•  
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____________________________________________________ 

1.4 Método de Análise  
 A pesquisa foi realizada em três etapas, compostas por técnicas qualitativas. Em todas 

as etapas foi realizada revisão da bibliografia sobre os temas nelas tratados. 

 Na primeira fase, foram realizadas pesquisas em revistas, jornais, livros e documentos, 

a fim de reconstruir o momento histórico de elaboração da lei, considerando o papel dos 

atores políticos durante a sua elaboração, bem como os significados da anistia para eles. Em 

seguida, foram feitas considerações sobre a situação do Brasil hoje frente às diversas críticas à 

interpretação dada à lei de anistia e o posicionamento do Executivo diante da pressão exercida 

pelos militares brasileiros. Por fim, abordou-se a questão da legitimidade política da lei de 

anistia. Assim, foi atingido o primeiro objetivo específico, “Analisar a lei de anistia brasileira 

politicamente, verificando o papel dos atores políticos na sua criação, as conseqüências de sua 

existência e a sua legitimidade política.” 

 Essa primeira etapa teve como paradigma o novo institucionalismo, sendo a lei de 

anistia considerada uma instituição. 

 As instituições são normas. Segundo Lowndes (2002: 91), as instituições são 

“modelos de comportamento estáveis e recorrentes”. Segundo Steinmo (2008), as instituições 

são normas que estruturam comportamentos. Para Peters (1999), uma instituição é uma 

estrutura social ou governamental, formal ou informal, que transcendo os indivíduos, 

implicando grupos de indivíduos em interação; tem certa estabilidade no tempo; afeta o 

comportamento individual, restringindo, formal ou informalmente, o comportamento de seus 

membros por meio de coerção pelo seu não cumprimento; e produz valores que são por eles 

compartilhados.  

 Assim, ao considerarmos a lei de anistia uma instituição, este trabalho filiou-se a 

corrente do institucionalismo interessada tanto nas relações informais da vida política como 

na constituição formal e nas organizações, tendo como foco a interação entre instituições e 

indivíduos (PETERS, 1999). 

 Além disso, nessa análise, foi feita uma abordagem baseada no institucionalismo 

histórico, onde os atores podem ser considerados maximizadores de utilidades ou seguidores 

de normas, e as instituições são ora vistas como soluções para problemas de ação coletiva, ora 

como normas sociais internalizadas. Segundo Hall & Taylor (2003), o institucionalismo 

histórico é a união entre duas perspectivas institucionalistas, a calculadora e a culturalista. 
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 A perspectiva calculadora considera os indivíduos como maximizadores de utilidades, 

e as instituições criadas para resolver problemas da ação coletiva, informando os atores sobre 

o comportamento dos demais indivíduos. A manutenção das instituições, de acordo com tal 

perspectiva, deve-se ao fato de ser menos custoso aderir a elas que evitá-las, logo, enquanto 

elas são eficientes na resolução dos problemas de ação coletiva, elas permanecem estáveis.  

 Já a perspectiva culturalista vê os indivíduos como seguidores de normas, reprodutores 

de modelos de comportamento. E as instituições como fornecedoras desses modelos morais e 

cognitivos de comportamento, cuja manutenção se deve ao fato de elas estruturarem a própria 

ação humana (HALL & TAYLOR, 2003). Assim, é por meio da combinação entre tais 

perspectivas que o comportamento humano surge. E para saber qual das duas perspectivas é 

mais importante em uma determinada ação, é necessário recorrer à história (STEINMO, 

2008).   

 Daí, a história ser fundamental para os adeptos do institucionalismo histórico. Eles não 

a utilizam simplesmente porque enriquece suas análises, mas porque consideram que ela 

realmente importa. Logo, segundo Steinmo (2008), a história importa porque ela fornece o 

contexto dos acontecimentos políticos e tem consequência direta sobre eles; porque os atores 

podem aprender com ela, ao aprofundar o entendimento dos acontecimentos históricos, os 

cientistas podem oferecer melhores explicações dos eventos; e porque as expectativas dos 

atores num determinado momento são moldadas pelo passado.   

 Outrossim, para entender o comportamento dos atores, utilizar-se-á uma forma de 

desenvolvimento histórico que alia momentos intermediários e conjunturais (MAHONEY & 

SNYDER, 1999). Os momentos importantes, fundacionais, para esses estudiosos são os 

conjunturais, onde os atores criam ou modificam as instituições; já os momentos 

intermediários são os elos entre momentos conjunturais, ligando um ao outro, e transportando, 

assim, os legados dos momentos conjunturais. Pode-se dizer que as instituições são frutos das 

conjunturas críticas, onde se alia, aos legados históricos trazidos pelos momentos 

intermediários, a agência humana determinante para sua criação ou transformação. A 

instituição criada nesses momentos é ao mesmo tempo nova, porque não existia antes (ao 

mesmo em seu formato) e velha, por ser eivada do legado histórico dos momentos 

intermediários. 

 Nos momentos conjunturais, aparece um elemento fundamental para a criação ou 

modificação das instituições – as ideias. É importante frisar que nas conjunturas críticas, as 

instituições são criadas ou recriadas, ou seja, ou elas surgem sem nunca terem existido ou há 

uma grande mudança no seu desenho institucional resultando praticamente numa nova 
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instituição, diferente das mudanças ocorridas nos momentos intermediários. Steinmo (2008) 

explica que as mudanças nas instituições são produto das mudanças nas ideias dos atores 

políticos. Ideias são “soluções criativas para os problemas de ação coletiva” (STEINMO, 

2008, p. 131). Quando um problema de ação coletiva surge num determinado contexto 

histórico, fruto da ação de atores políticos passados (indivíduo, contexto e instituições), é 

necessário solucioná-lo. Os atores políticos importantes, então, apresentam ideias para 

solucionar tais dilemas que implicam mudanças nas instituições. Caso uma ideia seja aceita, e 

posta em prática, haverá mudança institucional. Assim, fica fácil entender a evolução das 

instituições. 

 Deve-se levar em consideração ainda que os indivíduos são seguidores de normas e 

maximizadores de utilidades, de forma que, ao propor novas ideias, os atores políticos podem 

estar buscando maximizar seus interesses. Para Peters (1999), contudo, mais importante é 

saber quando se deu a criação de uma nova instituição, pois a definição do início de uma 

instituição é essencial para a análise de sua manutenção e influência sobre políticas 

posteriores. 

 Os momentos intermediários, por sua vez, não devem ser vistos como momentos de 

equilíbrio institucional. Eles são momentos onde as instituições evoluem. É nos momentos 

intermediários que há interação entre as instituições e os indivíduos e podem ser vistos os 

efeitos das ações tomadas no passado. As instituições amadurecem e os indivíduos se adaptam 

a elas. Nos momentos intermediários podem ocorrer mudanças nas instituições também. 

Como as instituições estão em total interação com os indivíduos e com outras instituições, 

elas podem mudar ou por meio do aprendizado de novas informações, surgidas dessas 

interações; ou por meio de evolução, quando na interação algumas disfunções são 

identificadas e promovem-se os ajustes necessários para a instituição produzir os resultados 

esperados (PETERS, 1999). É o que Steinmo (2008) chama de modelo evolucionário.  

 Assim, foi utilizada a narrativa histórica para verificar como se dá a criação ou 

modificação de instituições, como elas interagem com os agentes e como elas influenciam as 

trajetórias políticas posteriores a elas, verificando-se como o comportamento humano 

contingente é importante para a explicação (MAHONEY & SNYDER, 1999). Dessa forma, o 

interesse primordial do institucionalismo histórico é explicar como a história molda 

resultados. Nestes termos, analisaremos a criação da lei de anistia por meio de uma narrativa 

histórica, destacando-se as decisões dos atores políticos nos momentos conjunturais e a sua 

evolução nos momentos intermediários. 
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 Na segunda etapa, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre os temas 

abordados, seguida por pesquisas em bancos de dados dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, bem como de órgãos de jurisdição internacional, como a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, a fim de localizar o maior número possível de documentos sobre a criação 

e o atual embate jurídico da lei de anistia. Além disso, foram verificados os posicionamentos 

jurídicos de órgãos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 

Tribunal Penal Internacional para verificar a validade da lei de anistia brasileira junto às 

normas internacionais. Assim, foi possível atingir o segundo objetivo específico, “Analisar a 

lei de anistia brasileira juridicamente, a fim de entender a sua natureza, o alcance de sua 

interpretação, bem como a sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988 e com as 

normas de direito internacional.” Nessa etapa, foram utilizadas regras de interpretação do 

direito.  

 Por fim, nas considerações finais, foram feitas considerações acerca das proposições 

teóricas e dos objetivos do trabalho, bem como foi apresentada a situação de outros países da 

América Latina em relação a suas leis de anistias, a fim de ser possível verificar a situação 

atual do Brasil com relação a seus vizinhos. Essa abordagem, contudo, não é uma análise de 

política comparada, apenas um vislumbre das conquistas de cada país. 

_________________________________________________________ 

1.5 Revisão da literatura 

1.5.1 Justiça de Transição – fases e evolução do conceito 

 A primeira vez que se falou em justiça de transição foi em 1992 quando os três 

volumes da obra Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 

Regimes, editada por Neil Kritz, foram lançados (MEZAROBBA, 2009). Esse termo refere-se 

à área do conhecimento voltada para o estudo das maneiras como sociedades lidam com todo 

tipo de herança de violações de direitos humanos deixadas por seus regimes passados a fim de 

construir um futuro melhor.  

 Bickford (2004) considera que a justiça de transição não é um tipo diferente de justiça, 

e sim, a justiça aplicada a um momento de transição. Em sua análise do termo, o autor explica 
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que justiça não se resume ao julgamento dos violadores, pois inclui, além dos julgamentos, 

outros mecanismos6, como as comissões da verdade e as reparações. Já transição refere-se à 

mudança política, na qual se encontra um país que saiu de um regime autoritário para um 

democrático, ou de um período de conflito para um de paz. Para Boraine (2006), a transição é 

uma jornada precária, onde um país emerge de uma ordem anterior sem ter certeza como 

reagirá aos desafios da nova ordem. Enquanto Zoller (2005) considera transição uma mudança 

não só da autoridade como também da vontade política. 

 Neste trabalho considera-se transição uma mudança na ordem política (TEITEL, 

2000). A transição é um período que liga dois regimes diversos, onde se abandonam 

características e instituições do regime predecessor para se construir e desenvolver as 

características e instituições do regime sucessor. No caso, interessam as transições 

democráticas, quando o movimento se dá no sentido de um regime autoritário para um regime 

democrático. Não há um período de tempo estabelecido para uma transição ocorrer. Alguns 

países levam mais tempo, outros menos. Além disso, a transição em direção à democracia 

termina quando a transição pode ser dita completa (LINZ E STEPAN, 1996), ou seja, quando 

se estabelece uma democracia. De qualquer forma, considerar que uma democracia está 

estabelecida depende de como se conceitua democracia. Alguns estudiosos consideram 

democracia a existência de eleições livres, periódicas, competitivas e justas (SCHUMPETER, 

1984); outros requerem a existência de controle civil sobre os militares e a proteção dos 

direitos civis (MAINWARING et al., 2001; ZAVERUCHA, 2005). Há ainda defensores de 

democracias substancial, teleológica, entre outras. Para o presente trabalho, adota-se o 

conceito de democracia minimalista de Mainwaring et al., (2001), para o qual democracia 

requer eleições livres, competitivas e periódicas; sufrágio adulto abrangente; controle civil 

sobre os militares; e proteção dos direitos civis e políticos. 

 Linz e Stepan (1996) chamam atenção para o fato de a maioria das transformações 

políticas iniciadas em regimes não democráticos não terminar em transições democráticas 

completas; e menor ainda é a quantidade de países que se tornam democracias consolidadas. 

Para facilitar o entendimento de transição, Teitel (2000) adota um conceito normativo de 

transição, considerando-a uma mudança numa direção liberal. Este não pode ser um conceito 

político, contudo, já que liberalização é um conceito menos amplo que democratização. 

Enquanto liberalização significa mudanças políticas e sociais, como a diminuição de censura à 

liberdade de impressa, à liberdade de organização, e a introdução de algumas medidas 

                                                 
6 Por mecanismo, entenda-se o caminho ou processo por meio do qual um efeito é produzido ou um propósito 
é realizado (GERRING, 2007, tradução minha). 
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protetoras de direitos individuais, como o habeas corpus; democratização requer liberalização 

num sentido político, onde há contestação e livre competição política. De forma que pode 

haver liberalização sem haver democratização. 

 Assim, transição democrática é a mudança na ordem política em direção a um regime 

democrático. Nestes períodos de mudança política, é preciso recorrer à justiça de transição. 

Como se sabe, Teitel (2000) definiu justiça de transição como a justiça associada a períodos 

de mudança política. Ela explica, ainda, que existem três fases da justiça de transição. As duas 

primeiras referem-se à justiça de transição instaurada quando um regime sucessor 

democrático precisa julgar as atrocidades cometidas pelo regime predecessor autoritário a fim 

de instituir um estado de direito. Logo, a justiça de transição é extraordinária, pois só existe 

enquanto há mudança de regime. Já na terceira fase, transição deixa de estar associada a 

períodos de mudança de regime e passa a ser vista como uma situação pós-conflito, em geral 

decorrente de violações de direitos humanos, que requer solução e o estabelecimento de 

autoridade dentro dos limites do estado de direito. De forma que mesmo em tempo de paz, 

pode-se recorrer à justiça de transição.7 

 Elster (2004) identifica na Grécia antiga as origens da justiça de transição. Segundo 

ele, a passagem da oligarquia para a democracia em Atenas, entre 411 e 403 a.C. foi 

acompanhada por punição dos monarcas e a promulgação de leis a fim de buscar uma 

reconciliação, mecanismos da justiça transicional. Além disso, ele identificou algumas 

características da justiça de transição presentes naquela época, como a existência de 

violadores ou criminosos, e de vítimas. 

 Tentando elaborar uma genealogia moderna sobre o tema a fim de explicar as 

mudanças ocorridas em seu conceito, Teitel (2003) aponta para ciclos da justiça de transição 

divididos em três fases. Segundo a autora, a primeira fase é pós Segunda Guerra Mundial e 

termina com a Guerra Fria (1945 – 1950), a segunda fase abarca o período da terceira onda de 

democratização (1970 – 1989), e a terceira fase iniciou-se no final do século XX. 

 A justiça de transição desenvolveu-se no período pós-guerra, todavia suas origens 

remetem ao período entre guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, quando se decidia se e 

como deveriam ser julgados e punidos os países e/ou as pessoas pelos crimes violentos 

cometidos durante a guerra, algumas lições foram resgatadas do período pós-Primeira Guerra, 

quando foram realizados julgamentos nacionais e estabelecidas responsabilidades coletivas. A 

primeira lição foi que era preciso recorrer a uma justiça internacional ao invés da nacional, 

                                                 
7 Essas três fases são explicadas detalhadamente abaixo, quando se explica a genealogia desenvolvida por 
Teitel. 
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devido às falhas dos julgamentos na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. A segunda lição 

foi que punições coletivas não são benéficas para o país, pois levam a ressentimentos. Assim, 

após a Segunda Guerra Mundial, a justiça de transição baseou-se em pilares antagônicos aos 

da justiça do entreguerras: julgamentos internacionais e responsabilidade individual (TEITEL, 

2003). Desenvolvia-se, assim, uma justiça de transição extraordinária e internacional 

(MEZAROBBA, 2009). 

 Teitel (2003) explica que, com base em tais princípios – julgamentos individuais e 

realizados por uma justiça internacional – estabeleceu-se o Tribunal de Nuremberg para julgar 

os responsáveis pelos crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra 

Mundial. E, com a aplicação de uma justiça internacional focando na accountability, 

desenvolveram-se leis criminais internacional, leis internacionais de proteção aos direitos 

humanos e criou-se a possibilidade da aplicação de leis internacionais a indivíduos para além 

dos Estados. Além disso, houve uma onda de constitucionalização dos direitos humanos. Esse 

primeiro ciclo da justiça de transição terminou, contudo, com o início da Guerra Fria. Sua 

principal conseqüência foi o reconhecimento de direitos universais dos homens, os direitos 

humanos. Nessa primeira fase, além dos julgamentos internacionais, outros mecanismos de 

justiça transicional foram aplicados. Houve um programa para compensar as vítimas do 

nazismo, por exemplo. 

 A segunda fase teve início com o declínio do Império Soviético, quando uma onda de 

liberalização tomou o mundo começando pela América do Sul e chegando à América Central, 

África e ao Leste Europeu. Esse período ficou conhecido como terceira onda de 

democratização (HUNTINGTON, 1991). Quando tais transições ocorreram, os regimes 

sucessores questionaram se deveriam aplicar os mesmos princípios da justiça de transição 

desenvolvida durante o período pós Segunda Guerra; e se a aplicação da justiça criminal para 

os crimes contra a humanidade cometidos durante o regime predecessor era um avanço para o 

estado de direito (TEITEL, 2003).  

 A jurisprudência pós-guerra mostrava que várias falhas tinham ocorrido nos 

julgamentos internacionais perpetrados. Teitel (2003) explica que ao tentar aplicar 

accountability por meio da justiça criminal, alguns dilemas surgiram, como sobre a 

retroatividade da lei, pois não havia leis que considerassem a tortura um crime internacional 

quando foi instalado o Tribunal de Nuremberg. Outro dilema desenvolvido foi sobre a 

imparcialidade de um Judiciário criado para julgar os crimes de guerra, o que se pode chamar 

de tribunal de exceção. Assim, os julgamentos internacionais desenvolvidos durante a 

primeira fase da justiça de transição foram considerados parciais e imperfeitos. Então os 
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países começaram a questionar se punir era a melhor solução. Criando-se uma tensão entre 

punir e perdoar (TEITEL, 2003). Enquanto algumas pessoas defendiam a punição, 

considerando-a a melhor solução por servir como modelo para futuros violadores; outras 

entendiam ser melhor o perdão e, consequentemente, a reconciliação da nação a fim de 

construir um futuro baseado na paz. 

 Optou-se pelo perdão, e leis de anistia foram instituídas nesses países. A justiça de 

transição afastou-se dos julgamentos internacionais e comprometeu-se de maneira crucial com 

o estado de direito e com a construção nacional. A fim de legitimar o regime e avançar a 

construção de nações desenvolveu-se uma justiça transicional interessada na reconciliação 

nacional. De forma que, na sua segunda fase, ela desenvolveu mecanismos alternativos aos 

julgamentos internacionais – anistias e comissões da verdade e reconciliação. Surgindo o 

modelo restaurativo, com leis híbridas e respostas legais e sociais às atrocidades cometidas no 

regime antecessor (TEITEL, 2003). Ela permanecia, todavia, como uma justiça extraordinária, 

presente apenas devido às transições dos regimes autoritários. 

 As anistias contribuíram bastante para as transições ocorridas durante a terceira onda, 

já que mudanças desse nível são complexas. Os países encontram-se marcados por uma 

realidade dura, com um sistema judicial falho, corrupto e ineficiente, instituições 

desacreditadas, milhares de criminosos aguardando julgamento em um sistema que não os 

comporta e uma quantidade enorme de vítimas esperando por oportunidades de narrar a 

verdade ou receber compensações do Estado, e para sair de tal quadro muitas vezes é 

necessário aplicar anistias e conviver com resquícios autoritários (MEZAROBBA, 2009). 

 Da mesma fora, as comissões da verdade e conciliação também contribuíram para as 

reconciliações nacionais. Definidas por Teitel (2003, p. 10) como “um corpo oficial criado em 

geral por um governo nacional para investigar, documentar e descrever abusos de direitos 

humanos dentro de um país num período de tempo específico”, as comissões da verdade e 

reconciliação estão baseadas na ideia de que a verdade é um valor absoluto e irrenunciável 

(BICKFORD, 2004). Elas tinham a função de resgatar a memória e reconciliar o país. Por 

meio de tais comissões, dava-se voz às vítimas para relatarem seus sofrimentos, e aos 

violadores para, sendo sinceros, pedirem perdão. Existiram vários modelos de comissões da 

verdade e reconciliação, o mais conhecido é o da África do Sul, que reuniu vítimas e 

violadores na apuração da verdade, propiciou a compensação das vítimas e a anistia aos 

violadores que confessassem seus atos sem poupar a verdade (TELES, 2009). Tais comissões, 

então, procuravam escrever uma história nacional oficial e estabelecer uma identidade política 
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nacional. Respeitaram-se os direitos humanos estabelecidos na primeira fase da justiça de 

transição, porém abandou-se seu modelo de justiça criminal (TEITEL, 2003). 

 A segunda fase da justiça transicional, portanto, alia leis de anistia a comissões da 

verdade e reconciliação, levando ao entendimento de que, para atingir a paz necessária para a 

construção de um estado de direito, era preciso uma reconciliação nacional, atingida por meio 

do reconhecimento dos atos do passado (feitos pelas comissões da verdade e reconciliação) e 

do perdão deles (feito pelas leis de anistias). A aplicação da justiça através do indiciamento e 

processo dos violadores, por seu turno, era considerada uma ameaça à paz e à estabilidade 

necessárias à transição. 

 Após as transições políticas da terceira onda de democratização, inicia-se a terceira 

fase da justiça de transição. Devido à permanência de atentados contra direitos humanos, 

como ataques terroristas, desaparecimentos, genocídios e extermínios, a justiça de transição 

deixou de ser uma justiça instituída apenas em momentos extraordinários para tornar-se um 

paradigma do estado de direito. Desenvolveram-se legislações internacionais de proteção aos 

direitos humanos, e uma legislação penal internacional, além de serem estabelecidos a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional, ambos com a função 

de processar crimes contra direitos humanos. Organismos internacionais, como a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, também foram estabelecidos e os direitos humanos 

passaram a gozar de proteção internacional. De acordo com tais normas e instituições, 

qualquer crime contra a humanidade deve ser perseguido. Houve, então, uma normalização da 

justiça de transição, que passou a perseguir toda e qualquer ofensa contra a humanidade 

cometida em qualquer lugar e tempo (paz ou guerra). Assim, hoje a justiça de transição é um 

recurso constante dos países, que a utilizam para resolver, principalmente, crimes contra a 

humanidade (TEITEL, 2005).  

 Segundo a autora, essa fase está associada ao surgimento de um estado de direito 

global, onde estão presentes objetivos locais, como os de construção nacional; e globais, 

como os de justiça pós-conflito. Assim, cometido um crime contra a humanidade, a pessoa 

será julgada independente de sua nacionalidade e posição política, já que ninguém está imune 

a julgamentos por tais crimes. 

 Com o desenvolvimento de uma legislação internacional para a proteção dos direitos 

humanos, os estados passaram a ter certos parâmetros na aplicação da justiça transicional, os 

quais, segundo Juan Méndez (1997), são objetivos que os estados devem atingir de forma 

conjunta, e derivam da percepção, ao longo de 60 anos, de que a impunidade constitui um 

obstáculo à democratização e à democracia. São quatro obrigações no total, a primeira é 
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investigar, processar e punir os violadores de direitos humanos; a segunda é revelar a verdade 

para as vítimas, seus familiares e toda a sociedade; a terceira é oferecer reparação adequada; e 

a quarta é afastar os criminosos de órgãos relacionados ao exercício da lei e de outras 

posições de autoridade (MEZAROBBA, 2009). Tais obrigações relacionam-se, por sua vez, a 

quatro direitos das vítimas e da sociedade, quais sejam, o direito à justiça, nacional ou 

internacional; à verdade; à compensação; e a instituições organizadas e accountable.  

 Assim, diante dos avanços da justiça de transição em sua terceira fase, quando se 

estabeleceu a existência de crimes contra a humanidade, os quais devem ser punidos, os 

países que aplicaram os mecanismos da segunda fase da justiça transicional foram incitados a 

rever seus resultados. Algumas leis de anistia passaram a ser consideradas inválidas perante as 

normas internacionais, que desenvolveu uma ampla normatização sobre o tema, condenando 

auto-anistias e anistias gerais. Esse tema, contudo, será deixado para o ponto 1.4.2. 

 Por fim, segundo Teitel (2000), a aplicação da justiça de transição gera uma divisão 

entre idealistas e realistas. A autora explica que, enquanto os primeiros defendem a aplicação 

da justiça como necessária para a abertura política de um país; os segundos consideram que as 

mudanças políticas precedem o estado de direito. Assim, para os idealistas deveria haver uma 

ampla aplicação da justiça para se alcançar o estado de direito, com o julgamento de todos os 

envolvidos com crimes contra a humanidade. Já para os realistas, as mudanças políticas 

realizadas pelos atores políticos são mais importantes, enquanto a aplicação da justiça seria 

um mero epifenômeno destas. Pode-se dizer que a visão idealista influenciou a justiça de 

transição em sua primeira fase, quando foi instalado o Tribunal de Nuremberg; por sua vez, a 

visão realista influenciou a segunda fase da justiça de transição, quando houve menos 

julgamentos e auto-anistias foram aplicadas, medida esta totalmente política.  

1.5.1.1 Justiça de Transição – faces e mecanismos 

 Durante suas três fases, pode-se dizer que a justiça de transição desenvolveu-se em 

várias áreas e por meio de diversos mecanismos a fim de realizar seus desideratos. Para a 

justiça de transição, importa perguntar o que o regime sucessor, comprometido com os 

direitos humanos e o estado de direito, pode fazer em busca de justiça contra as atrocidades 

amplas e institucionais cometidas pelo regime predecessor (GRAY, 2006). Gray (2006) 

considera como ideal o julgamento de todos os responsáveis pelas atrocidades cometidas 

durante o regime predecessor. Contudo, um novo regime tem outras metas além de buscar 
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justiça às violações de direitos humanos ocorridas no regime predecessor – estabilidade, 

reforma institucional, melhoria de infraestrutura – e poucos recursos disponíveis para realizar 

todas essas metas. Logo, segundo Gray (2006), torna-se materialmente impossível perseguir 

juridicamente todos os responsáveis por tais atrocidades. Assim, surgiram mecanismos 

complementares aos julgamentos, como comissões da verdade e reconciliação, reformas 

institucionais, reparações, vetos, conciliações e anistias. Na prática, contudo, a Argentina, tem 

conseguido realizar julgamentos de todos os envolvidos com crimes contra a humanidade. 

 Costuma-se dizer que a justiça de transição apresenta várias faces – justiça penal, 

justiça histórica, justiça reparatória, justiça administrativa e justiça constitucional de transição 

(TEITEL, 2000). Dentre tais concepções, contudo, a justiça criminal e a reparatória são as 

mais comuns. A justiça criminal na sua primeira fase é representada pelos julgamentos, num 

primeiro momento, coletivos e nacionais e; num segundo momento, individuais e 

internacionais. Na segunda fase, a justiça criminal recorre a anistias, voltando para os 

julgamentos na terceira. Enquanto a justiça reparatória apresenta diversos mecanismos – 

apologias públicas, reparação civil das vítimas, construção de monumentos e memoriais 

(TEITEL, 2000). 

 A justiça histórica de transição é representada pelas comissões da verdade e 

reconciliação, tão comuns no segundo ciclo da justiça de transição. Tal justiça tem a função 

de investigar, documentar e arquivar os atos cometidos durante o regime predecessor a fim de 

criar um registro histórico daquele momento e reconstruir a identidade política do Estado. A 

justiça administrativa, por sua vez, procura redefinir os parâmetros que auferem a qualidade 

do serviço público, de seu pessoal e da relação entre indivíduo e Estado. Um mecanismo da 

justiça administrativa são os banimentos do serviço público das pessoas que tenham cometido 

atos considerados atrozes durante o regime predecessor. Por fim, a justiça constitucional de 

transição cumpre o papel de mediar a relação entre passado e futuro durante a transição, 

quando são incorporadas normas ao texto constitucional a fim de evitar novos regimes 

autoritários, bem como são criadas instituições para proteção dos direitos humanos 

(WAISBERG, 2009). 

 Pode-se verificar, dessa forma, que cada tipo de justiça de transição apresenta seus 

mecanismos, quais sejam: julgamentos nacionais ou internacionais, anistias, apologias 

públicas, reparações civis, construção de monumento e memoriais, comissões da verdade, 

abertura de arquivos públicos, desligamento de servidores públicos e reformas constitucionais 

e institucionais (CROCKER, 2000; TEITEL, 2000; GRAY, 2006; PAYNE et al., 2008; 

TAVARES e AGRA, 2009). 
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 Tendo em vista a existência de um conjunto de metas comuns à justiça de transição – o 

estabelecimento da democracia, da paz e do estado de direito com o fim (ou diminuição) das 

violações dos direitos humanos –, iniciou-se um debate acerca de qual seria o melhor 

mecanismo da justiça de transição para alcançar tais metas. Payne et al., (2008) 

desenvolveram, então, uma classificação das posições defendidas nesse debate e realizaram 

um estudo com vários países a fim de verificar a eficácia de três mecanismos – julgamentos, 

anistias e comissões da verdade e reconciliação. A classificação dividiu os posicionamentos 

da seguinte maneira: maximalistas, eram chamados os defensores dos julgamentos como 

melhor ferramenta para alcançar tais metas; minimalistas, os defensores das anistias; e 

moderados, os defensores de comissões da verdade e reconciliação como melhor instrumento. 

 Após todas as análises realizadas (foram realizadas pesquisas baseadas em métodos 

quantitativos), a principal conclusão alcançada por Payne et al., (2008) é que tanto a adoção 

de julgamentos como de anistias levaram a um mesmo nível de democracia nos países 

analisados, no entanto os níveis de violência nesses países são discrepantes. Os países que 

instituíram leis de anistia desenvolveram uma cultura de impunidade e apresentam altos 

índices de violência, comprometendo a segurança de seus cidadãos e a qualidade da 

democracia. Além disso, apenas os países onde julgamentos foram instituídos durante a 

transição alcançaram um estado de direito efetivo. 

 Sabe-se, hoje, que tais mecanismos instituídos de forma isolada não levarão ao 

desenvolvimento de uma democracia consolidada, onde prevalece o estado de direito. Apesar 

de serem instrumentos independentes, eles devem ser aplicados conjuntamente e de forma 

adequada às particularidades de cada lugar, nos dizeres de Méndez:  

 

Cada uma dessas obrigações do Estado são independentes umas das outras e 
cada uma delas deve ser cumprida de boa fé. Também reconhecemos que 
cada país, cada sociedade, precisa encontrar seu caminho para implementar 
esses mecanismos. Não é questão de traduzir a lei que se editou na África do 
Sul e tentar aplicá-la na Indonésia. Há princípios que são universais e a 
obrigação do Estado é cumpri-los, porém a forma, o método, é que é 
peculiar. (MEZAROBBA, 2007, p. 170). 

1.5.2 Anistia – um mecanismo 

 Sabe-se que quando ocorreram as transições democráticas da terceira onda, surgiram 

dúvidas quanto à parcialidade e à perfeição dos julgamentos realizados em sua primeira fase. 

Havia uma grande preocupação com a construção de estados nacionais baseados no estado de 
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direito. E a jurisprudência da primeira fase mostrava julgamentos parciais e processualmente 

imperfeitos (TEITEL, 2003). Assim, como seria possível estabelecer um estado de direito e 

realizar tais julgamentos? Chegou-se, então, a um dilema entre punir ou perdoar. E, os países 

optaram por uma justiça de transição restaurativa, voltada para o estabelecimento da paz e da 

reconciliação. 

 Nesse contexto, vários países recorram à anistia, vista como uma interseção entre paz 

e justiça (CHOPO, 2007). A palavra anistia, assim como amnésia, deriva do grego “amnestia” 

que significa esquecimento, imunidade (BURKE-WHITE, 2000). A anistia é o esquecimento 

de crimes. É um ato soberano, realizado pelo Estado, de perdão. Ocorre quando o governo 

perdoa um grupo de pessoas geralmente por ter praticado crimes políticos (PENSKY, 2008). 

 A primeira vez que se utilizou a anistia foi no ano de 403 a.C. em Atenas, quando sua 

concessão foi votada pelo povo em praça pública. Também existem registros da aplicação de 

anistias na Roma antiga (BASTOS, 2009). Por muito tempo, as anistias não foram aplicadas 

aos agentes do Estado, pois eles eram considerados não responsáveis por seus atos por serem 

representantes do Estado, logo, mesmo que cometessem um crime, não poderiam ser 

responsabilizados. Hoje, com a consagração do estado de direito e do princípio da igualdade, 

a lei passou a ser aplicada a todos indistintamente, ao menos na teoria. De qualquer forma, até 

hoje anistias são aplicadas para os mais variados propósitos, desde para expressar a graça 

pública e o perdão até para a corrupção do governo e a opressão (BASTOS, 2009). 

 Para as transições políticas da terceira onda, a anistia desempenhou uma função, a de 

possibilitar a entrega pacífica do poder por um indivíduo ou grupo violador de direitos 

humanos. Funcionando como um verdadeiro instrumento de barganha, já que era a forma 

mais suave para induzir ditadores a deixar o poder e permitir a transição para um governo 

civil (NUNES, 2007; BURKE-WHITE, 2000; CHOPO, 2007). Nesse momento, as normas e 

convenções internacionais sobre direitos humanos e crimes internacionais ainda não haviam 

se firmado. 

 Com a justiça nacional de cada país impedida de julgar os violadores de direito 

humanos, várias vítimas recorreram a cortes internacionais, como a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Assim, uma jurisprudência internacional foi construída fortalecendo o 

reconhecimento dos direitos individuais e questionando a soberania absoluta dos Estados. 

Criou-se, então, uma lei internacional que reconhece o direito das vítimas à justiça e imputa 

aos estados a obrigação de investigar, perseguir e punir os violadores de direitos humanos, 

bem como se desenvolveu uma política internacional que reconhece a justiça criminal como 

boa para a democracia e para o estado de direito (LAPLANTE, 2009). 



30 

 

 Seguindo esse raciocínio, Laplante (2009) explica que ao mesmo tempo 

desenvolveram-se uma legislação internacional sobre direitos humanos e uma legislação penal 

internacional, as quais enfraqueceram a validade das leis de anistia, de forma que, hoje, tais 

leis só são consideradas válidas se estiverem em conformidade com as normas nacionais e 

internacionais. Assim, com o advento dessas normas internacionais, os crimes contra a 

humanidade, bem como os crimes de guerra, de genocídio, estupro e tortura passaram a ser 

considerados crimes internacionais e as anistias para esse tipo de crime perdeu sua validade 

no âmbito internacional. 

 Percebe-se, então, a existência de dois momentos na aplicação de leis de anistias após 

a terceira onda de transição. Um primeiro momento, onde prevaleceram anistias aplicadas em 

prol da conveniência, pois elas possibilitaram transições rápidas e seguras, e estavam 

salvaguardadas pela soberania dos estados nacionais. E um segundo momento, quando se 

estabeleceu um debate internacional acerca das anistias, chegando-se à conclusão que anistias, 

para serem válidas, devem ser promulgadas de forma legítima e ter propósitos restritos 

(BASTOS, 2009). 

 Desenvolveu-se, assim, uma jurisdição universal para perseguir crimes contra a 

humanidade que independe das normas nacionais de um estado soberano (MÉNDEZ, 1997). 

Estabelecendo-se como regra que os crimes contra a humanidade – conceituados por Méndez 

(1997) como violência em massa e sistemática contra os direitos mais básicos: vida, liberdade 

e integridade física – devem ser punidos. 

 Com base em tais normas e na evolução das leis de anistia, Burke-White (2000, p. 04) 

desenvolveu uma classificação de leis de anistia, dividindo-as em três tipos: anistia geral, 

anistia política e anistia internacionalmente legítima. Sua classificação considera a forma e o 

escopo das leis de anistia de diversos países (“do Chile até a Croácia, da África do Sul até o 

Sri Lanka”). Considerando a forma, a anistia pode ser promulgada por decreto de um ditador, 

ser aprovada por um parlamento democrático legítimo ou estabelecida de acordo tanto com as 

normas nacionais como com as internacionais. Enquanto no escopo, as anistias podem 

abranger todos os atos anti-humanitários do antigo regime ou restringir-se a um subconjunto 

de crimes particular e limitado internacionalmente. 

 Assim, o primeiro tipo de imunidade a ser estabelecido foi a anistia inclusiva 

ilegítima, ou anistia geral. Ela tem o mais amplo escopo, podendo incluir todos os atos do 

regime predecessor durante um período de tempo determinado e aplica-se a todos os agentes 

do regime. Além disso, elas são, em geral, decretadas pelo regime predecessor, sendo 

chamadas de auto-anistias. Em geral, elas não distinguem entre crime político, crime comum 
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ou crime internacional, e também não consideram os motivos do crime. São as anistias 

presentes na América Latina, onde os ditadores antes de deixar o poder decretaram ou 

negociaram tais leis a fim de não serem perseguidos pelo regime sucessor. Surgiram 

especialmente nas décadas de 80 e 90, antes que a comunidade internacional houvesse 

desenvolvido a ideia de respeito às leis internacionais (BURKE-WHITE, 2000). 

 O segundo tipo de imunidade identificado por Burke-White (2000) é a anistia limitada 

e localmente legitimada, também chamada de anistia política. São anistias decretadas por 

governos democraticamente eleitos e destinadas a imunizar agentes que cometeram crimes na 

busca de objetivos políticos. Assim, crimes comuns ou cometidos por motivos pessoais estão 

excluídos desse tipo de anistia. Segundo o autor, um elemento essencial e diferenciador das 

anistias políticas é a existência de um órgão (o Poder Judiciário ou um corpo investigatório) 

que determina se um crime é ou não político, tendo uma função adjudicatória, portanto, ao dar 

a última palavra sobre a classificação do crime. Outrossim, é importante perceber que anistias 

gerais podem limitar-se a crimes políticos sem serem consideradas anistias políticas, visto que 

estas devem estabelecer tais órgãos adjudicatórios. Esse tipo de imunidade foi criado na 

primeira metade da década de 90 em países como a África do Sul e o Haiti. 

 Por fim, o terceiro tipo é a anistia internacionalmente legitimada, cujo elemento 

diferenciador é a exclusão de crimes sérios e sistemáticos contra a vida humana de seu 

escopo. Assim, esse tipo de imunidade não pode ser aplicada a genocídios, torturas, estupros e 

a qualquer outro crime contra a humanidade, mesmo que tenham sido cometidos na busca de 

objetivos políticos. São anistias criadas de forma a serem legítimas tanto no plano nacional 

como no internacional, pois respeitam todas as normas internacionais sobre direitos humanos, 

e só surgiram a partir do meio da década de 90, em países como Guatemala, Croácia e Bosnia 

e Hezergovina (BURKE-WHITE, 2000). 

 Uma outra forma de classificar anistias é em anistias permitidas e anistias não 

permitidas (CHOPO, 2007), também chamadas de anistias legítimas e não legítimas 

(BASTOS, 2009). Enquanto as primeiras são estabelecidas por meio de parlamentares eleitos 

democraticamente e têm um conteúdo limitado, pois não abarcam crimes violentos e 

sistemáticos contra a humanidade; as segundas são estabelecidas pelo próprio ditador (auto-

anistias) ou por meio de representantes não eleitos democraticamente, mas nomeados pelo 

regime autoritário, e têm um alcance indiscriminado, abrangendo todos os tipos de crime, 

inclusive os crimes contra a humanidade.  

 Bastos (2009) refere-se à auto-anistia como um ato que causa perplexidade, pois cabe 

ao estado conceder anistia a seus indivíduos, mas não fazê-lo em nome próprio de forma 
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ampla e arbitrária. As auto-anistias, segundo a autora, podem até ser válidas nacionalmente; 

nenhum outro estado, contudo, está vinculado a elas, de forma que é possível aplicar a 

jurisdição universal8 livremente em casos de violações de direitos humanos, respeitando-se 

apenas os limites territoriais. Além disso, a autora chama atenção para o fato de auto-anistias 

serem incompatíveis com os princípios gerais do direito, os quais proíbem o auto-julgamento, 

pois ninguém pode ser juiz de seus próprios processos. 

 O Estatuto de Roma estabelece como regra a perseguição de todos os responsáveis por 

crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de genocídio. Nestes termos, o 

Tribunal Penal Internacional, órgão criado pelo Estatuto de Roma, entendeu que anistias só 

são possíveis excepcionalmente, em duas situações. A primeira é em sociedades que passam 

por transições políticas, pois a perseguição de todos os violadores de direitos humanos não é 

possível. Logo, é funcional distinguir entre as pessoas mais responsáveis por tais crimes – 

líderes, planejadores, e aqueles ligados aos crimes mais graves – e as pessoas consideradas 

menos responsáveis ou violadores “menores”. Assim, os primeiros devem ser perseguidos e 

julgados, enquanto, aos segundos, são oferecidas oportunidades de firmarem acordos de 

reconciliação com a sociedade por meio de comissões da verdade e anistias condicionadas 

(ROBINSON, 2003).  

 A segunda exceção são anistias gerais concedidas em troca de uma transição pacífica 

de um regime militar para um democrático ou da garantia de estabilidade política de 

democracias frágeis. Robinson (2003) explica que anistias gerais só podem ser consideradas 

válidas pelas normas internacionais com base no argumento de que ela é realmente necessária. 

Deve-se ter provas de tal necessidade. Além disso, é principalmente nessas situações que a 

anistia deve ser estabelecida por meios democráticos para se garantir que o povo está ciente 

de sua existência. Afinal, ao instituir a anistia, os estados estão cedendo as garantias 

fundamentais de seus cidadão, seus direitos individuais (BASTOS, 2009).  

 Cassel (1996), por sua vez, apresenta um guia sobre anistias baseado em normas da 

Corte Interamericana e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como em 

acordos sobre direitos humanos, de forma que o autor tenta compilar um conjunto de normas 

sobre anistias envolvendo violações de direitos humanos, chegando, entre outras, às seguintes 

indicações: (1) anistias devem ser adotadas de forma democrática; auto-anistias não são 

válidas; (2) anistias devem permitir investigações, respeitando o direito das vítimas e da 

                                                 
8 O princípio da jurisdição universal prevê a existência de crimes tão graves que podem ser julgados por 
qualquer Estado, mesmo que tenham sido cometidos fora de seu território e que o Estado não tenha qualquer 
relação com o ofendido ou com o acusado (NUNES, 2007). 
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sociedade de saberem a verdade; (3) anistias devem identificar o nome dos violadores; (4) 

anistias devem permitir a participação das vítimas ou de parentes seus nos processos de 

investigação; (5) anistias devem permitir compensações às vítimas pelas violações que 

sofreram; (6) anistias não devem ser aplicadas a crimes contra a humanidade, torturas, 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e violência contra a mulher; (7) o Estado deve 

reconhecer sua responsabilidade; (8) violadores de direitos humanos devem ser perseguidos e 

punidos pelo Estado. 

 O que se percebe, por fim, é uma mudança no tocante à validade e à aceitação das 

anistias decorrente do reconhecimento no âmbito internacional de direitos universais do 

homem, os quais são invioláveis. Tal reconhecimento levou muitos países a revisitarem suas 

leis de anistias, é o caso da Argentina e do Chile. Enquanto a Argentina anulou sua lei de 

anistia, o Chile teve seu ex-ditador Augusto Pinochet preso por determinação de um juiz 

espanhol, Baltazar Garzón, e acabou anulando sua lei de anistia também. Tais avanços são 

emblemáticos para a América Latina e para o mundo, pois são prova do real reconhecimento 

da existência de direitos universais do homem. 

1.5.3 Proposições Teóricas 

 Percebe-se, então, que a terceira onda de democratização trouxe inovações para a 

justiça de transição, devido ao punir ou perdoar. Os países optaram pelo perdão e instituíram 

leis de anistias. Como consequência foram realizadas transições pacíficas. Várias vítimas e 

parentes de vítimas sentiram-se injustiçados, contudo, e passaram a recorrer a cortes 

internacionais, formando-se uma jurisprudência internacional sobre direitos humanos. Além 

disso, foram criados o Tribunal Penal Internacional, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi reconhecida a existência de 

crimes internacionais e a impossibilidade de leis de anistias nacionais deixaram violadores de 

direitos humanos impunes. 

 Assim, alguns consensos foram alcançados sobre anistias no cenário internacional, que 

valem ser condensados. Em primeiro lugar, a regra é a perseguição de criminosos, tanto no 

âmbito nacional quanto no internacional. Anistias são uma exceção, sejam elas gerais, 

políticas ou internacionalmente legítimas. Excepcionalmente podem ser instituídas anistias 

políticas, em transições políticas, mas apenas para as pessoas menos responsáveis, os 

violadores mais responsáveis devem ser perseguidos e punidos. E, mais excepcionalmente 
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ainda, podem-se instituir anistias gerais, em caso de barganhas políticas quando os líderes do 

regime predecessor não aceitam entregar o poder e serem punidos.  

 Em qualquer caso, contudo, elas devem ser sempre permitidas ou legítimas, ou seja, 

devem ser estabelecidas por meios democráticos e ter seu conteúdo restrito. O cuidado com 

leis de anistias é fundamental já que a sua instituição leva, a longo prazo, ao aumento de 

crimes violentos contra a humanidade devido a um sentimento de impunidade que se 

estabelece no país (PAYNE et al., 2008). 

 Diante de todo o exposto, foi possível o desenvolvimento das seguintes proposições 

teóricas: 

 

P 1 – A lei de anistia brasileira é uma anistia geral; 

P 2 – A lei de anistia brasileira é uma anistia não permitida ou não legítima. 
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2. Do Golpe à Anistia – uma análise política  

 

 Entre os anos de 1960 e 1970, diversos países na América do Sul enfrentaram disputas 

entre nacionalistas, defensores do desenvolvimento interno do país, e internacionalistas, 

alinhados à política externa norte-americana. Nos países onde o nacionalismo ascendeu, 

golpes militares promovidos pelos internacionalistas instalaram ditaduras. Assim, Chile 

(1973-1990), Uruguai (1973-1985), Argentina (1976-1983) e Brasil (1964-1985) passaram a 

viver sob regimes autoritários. Cada um com características próprias.  

 Sob o comando do general Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973, as forças 

armadas chilenas tomaram o poder, e o então presidente, Salvador Allende, suicidou-se. A 

ditadura chilena foi marcada pelo personalismo, pois durante todo o regime militar o general 

Pinochet governou. E seu fim deu-se em 1990 quando, por meio de um plebiscito, ele foi 

destituído do poder. Estima-se que 03 mil pessoas foram assassinadas e 30 mil torturadas 

(ARGENTINA e Chile..., 2005). 

 Além disso, Pinochet era o líder da operação Condor, um plano de cooperação militar 

entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai destinado à prática de terrorismo de estado. 

Segundo Cezar Mariano (1998), a operação Condor teve seu nome inspirado no condor, uma 

ave de rapina que voa a seis mil metros de alturas e é comum na América do Sul, e 

funcionava como um MERCOSUL para o terror. Este acordo propunha que as barreiras 

geográficas e políticas desses países fossem derrubadas, formando-se um grande banco de 

dados sobre inimigos políticos, uma central de informação e apoio administrativo a fim de 

persegui-los e eliminá-los. Não se sabe se todas essas medidas foram alcançadas, mas é 

indiscutível a existência de ações integradas.  

 No Uruguai, a ditadura também teve inicio em 1973 e terminou em 1985. Durante esse 

período, O Uruguai sofreu fortes influências de seus países vizinhos. Segundo Martínez 

(2006), a ditadura uruguaia foi influenciada tanta pela brasileira, inspiradora de seu modelo 

econômico, como pela chilena, fonte de seu modelo repressivo. O regime uruguaio iniciou-se 

em 1973 e logo dissolveu o parlamento com o apoio do presidente Juan María Bordaberry, 

iniciando-se um período de eliminação dos possíveis inimigos. Em 1976, o presidente 

Bordaberry foi deposto e o regime, visando sua institucionalização, realizou um plebiscito. 
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Iniciou-se, então, o período chamado “ditadura fundacional”, quando o regime tentou explicar 

seus princípio e justificar suas ações por meio da edição de livros didáticos (MARTÍNEZ, 

2006), uma doutrinação pode-se dizer. Estima-se em 400 o número de mortos e desaparecidos 

no Uruguai ainda hoje (BRASIL, 2007). 

 Na Argentina, houve um primeiro momento de ditadura militar entre 1966 e 1973. Em 

seguida houve um período de três anos de governo civil e, em 1976, os militares voltaram ao 

poder de onde só saíram em 1983, ficando conhecidos como os anos de “Guerra Suja”. Diz-se 

que a ditadura argentina foi a mais sanguinária das ditaduras da América do Sul. Houve entre 

16 e 21 mil pessoas mortas, entre os quais crianças e idosos. Sabe-se que cerca de 09 mil 

pessoas identificadas estão desaparecidas; 1.898 cadáveres foram localizados e identificados, 

e entre 05 e 09 mil pessoas, cujo desaparecimento não foi denunciado ainda, não foram 

localizadas (SAIN, 2000). Houve também o seqüestro de bebês de desaparecidas políticas, o 

que gerou o movimento das avós da Praça de Maio, que exigia esclarecimento sobre cerca de 

30 mil desaparecimentos (ARANTES, 2009). Entre as modalidades de morte, costumava-se 

jogar pessoas vivas de aviões que sobrevoavam o rio Prata ou o Oceano Atlântico, 

amarravam-se prisioneiros uns aos outros para dinamitá-los, praticava-se fuzilamentos e 

torturas cruéis (as quais incluíam desde afogamentos até a introdução de ratos famintos dentro 

da vagina das torturadas). 

_______________________________________________________ 

2.1 O golpe militar de 1964 (ou contra-golpe?) 
 No Brasil, em 30 de janeiro de 1961, Jânio Quadros9 assumiu a Presidência da 

República. Considerado um político conservador e autoritário, Jânio manteve um governo 

personalista e suprapartidário, implantando políticas contraditórias que provocaram conflitos 

no Congresso e cisões na União Democrática Nacional – UDN (FIGUEIREDO, 1993). Ele 

acreditava poder corrigir os vícios da administração pública e diminuir a corrupção. No plano 

internacional, Jânio adotou uma política externa independente dos Estados Unidos, reatando 

relações diplomáticas e comerciais com o bloco comunista. Após sete meses como Presidente 

da República, uma intensa campanha de oposição iniciou-se contra o seu governo, e foi 

                                                 
9 Jânio Quadros era candidato do Partido Trabalhista Nacional – PTN, um partido pequeno, mas recebeu 
amplo apoio da União Democrática Nacional – UDN, o principal partido de oposição aos dois partidos 
criados por Getúlio Vargas, o Partido Social Democrata – PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. 
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agravada quando Jânio agraciou Ernesto “Che” Guevara, de passagem pelo Brasil, com uma 

condecoração protocolar. Jânio, então, foi acusado em rede nacional por Carlos Lacerda10, 

governador do estado da Guanabara, de estar tramando instaurar um regime similar ao cubano 

no Brasil. 

 No dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou. Segundo versões não oficiais, 

o general Cordeiro de Farias, comandante-em-chefe do Exército, teria exigido que Jânio 

mudasse sua política externa, ao que Jânio respondeu dando ordem de prisão ao comandante 

Cordeiro de Farias e foi deposto (KOSHIBA e PEREIRA, 1994), acusando, em sua carta 

renúncia, “forças ocultas” de se levantarem contra ele. 

 Com a renúncia de Jânio quem deveria assumir era o vice-presidente João Goulart11. 

Ocorre que durante toda sua carreira política Goulart sempre esteve associado ao comunismo. 

Além disso, quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava em visita à China 

comunista. Devido a sua ausência, a presidência foi assumida por Ranieri Mazzilli, presidente 

da Câmara dos Deputados. O poder, contudo, estava nas mãos dos três ministros militares de 

Jânio, o ministro da Guerra, general Odílio Denys, o ministro da Aeronáutica, brigadeiro 

Moss, e o ministro da Marinha, almirante Sílvio Heck12, avessos a Goulart devido a sua 

simpatia ao comunismo. Eles acreditavam que quando Goulart assumisse iria promover 

infiltrações nas Forças Armadas até transformá-las numa milícia comunista (SKIDMORE, 

1988). Os ministros, então, se aproveitaram do fato de Goulart estar fora do país para tentar 

impedi-lo de assumir. Eles enviaram uma mensagem oficial ao Congresso notificando o veto 

ao vice-presidente e quiseram fazer com que os parlamentares votassem o impeachment de 

Goulart por razões de segurança pública; buscavam, assim, a aquiescência do Congresso para 

um golpe de baixo custo (FIGUEIREDO, 1993).  

 Eles não conseguiram, contudo, o apoio esperado. Tanto dentro do Congresso como 

fora, o repúdio ao veto militar foi unânime, desejava-se a manutenção das instituições e das 

regras democráticas. Todos os partidos políticos com representação no Congresso foram 

contrários ao veto militar, inclusive as alas mais conservadoras da UDN e do PSD. Fora do 

Congresso, grupos nacionalistas e de esquerda se uniram formando uma Campanha da 

Legalidade, organizada por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de 

Goulart. Dentro das Forças Armadas a resistência também foi grande, o marechal Henrique 

                                                 
10 Carlos Lacerda era um dos líderes da UDN e partidário da ala anti-varguista. 
11 João Goulart foi o candidato do PTB, e eleito vice-presidente com 38% dos votos. Sua campanha propunha 
mudanças econômicas e sociais e lançou um programa de reformas. 
12 Figueiredo (1993, nota 4, p. 36) explica que “estes ministros pertenciam a um grupo de coronéis que, em 
1954, reagiu às políticas de Goulart no Ministério do trabalho, provocando sua queda daquele posto”. 
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Lott, líder da ala legalista do Exército, que em 1955 garantiu a posse de Kubitschek, protestou 

verbalmente contra o golpe; enquanto José Machado Lopes, comandante do III Exército, 

sediado no Rio Grande do Sul, rebelou-se contra a autoridade central do ministro do Exército 

e ofereceu seu apoio à Campanha da Legalidade. Além disso, greves foram deflagradas e 

representantes da Igreja, estudantes, intelectuais, associações comerciais e profissionais 

repudiaram publicamente a tentativa de golpe. Assim, isolados, já que o único apoio que 

haviam recebido foi do estado da Guanabara, governado por Carlos Lacerda, os ministros 

aceitaram a mudança para o parlamentarismo, sugerida pelo deputado Afonso Arinos, 

ministro das Relações Exteriores de Jânio, como uma solução de compromisso 

(FIGUEIREDO, 1993). 

 O período de 13 dias entre a renúncia de Jânio Quadros (25 de agosto) e a posse de 

Goulart (07 de setembro) foi marcado por hostilidades intensas. Os ministros militares 

decretaram estado de sítio e ameaçaram prender Goulart se ele tentasse voltar para o Brasil. 

Além disso, eles passaram a controlar a imprensa e o rádio, intervieram nos sindicatos e 

prenderam alguns de seus opositores, inclusive alguns deputados e o general Lott, acusado de 

subversão pelo ministro de Guerra, general Odílio Denys (KOSHIBA e PEREIRA, 1994). 

Assim, em dezembro de 1961, o Congresso promulgou o Decreto-Legislativo nº 18 de 

iniciativa do deputado Monsenhor Arruda Câmara, anistiando de forma geral não só os 

golpistas desse ano, mas também os revoltosos de Aragarças13, todos aqueles que esperavam 

pela reversão às Forças Armadas desde a insurreição de novembro de 1935, os participantes 

da campanha patriótica “O Petróleo é nosso!” em 1952, trabalhadores grevistas, desertores, 

insubmissos, servidores civis, militares ou autárquicos, estudantes grevistas e responsáveis 

por infrações do Código Eleitoral (MARTINS, 1978). A anistia, então promulgada, abrangeu 

o período entre 16 de julho de 1934 e 02 de setembro de 1961, data da promulgação do Ato 

Institucional (Emenda Constitucional nº 4) que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil.

 A conspiração militar para tomar o poder, contudo, não foi abandonada. Pelo 

contrário, durante o governo de Goulart, ela cresceu e ganhou adeptos. Agora os militares 

sabiam que não podiam tomar o poder sem apoio popular. Paralelamente à conspiração 

militar, alguns políticos14, empresários15 e membros da classe média16 também eram 

contrários a políticas nacionalistas. 

                                                 
13 Aragarças foi uma revolta ocorrida em 1959, chefiada por Haroldo Veloso, tenente-coronel da 
Aeronáutica, a fim de depor o governo (MARTINS, 1978). 
14 Alguns políticos da UDN apoiavam a intervenção militar. 



39 

 

 Com a mudança para o parlamentarismo, Goulart pode voltar para o Brasil e assumiu a 

presidência. Ele dedicou os primeiros meses de seu governo a recuperar os poderes 

presidenciais. A segunda fase do governo de Goulart foi de janeiro a junho de 1963, quando o 

Presidente procurou implantar as orientações do Plano Trienal criado por Celso Furtado, então 

ministro do Planejamento (WEFFORT, 1977). O Plano Trienal visava basicamente diminuir a 

taxa de inflação, de 52% para 10% em 1965, e estimular o crescimento econômico. Com a 

oposição dos empresários, os quais não aceitavam as restrições de créditos, e dos 

trabalhadores, que desconfiavam da contenção salarial, o Plano Trienal não obteve sucesso, e 

em junho de 63, teve início a terceira e última fase do governo de Goulart, quando ele começa 

a aproximar-se das reformas estruturais.  

 Durante todo o seu governo, Goulart pendeu entre a esquerda, sua base de apoio 

original, e o centro. Houve algumas tentativas de se formar uma frente centro-esquerda de 

apoio ao seu governo, mas não se conseguiu chegar a um consenso. E, finalmente, em 1964, 

Goulart transferiu seu apoio à Frente Única de Esquerda, defendida desde o início pela ala 

brizolista (FIGUEIREDO, 1993). Ao mesmo tempo em que Goulart definia sua plataforma 

política, a conspiração contra ele crescia. 

 No dia 13 de março de 1964, uma sexta-feira, num Comício na Estação Central do 

Brasil, João Goulart lançou as “reformas de base”: reforma administrativa, reforma fiscal, 

reforma agrária e reforma bancária. E deixou clara a sua posição política. Foi o motivo para as 

tensões sociais, políticas e militares se acentuarem. Percebeu-se no discurso de Goulart um 

ameaça comunista e a intenção de manter-se no poder, pois ele propôs mudar as regras da 

sucessão. Era o que os conspiradores estavam esperando. Apoderando-se do tema da 

legalidade, a oposição acusou Goulart de tentar passar as reformas contra as regras 

institucionais vigentes e contra o Congresso, onde ele não tinha maioria. Assim, pondo-se 

contra a ordem jurídica vigente, o Presidente não deveria ser obedecido. Ou as pessoas 

estariam com o governo e contra o regime; ou com o regime e contra o governo. A opinião 

pública deu forte apoio a esse argumento, segundo o qual, para defender a democracia era 

necessário quebrar as regras democráticas (FIGUEIREDO, 1993). Houve várias 

manifestações pela legalidade, que culminaram com a “Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade”.  

                                                                                                                                        
15 Logo após a crise sucessória, um grupo de empresários começou a organizar sua oposição ao governo, 
motivados pela defesa do sistema capitalista de produção. Criou-se, assim, em 1961, o Instituto de Pesquisas 
Sociais - IPES, cujo objetivo básico era a doutrinação política (FIGUEIREDO, 1993).  
16 A classe média, por sua vez, formou o IBAD – Instituto Brasileiro de Ação Democrática, em 1959, que 
lutava contra a suposta articulação de um golpe de estado da esquerda (SEIXAS & POLITI, 2009). 



40 

 

 No dia 24 de março de 1964, houve o encontro nacional dos Grupos dos Onze, sob a 

presidência de Brizola, com o objetivo de analisar a situação política. Na reunião, chegou-se à 

conclusão que, se Goulart tentasse um golpe, não haveria oposição, pois ele levantaria a 

bandeira das reformas de base, e que a resistência ao golpe seria feita por um remanescente 

militar. Estava-se na iminência de um golpe de esquerda ou de direita (FIGUEIREDO, 1993). 

 Finalmente, o fato que levou ao desenrolar dos acontecimentos, foi o “motim dos 

marinheiros”, entre 25 e 27 de março, quando cerca de 1200 marinheiros reunidos no 

Sindicato dos Metalúrgicos protestaram contra a punição de 11 diretores da Associação dos 

Marinheiros e Fuzileiros Navais pelo Ministério da Marinha. O ministro da Marinha ordenou 

que o movimento fosse reprimido, mas o governo foi favorável aos marinheiros, reverteu a 

ordem do ministro, e as Forças Armadas criticaram abertamente o governo. Em 30 de março 

de 1964, João Goulart respondeu às críticas dos oficiais. No dia seguinte deu-se o movimento 

militar que o depôs, sem resistências.   

 Com a deposição de Goulart, no dia 1º de abril de 1964, a presidência foi assumida 

novamente por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Iniciou-se, então, um 

período de especulação sobre quem seria o próximo presidente já que não havia mais vice-

presidente para assumir. Os militares, contudo, estavam decididos a permanecer no poder a 

fim de terminar com essas recorrentes intervenções militares rápidas seguidas por devolução 

do poder aos civis. Para eles, só haveria eleições presidenciais quando as regras políticas 

fossem alteradas, e os atores políticos mais perigosos fossem retirados de cena. Assim, o Ato 

Institucional nº 1 foi decretado em 09 de abril de 1964, e foi estabelecido um prazo (até 15 de 

junho de 1964) para que os militares realizassem cassações. Foram tantos cidadãos presos que 

navios em alto mar foram convertidos em cárceres. O general Castello Branco assumiu a 

presidência da República no dia 11 de abril de 1964. Nesse período foram cassados 441 

brasileiros, entre eles membros do Congresso, políticos, militares, intelectuais, diplomatas, 

líderes trabalhistas e servidores públicos (SKIDMORE, 1988).  

 As reações ao golpe, todavia, continuaram. Comitês de luta contra a ditadura foram 

criados por dissidentes do PCB. Também organizações de origem católica, como a Ação 

Popular, e de origem socialista, como a Política Operária, protestaram contra a ditadura. 

Militares nacionalistas e brizolistas iniciaram uma luta armada contra a ditadura em março de 

1965, autodenominada Frente de Libertação Nacional – FLN, tomando várias cidades no sul 

do país até ser cercada pelo exército no Paraná. 

 Os militares, contudo, perceberam que os 18 meses restantes do mandato presidencial 

eram insuficientes para realizar as reformas necessárias. Eles precisavam de mais tempo. 
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Assim, o mandato de Castello Branco foi estendido por mais um ano, e eleições presidenciais 

foram acertadas para 1966. Com a vitória de alguns políticos da oposição nas eleições 

estaduais de 65, Castello Branco editou o AI-2, em 27 de outubro de 1965. O AI-2 também 

tinha prazo de validade, deveria vigorar até 15 de março de 67, e instituiu uma reforma à 

Constituição de 46, tornou competência da justiça militar o julgamento de civis por crimes 

contra a segurança nacional; suspendeu as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 

estabilidade dos servidores públicos; reabriu a suspensão de direitos políticos de qualquer 

cidadão pelo prazo de 10 anos e a cassação de mandatos, sem possibilitar a convocação dos 

suplentes para os mandatos legislativos cassados; estabeleceu eleição indireta para Presidente 

da República; e extinguiu os partidos políticos. Foi reaberta a onda de punições, sendo desta 

vez 305 brasileiros atingidos (MARTINS, 1978).  

 Em seguida, Castello Branco publicou o AI-3, em 05 de fevereiro de 1966, que 

tornava indireta a eleição de governadores dos estados e determinava a indicação pelos 

governadores do prefeito das capitais, mediante prévio assentimento das assembleias 

legislativas. A linha dura, contudo, não queria entregar o poder para os civis. Para os militares 

desse grupo ainda havia muito a ser feito. E Costa e Silva iniciou uma ampla campanha para 

angariar votos já em 1965. Castello Branco procurou criar leis que mantivessem Costa e Silva 

dentro das linhas de sua política (SKIDMORE, 1988). E, em 15 de março de 1967, Costa e 

Silva assumiu a Presidência da República. Iniciava-se o regime militar. 

_______________________________________________________ 

2.2 Anos de Chumbo 
 No governo de Costa e Silva, o regime militar sofreu um endurecimento, que chegou 

ao auge com a decretação do AI-5 e continuou durante o governo de Médici. Foi só com 

Giesel, em 1974, que se iniciou uma distensão lenta, gradual e segura, levada a termo por 

Figueiredo. 

 Ao assumir a Presidência da República, Costa e Silva prometeu humanizar a 

revolução, chegou a decretar um indulto em 31 de março de 1967, pelo qual beneficiava os 

condenados primários até 04 anos, inclusive os condenados pela Lei de Segurança Nacional 

(MARTINS, 1978). 
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 Eram muitos os protestos contra a ditadura, desde pronunciamentos individuais, como 

os de Carlos Lacerda17, até passeatas estudantis e greves de trabalhadores. Com a morte do 

estudante secundarista Edson Luís em protesto contra o fechamento do restaurante Calabouço, 

em março de 1968 no Rio de Janeiro, as manifestações estudantis tomam as ruas e alcançaram 

um caráter nacional, cujo ponto alto se deu em junho na passeata dos Cem Mil, quando se 

pediu a soltura dos estudantes presos.  

 No final de agosto e começo de setembro de 1968, o deputado federal Márcio Moreira 

Alves começou a proferir discursos na Câmara dos Deputados denunciando as torturas de 

prisioneiros políticos que estavam acontecendo no país, e pediu ao povo que não 

comparecesse às festividades de 07 de setembro, Dia da Independência. Os militares tomaram 

aquele discurso como uma ofensa e pressionaram o governo a processar o deputado, mas o 

Congresso negou-lhes o direito de fazê-lo. Assim, no dia seguinte (13 de dezembro de 1968), 

foi decretado o AI-5, o mais duro dos Atos Institucionais, e fechado o Congresso por tempo 

indeterminado (SKIDMORE, 1988). Segundo Martins (1978), por meio do AI-5 o 

discricionarismo e o arbítrio foram transformados em norma permanente do governo, pois ele 

deveria vigorar por prazo indeterminado. Não se tratava mais de um ato de exceção, mas da 

institucionalização do arbítrio. 

 Por meio do AI-5, o Presidente estava autorizado a colocar o Congresso e as 

Assembleias Legislativas estaduais em recesso e decretar o estado de sítio; passava a ter 

plenos poderes para cassar mandatos eletivos, suspender direitos políticos e demitir ou 

aposentar quaisquer funcionários públicos, inclusive detentores de vitaliciedade; e, além 

disso, foi suspenso o habeas corpus. Assim, o período de cassação de mandatos voltou, dessa 

vez sem prazo para terminar. Além disso, a censura vigorava na impressa, a atividade política 

estava restrita ao interior do próprio governo, ministros do STF foram aposentados e foram 

atingidas também as universidades e institutos científicos, cujos professores e pesquisadores 

foram aposentados.  

 Em agosto de 1968, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame e uma junta militar 

o substituiu. Em 05 de setembro de 1969, a junta militar que substituiu o Presidente Costa e 

Silva decretou o AI-13, pelo qual instituía o banimento do território nacional de qualquer 

brasileiro que se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional; e, no dia 

09, o AI-14, que previa a pena de morte para subversivos. No mesmo mês ainda, foi decretada 

uma nova Lei de Segurança Nacional, o Decreto-Lei nº 898, que previa pena mais graves para 

                                                 
17 Carlos Lacerda foi um dos articuladores do golpe de 1964, mas tinha ambições de ser Presidente da 
República e acabou cassado pelos militares, tornando-se opositor do regime. 
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os crimes políticos. Logo em seguida, em 17 de outubro de 1969, entrou em vigor a nova 

Constituição brasileira por meio da Emenda Constitucional nº 1. Dentre seus artigos, havia 

um que dava ao Presidente a competência exclusiva para iniciativa de leis que concedessem 

anistia relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho Nacional (Art. 57, VI). 

 Após a edição do AI-5, entre 69 e 73, jovens universitários e dirigentes do PC do B 

tentaram organizar uma resistência armada, a guerrilha do Araguaia, desarticulada pelos 

militares. Há relatos de que para desarticular a guerrilha do Araguaia, até aviões foram 

usados, os quais sobrevoavam a floresta amazônica lançando os corpos dos guerrilheiros 

mortos, e até hoje apenas dois corpos foram encontrados. 

 O presidente Emílio Garrastazu Médici assumiu o poder com a oposição ao regime 

militar totalmente proibida pelo AI-5. Impedidos de expressar-se por vias normais, estudantes 

universitários e alguns setores da esquerda optaram pela luta armada, surgiram as guerrilhas 

urbanas, como a Ação Libertadora Nacional – ALN, o Movimento Revolucionário 8 de 

outubro – MR-8 e a Vanguarda Armada Revolucionária – VAR Palmares, iniciando-se um 

período de seqüestros, assaltos a bancos e execuções (SKIDMORE, 1988). A reação do 

governo foi imediata. Os órgãos de repressão iniciaram uma atuação sem restrições, os presos 

políticos eram tratados com extrema violência, e qualquer oposição ao regime era considerada 

“terrorista” ou “comunista”, e tratada como tal. Os chefes das guerrilhadas foram caçados e 

mortos. Assim, a violência da repressão pôs fim à guerrilha urbana, da mesma forma como a 

guerrilha do Araguaia foi eliminada. Dessa forma, pode-se dizer que no governo Médici 

“fazer oposição era correr sério risco de vida” (KOSHIBA, 1993, p. 358). 

 Várias denúncias de atentados contra direitos humanos no Brasil começaram a surgir 

no cenário internacional. Em dezembro de 1969 a Anistia Internacional fez uma denúncia. Em 

1970, novas denúncias foram feitas pela Civilità Cattolica, publicação jesuíta, e pela 

Comissão Internacional de Juristas, o governo americano também demonstrou preocupações 

com os abusos de direitos humanos no Brasil e, em agosto de 1970, Médici criou um 

Conselho de Direitos Humanos, para, em outubro, negar as denúncias de tortura. Dois dias 

depois, o papa condenou a tortura e fez alusão ao Brasil. E em dezembro, o ministro Jarbas 

Passarinho admitiu a existência de tortura em casos isolados. As denúncias continuaram 

durante os anos seguintes. Em 1972, já se contavam 1.076 casos de tortura confirmados no 

Brasil e não menos que 472 torturadores (SKIDMORE, 1988). 
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 Quando Geisel assumiu em 1974, as guerrilhas já haviam sido desarticuladas. E sua 

principal meta no governo era promover a liberalização18 do país. Nesse sentido, antes mesmo 

do final do governo Médici, algumas iniciativas já haviam sido tomadas. O professor Samuel 

Huntington, cientista político da Universidade de Harvard, havia vindo ao Brasil para 

conversar com Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil de Médici, sobre como era possível 

iniciar uma abertura no país. Após essa conversa, Huntington escreveu um artigo abordando o 

tema intitulado “Approaches to Political Decompression”, o que deu inicio a discussões 

acadêmicas no Brasil sobre a abertura. Huntington ainda veio mais duas vezes ao Brasil para 

conversas agora com Golbery do Couto e Silva, chefe da Casa Civil de Geisel, e participação 

no seminário “Legislaturas e Desenvolvimentos”. 

 Geisel e Golbery desejavam uma abertura lenta e gradual, para isso, instauraram 

medidas para controlar os Destacamentos de Operações e Informações e os Centros de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Mas, tais centros de segurança eram mais 

independentes do que aparentavam, e, então, iniciou-se uma onda de seqüestros, torturas e 

desaparecimento de civis, e censuras à mídia. Durante o governo Geisel houve o maior 

número de desaparecimentos de militantes, os quais até hoje não foram encontrados. A Igreja 

e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB passaram a fazer constantes protestos contra as 

torturas e em favor da abertura.  

 Até que, em outubro de 1975, Vladimir Herzog, jornalista preso, foi morto nas 

dependências do DOI-CODI de São Paulo. Sua morte chocou a sociedade paulista e todo o 

Brasil, pois acreditava-se que Geisel tinha o aparato de segurança sob controle. Geisel 

ordenou uma investigação sobre o caso e os militares confirmaram a versão de suicídio 

apresentada inicialmente pelas autoridades, negando a existência de tortura. Em janeiro de 

1976, o metalúrgico Manoel Fiel Filho faleceu nas mesmas condições de Herzog. Geisel não 

agüentou a pressão da oposição e retirou o general Ednardo d’Avila Melo do comando do II 

Exército sem consultar o Alto Comando Militar, era uma demonstração de sua autoridade 

como presidente (SKIDMORE, 1988). 

 As mortes de Herzog, em 1975, e de Manoel Fiel Filho, em 1976, foram um fator 

agregador da sociedade brasileira e marcos na luta pelos direitos humanos. Até então, havia 

protestos contra as torturas, em forma de casos isolados e pouco organizados, sem, contudo, 

fazer-se muita alusão aos direitos humanos. Com a notícia da morte de Herzog nas 

dependências do DOI-CODI, iniciou-se um repúdio de “sujeitos coletivos” contra as 

                                                 
18 Lembrar que liberalização apresenta um sentido menos amplos que democratização, ver explicação na 
página 17. 
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violações de direitos humanos, acentuado pela morte de Fiel Filho nas mesmas condições 

(DEL PORTO, 2009, p. 60). 

 Além disso, nesse momento houve uma mudança na luta da oposição brasileira. Como 

a tentativa de derrubar o regime pela via insurrecional havia falhado, a esquerda inseriu-se no 

jogo eleitoral permitido pelo regime, havendo, assim, um crescimento do MDB, com as suas 

consequentes vitórias eleitorais a partir de 1974 (DEL PORTO, 2009).   

 Em 1976, as eleições presidenciais começaram a ser um tema recorrente. O ministro 

do Exército, Sylvio Frota, era um possível candidato, mas Geisel não o queria como 

presidente devido às suas ligações com a linha dura. Frota, contudo, estava conseguindo 

angariar um forte apoio no Congresso. Então Geisel resolveu demiti-lo. Seu problema era 

demitir Frota e permanecer com o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, 

certificou-se do apoio dos generais mais graduados do exército e decidiu-se pelo dia 12 de 

outubro, um feriado, quando os órgãos do governo estavam fechados, ficando difícil para 

Frota reunir forças (D’ARAUJO & CASTRO, 1997). Demitiu Frota e, assim, garantiu seu 

plano de abertura do país. 

 Em 1976, ainda, Geisel conseguiu aprovar a lei falcão, restringindo o acesso dos 

candidatos ao rádio e à televisão. Em 1977, Geisel fechou o Congresso e lançou o “Pacote de 

Abril”, um conjunto de reformas constitucionais a fim de garantir que a Arena ganharia as 

eleições de 1978; por tais reformas, um terço dos senadores seriam escolhidos de forma 

indireta, criou-se, assim, os senadores biônicos. No final de 1978, Geisel aboliu o AI-5, 

promulgou uma nova Lei de Segurança Nacional, a Lei nº 6.620, e revogou a ordem de 

banimento de mais de 120 exilados políticos, entre eles Luís Carlos Prestes. 

 João Batista Figueiredo iniciou seu governo enfrentando uma onda de greves que 

tomou todo o país. A organização dos trabalhadores de São Paulo espalhou-se pelo Brasil e, 

em vários estados e diversos setores da economia, houve greves. Havia greves de 

metalúrgicos no ABC paulista; de professores, garis e vendedores de gás no Rio de Janeiro; 

da construção civil em Belo Horizonte, entre outras (SKIDMORE, 1988). Essa onda de 

greves ajudou a alterar as relações trabalhistas. Em agosto desse mesmo ano, Figueiredo 

assinou a lei de anistia, seu primeiro grande ato de governo, que devolveu a cidadania a 

diversos brasileiros e tirou muitos outros da prisão. 

 Em seguida, ele reformulou os partidos políticos, reinstalando o multipartidarismo no 

Brasil. Com a iminência da abertura, ataques terroristas de direita começaram a ocorrer. 

Vários ataques a bomba, atingindo bancas de revista, escritórios de advocacias e a OAB 

foram registrados. Em 30 de abril de 1981, uma tentativa de atentado a bomba, durante um 
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show de música no Riocentro para comemorar o dia do trabalho, deu errado, e o capitão do 

exército que estava com a bomba em seu colo acabou morto. A repercussão desse atentado 

diminuiu as ações da linha dura, mas não a calou. Finalmente em 1985 o Brasil voltou a ter 

um presidente civil, eleito indiretamente (SKIDMORE, 1988). 

 A ditadura chegava ao fim. Foram 21 anos de leis de exceção e desrespeitos aos 

direitos humanos. Cidadãos brasileiros foram presos, julgados e condenados sem direito a um 

julgamento justo com contraditório e ampla defesa; outros sofreram torturas, passando por 

sevícias de toda espécie. No livro Brasil: Nunca Mais
19, há relatos de pessoas que sofreram 

torturas, denunciando inclusive torturas aplicadas em crianças. Várias pessoas perderam seus 

empregos; foram banidas ou fugiram para o exílio, muitas foram mortas e algumas até hoje 

estão desaparecidas20. O seu legado são cerca de 125 desaparecidos (ARQUIDIOCESE DE 

SÃO PAULO, 1985) 300 mortos, 20.000 torturados (TAVARES e AGRA, 2009), um número 

incontável de ex-presos políticos, ex-clandestinos, ex-exilados e ex-banidos (ARANTES, 

2009). 

_______________________________________________________ 

2.3 Na trilha da anistia 
 Durante todo o regime militar, houve vários apelos por anistia. No início eram pedidos 

espaçados e sem organização. Em seguida, a sociedade civil se organizou. Ainda em 

dezembro de 1964, Alceu do Amoroso Lima, o Tristão de Athayde, escritor católico, durante 

entrevista a uma emissora de rádio carioca, pediu ao Presidente Castelo Branco anistia 

(MEZAROBBA, 2006). No ano seguinte, o Correio da Manhã, jornal carioca, lançou uma 

campanha pela anistia (POERNER, 1999). Em 1967, a Frente Ampla, organizada por líderes 

da oposição, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitcheck e João Goulart, lançou um 

manifesto onde pedia anistia geral (ANISTIA, 1978).  

 Em 1968, o deputado federal Paulo Macarini, do MDB/SC apresentou projeto de lei de 

anistia à Câmara dos Deputados. Seu projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e 

Justiça por 13 votos a 01, e contava com o apoio de 35 deputados arenistas, quando o governo 

                                                 
19 Livro Brasil: Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo, lançado pela Editora Vozes, em 1985. 
20 Segundo o livro Brasil: Nunca Mais, p. 260, a “condição de desaparecido corresponde ao estágio maior do 
grau de repressão política em um dado país. Isso porque impede, desde logo, a aplicação dos dispositivos 
legais estabelecidos em defesa da liberdade pessoal, da integridade física, da dignidade e da própria vida 
humana, o que constitui um confortável recurso cada vez mais utilizado pela repressão”. 
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de Costa e Silva resolveu pressionar o Legislativo para que rejeitasse a anistia (MARTINS, 

1978).  Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 1, em 1969, que alterava a 

Constituição de 1967, foi retirada do Congresso a prerrogativa de legislar sobre anistia 

política, sendo atribuída tal competência ao Chefe do Executivo.  

 Em setembro de 1971, houve o julgamento de padres dominicanos pela Segunda 

Auditoria do Exército da Segunda Região Militar, quando Mário Simas, advogado, lembrou 

as lições de Carlos de Laet acerca da anistia em sua obra O frade estrangeiro e outros escritos 

(SIMAS, 1999). 

 Em 1972, a sociedade civil começou a se organizar. O primeiro indício dessa 

organização foi a criação, nesse ano, da Comissão Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de 

São Paulo que tinha ativa participação na luta de presos políticos e familiares de mortos e 

desaparecidos (ANISTIA 30 ANOS, 2009). Nesse ano, o MDB colocou em seu programa a 

defesa de uma anistia geral, proposta pelo grupo dos autênticos. Em 1975, ocorreu um 

encontro entre os deputados federais Thales Ramalho (MDB//PE), Ulisses Guimarães 

(MDB/SP) e o general Golbery do Couto e Silva, articulado pelo Marechal Oswaldo Cordeiro 

de Farias. A reunião teve duração de aproximadamente 5 horas, quando Golbery tratou da 

possibilidade de revisão de processos de cassação e prisão políticas, reconhecendo que alguns 

haviam sido injustos, e pediu ajuda dos deputados para tal tarefa. Os deputados ressaltaram 

que uma revisão de tais processos levaria ao tema da anistia e ficaram combinados outros 

encontros para tratar de tal tema, os quais não aconteceram (MEZAROBBA, 2006). 

 Nesse mesmo ano, contudo, ocorreu a morte de Herzog nas dependências do DOI-

CODI de São Paulo. Segundo Del Porto (2009, p. 74), esse momento foi um marco na luta 

pelos direitos humanos, pois a partir dele “os crimes e desrespeitos aos direitos humanos 

passaram a ser repudiados por amplos e diferentes setores e camadas da sociedade e a luta 

pela anistia e a defesa desses direitos tornaram-se referência ‘mobilizatória’ contra o regime 

militar brasileiro”. Como consequência, o governo, incomodado com as denúncias de 

violações de direitos humanos, orientou os Correios a retirar do fluxo postal toda a 

correspondência que a Anistia Internacional enviasse à OAB, à ABI (Associação Brasileira de 

Imprensa) e à CNBB. 

 Nesse ano também ocorreu o Congresso Mundial da Mulher, no México, quando ficou 

decidido que aquele seria o Ano Internacional da Luta pela Anistia; e foi lançada a tese do 

Movimento Feminino pela Anistia, fundado, ainda em 1975, por Therezinha Zerbine, 

advogada, ex-presa política e esposa do general Euryale Zerbine, cassado pelo AI-1, em 1964 

(3º PERÍODO, 1999). O Movimento Feminino pela Anistia disseminou-se, estabelecendo 13 



48 

 

núcleos estaduais, e agregou mais de 200 militantes. Além disso, o número de comitês pela 

anistia aos presos políticos no exterior cresceu (3º PERÍODO, 1999). Ainda nesse ano, 

Therezinha Zerbine conseguiu reunir 16 mil assinaturas num abaixo-assinado que propunha a 

anistia. 

 Em 1975 também ocorreu o lançamento do jornal “Brasil Mulher”, cujos principais 

objetivos eram a defesa feminista das mulheres e a divulgação das ideias de anistia. Esse 

jornal foi muito importante na luta pela anistia, pois era considerado pouco relevante pela 

censura do governo devido ao fato de ser organizado por mulheres. Logo, como a censura 

considerava-o pouco ofensivo, por meio dele, várias denúncias e depoimentos de presas e 

presos foram publicados, além de artigos e matérias censurados em outros jornais (LEITE, 

2009). 

 Entre 1969 e 1974, nos Estados Unidos, ativistas da Igreja Católica e das evangélicas, 

brasileiros exilados, acadêmicos estudiosos do Brasil e esquerdistas formaram um grupo que 

contestava o governo militar brasileiro. Na Europa, uma campanha paralela iniciou-se. Esses 

movimentos introduziram o tema dos direitos humanos nos seus discursos e iniciou-se uma 

campanha para educar jornalistas, oficiais do governo e o público em geral sobre os abusos 

existentes no domínio militar. Esse grupo conseguiu reunir depoimentos de exilados e banidos 

e em 1976, em Portugal, lançou o livro Memórias do exílio, Brasil 1964-19??: Obra coletiva. 

(GREEN, 2009).  

 Em março de 1976, o Comitê Pro-Amnistia Geral do Brasil, fundado em Lisboa, 

publicou um dossiê sobre o Brasil, pedindo anistia. Em maio do mesmo ano, o ex-Presidente 

João Goulart faleceu no exílio na Argentina, seu corpo foi trazido para o Brasil para ser 

sepultado e, apesar das tentativas do governo de impedir que o evento tomasse dimensões 

políticas, um grupo de senhoras pediu a filha de Goulart que cobrisse seu caixão com uma 

bandeira branca com a palavra anistia escrita em vermelho. No outro dia, todos os jornais 

estavam na capa a foto do caixão coberto com a faixa pedindo anistia (GASPARI, 2004). 

 Na 28ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, 

realizada em Brasília, em julho de 1976, foi aprovada a moção pela anistia, onde cientistas e 

intelectuais brasileiros lançaram seus manifestos por liberdade e democracia, exigindo anistia 

(3º PERÍODO, 1999).  

 Em 1977, as manifestações se intensificaram. O ano foi marcado por “Dias Nacionais 

de Protesto e Luta pela Anistia”, quando estudantes protestavam contra prisões e torturas de 

presos políticos. O movimento estudantil e outros movimentos populares, como o Panela 

Vazia e os metalúrgicos do ABC paulista, adotaram a anistia como palavra de ordem e 
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ganharam as ruas. Ocorrem manifestações da Igreja, por meio do Movimento de Justiça e 

Libertação, da Comissão de Justiça e Paz, das Comunidades Eclesiásticas de Base – CEBs e 

do Colégio Episcopal da Igreja Metodista (3º PERÍODO, 1999). E mais de 1000 intelectuais e 

artistas entregaram um manifesto a Armando Falcão, ministro da Justiça, onde denunciavam a 

censura na divulgação de suas ideias (D’ARAUJO e CASTRO, 1995).  

 Em 20 de janeiro de 1977, Jimmy Carter tomou posse nos Estados Unidos, e, em seu 

discurso, defendeu fortemente o respeito aos direitos humanos, com base em relatório 

divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano, o que gerou críticas ao Brasil, 

debates e situações diplomáticas delicadas entre os dois países (SOARES et. al., 1995). 

 No dia 03 de maio desse ano, foi realizada a Assembleia Geral dos Estudantes da 

Pontífice Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, e criado o Comitê de Anistia 

Primeiro de Maio. Iniciaram-se, assim, manifestações estudantis constantes. No dia 05, 

10.000 pessoas se concentraram no Largo de São Francisco, e realizaram uma passeata até o 

Viaduto do Chá, onde o aparato da repressão estava armado para sufocá-la. No dia 19, houve 

novamente a concentração de estudantes, desta vez 8.000 pessoas se concentraram nos jardins 

da Faculdade de Medicina e outras 2.000 no Largo de São Francisco, quando houve uma 

passeata da Praça dos Correios até a Consolação (3º PERÍODO, 1999). 

 Em junho, foi criada em São Paulo a Comissão de Mães em Defesa dos Direitos 

Humanos (3º PERÍODO, 1999). Em julho, protestos contra o regime militar na Universidade 

de Brasília - UNB levaram o reitor a expulsar 31 alunos e suspender 34; e, em agosto, quando 

da volta às aulas na UNB, alunos impetraram um habeas corpus contra a presença de tropas 

no campus da Universidade (SOARES et al., 1995). No mesmo mês, o jurista Goffredo Telles 

Júnior leu sua “Carta aos Brasileiros” sob as arcadas da Faculdade de Direito do Largo do São 

Francisco, em São Paulo, proclamando a Constituição soberana, e pedindo a volta ao estado 

de direito (3º PERÍODO, 1999). 

 Em setembro, a PUC foi invadida por 700 homens da polícia militar e 200 do 

Departamento de Ordem Política e Social – DOPS para impedir a realização do III Encontro 

Nacional dos Estudantes, no local havia aproximadamente 2000 alunos protestando contra a 

repressão (SOARES et al., 1995). Em outubro, o brigadeiro Mattos, então Ministro do STM, 

numa conferência em Curitiba, divagou sobre a ideia de as punições revolucionárias serem 

revistas pelo governo (A ANISTIA de 1979, 1979). 

 Em dezembro, a Sociedade Paranaense de Defesa dos Direitos Humanos – SPDDH 

adotou a anistia como uma de suas palavras de ordem e promoveu palestras e debates sobre a 

anistia (CUNHA, 1999). Nesse mesmo ano, Geisel admitiu revogar o AI-5 e reinstaurar as 
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salvaguardas constitucionais, e oficializou a “missão Portela”, quando o senador Petrônio 

Portella encarregou-se de contatar setores da sociedade civil e do MDB com vistas à abertura 

do regime (SOARES et al., 1995). 

 Logo nos primeiros dias de 1978 iniciou-se o movimento para a formação do Comitê 

Brasileiro de Anistia – CBA pela anistia ampla, geral e irrestrita, e nesse ano foram fundados 

vários comitês estaduais pela anistia: em janeiro foi criado o Comitê Paranaense pela Anistia, 

como núcleo do SPDDH, que concebia a conquista da anistia geral, ampla e irrestrita, como 

passo fundamental para a reconstrução política, social, econômica e cultural do país; em 

fevereiro, foi fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio de Janeiro, momento marcado 

pelo discurso do general cassado Pery Constant Bevilacqua, defendendo uma anistia ampla, 

geral e irrestrita; em maio foi a vez de São Paulo estabelecer o seu CBA (4º PERÍODO, 

1999). 

 Em março, realizou-se a reunião preparatória da Conferência Internacional pela 

Anistia e Democracia no Brasil (4º PERÍODO, 1999). No mesmo mês, houve a visita do 

Presidente americano, Jimmy Carter, ao Brasil, quando ele recebeu diversos documentos 

sobre violações de direitos humanos no país; e sua mulher recebeu uma carta, elaborada pelo 

Movimento Feminino pela Anistia de Therezinha Zerbine, com 20 mil assinaturas de 

mulheres saudando a administração de Carter por conceder anistia aos resistentes de guerra 

(MEZAROBBA, 2006). 

 Em maio, a Carta de Salvador21 foi aprovada no Encontro Nacional dos Movimentos 

de Anistia, em Salvador, que decidiu pela realização do I Congresso em novembro desse ano; 

houve a constituição formal do Comitê Brasileiro pela Anistia - CBA em São Paulo; e 

iniciou-se a greve dos metalúrgicos do ABC, que durou do dia 12 de maio ao dia 27 de julho 

(4º PERÍODO, 1999). Nesse mesmo mês, realizou-se, em Curitiba, a Conferência Nacional da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, quando a discussão sobre anistia ampliou-se. 

Durante a reunião o presidente da OAB, Raimundo Faoro, recebeu um comunicado do general 

Geisel dizendo que seria decretada a anistia pela qual ele tanto lutava (MEZAROBBA, 2006). 

O último e talvez mais importante acontecimento do mês de maio de 1978 foi a greve de fome 

dos presos de São Paulo, que contou com o apoio da CNBB, na sua abertura da campanha da 

fraternidade desse ano, quando Dom Paulo Evaristo Arns pediu urgência para a questão. Com 

a greve de fome, noites de vigília e atos públicos foram organizados pelo país (4º PERÍODO, 

1999; MEZAROBBA, 2006). 

                                                 
21 A Carta de Salvador pedia uma anistia ampla, geral e irrestrita, e considerava a luta pela anistia 
imprescindível para uma conquista maior, das liberdades democráticas. 
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 Em outubro, foi revogado o AI-5, eleito Figueiredo, e o STM ficou a favor da 

apuração de denúncias de torturas e assassinatos de presos políticos, pedindo a revisão da 

punição de alguns e defendendo a concessão da anistia (MEZAROBBA, 2006). Em 

novembro, houve o Primeiro Congresso Nacional pela Anistia, em São Paulo, com o apoio da 

OAB, CNBB, ABI, e da SBPC. No dia 10 de dezembro, dia dos Direitos Humanos, a CBA/SP 

organizou movimentos em prol da anistia (4º PERÍODO, 1999); e no dia 29, Geisel revogou o 

banimento de 100 exilados envolvidos em terrorismo e instruiu o Itamarati a facilitar a 

aquisição de passaportes e títulos de nacionalidade desses brasileiros (SOARES et. al., 1995). 

 O movimento pela anistia se disseminou pela sociedade. Em 1978, o número de 

atingidos pelo regime militar chegava a 40 mil. 53 presos políticos ainda estavam nas cadeias 

de seis estados brasileiros (Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e 

São Paulo); muitos presos haviam sido banidos e 10 mil brasileiros haviam-se exilado; 4.682 

trabalhadores tinham sido demitidos e cassados e 245 estudantes expulsos das universidades 

pelo Decreto-Lei nº 477 (ARANTES, 2009). 

 O ano de 1979 é o ano da anistia. Em janeiro, parlamentares cassados em janeiro de 

1969, depois da edição do AI-5, recuperaram seus direitos políticos. Em fevereiro, no jogo 

Corinthians versus Santos, no estádio do Morumbi, em São Paulo, foi aberta uma faixa pela 

anistia ampla, geral e irrestrita no meio da torcida do Corinthians (4º PERÍODO, 1999). Em 

março, o jornal quinzenal “Em tempo”, publica uma lista com o nome de 442 supostos 

torturadores (SOARES et. al., 1995), há mais greves de metalúrgicos do ABC.  

 No dia 15 de março, Figueiredo toma posse. Dias depois de sua posse, o Presidente 

afirmou que poderia fazer a anistia sozinho, não precisava de mais ninguém (A ANISTIA de 

1979, 1979). E resolveu transformá-la no primeiro ato de seu governo. A partir de então 

iniciaram-se estudos sobre a anistia. Figueiredo queria levar a termo tal projeto ainda no 

primeiro ano de governo. As manifestações sociais pela anistia estavam cada vez mais 

intensas e era preciso acalmar os ânimos da população para efetivar o projeto de abertura 

política lenta e gradual. Além disso, a lei de anistia traria de volta entre exilados e banidos, 

vários políticos importantes da oposição. E fazia parte do projeto de abertura dividir o MDB, 

que estava crescendo e ameaçando o regime militar. Segundo depoimento de Jarbas 

Passarinho, então líder do governo no Congresso, a estratégia era publicar a lei de anistia e, 

em seguida, acabar com o bipartidarismo, de forma que a oposição se desagregasse em 

diversos partidos políticos, enfraquecendo o MDB. Esse era o plano de Golbery e teve total 

apoio de Figueiredo (DINES et. al., 2000). 
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 Após o governo decidir que faria a anistia, o problema passou a ser o conteúdo da lei. 

A sociedade queria uma anistia ampla, geral e irrestrita, como foi dito acima. O governo não 

estava disposto a tanto, e precisava garantir a inclusão dos militares na anistia. O general 

Danilo Venturini, chefe do gabinete militar e secretário-geral do Conselho de Segurança 

Nacional, foi encarregado de pesquisar todas as punições atribuídas ao regime militar; 

enquanto o ministro da Justiça, Petrônio Portella, ficou com os estudos jurídicos sobre o tema 

(A ANISTIA de 1979, 1979). Também participaram da elaboração da lei Golbery do Couto e 

Silva, chefe da Casa Civil, Octávio Aguiar de Medeiros, chefe do Serviço Nacional de 

Informações – SNI, e Heitor Ferreira, secretário particular do presidente (A FESTA da anistia, 

1979). 

 As manifestações da sociedade civil não cessaram, contudo. O primeiro de maio foi 

comemorado em São Bernardo do Campo com manifestações pela anistia. No dia 29, houve, 

em Salvador, o XXXI Encontro Nacional dos Estudantes para a reconstrução da União 

Nacional dos Estudantes – UNE, entidade que decidiu pela apoio irrestrito à anistia ampla, 

geral e irrestrita. Em junho, houve o III Encontro Nacional dos Movimentos de Anistia, 

quando foi divulgado o Manifesto à Nação, com o inventário da situação dos perseguidos 

políticos. Pelo levantamento, naquela época, eram 55 presos políticos condenados pela Lei de 

Segurança Nacional, 122 opositores políticos desaparecidos, 200 mortos em decorrência de 

tortura ou em confrontos com as forças armadas, 4.877 cassados, e cerca de 10.000 exilados. 

Havia ainda 1.261 militares das Forças Armadas punidos com base em atos institucionais (4º 

PERÍODO, 1999; MEZAROBBA, 2006), sem contar com os presos políticos não 

condenados, os estudantes expulsos das universidades, e os trabalhadores e servidores público 

que perderam seus empregos. 

 Na segunda-feira dia 21 de junho, Portella levou para seu despacho de rotina com 

Figueiredo o resultado final de seus estudos. Encontro esse marcado por certo simbolismo, 

pois Portella, ao invés de entrar pela entrada de serviço como de costume, entrou pelo saguão 

principal, que “atravessou lentamente até embarcar no elevador reservado às autoridades”. 

Dessa reunião nada ficou acertado, Portella levava duas opções ao Presidente. Na terça-feira, 

o Coronel Rubem Ludwig, antigo porta-voz da Presidência e então secretário-executivo do 

Conselho de Segurança, chegou ao seu gabinete com um texto de 15 páginas, batizado de 

“Comentários”. Observações feitas por outras pessoas foram também entregues ao general 

Venturini (A ANISTIA de 1979, 1979). 

 No dia 23 de junho teve início o Congresso Internacional de Anistia no Brasil em 

Roma, que terminou em 01 de julho, e onde ficou aprovado o manifesto “Apelo à Nação”, 
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pela anistia ampla, geral e irrestrita (4º PERÍODO, 1999). No dia seguinte, o “esboço” 

elaborado pelo Ministro Portella apresentava feições mais definidas. Nesse dia, houve uma 

reunião de duas horas do Ministro Portella e lideranças da Arena e do MDB, quando se 

levantou a questão de como deveria ser enquadrado o terrorismo. Da reunião ficou decidido 

que o Ministro Portella estudaria melhor tal ponto e daria uma resposta na segunda-feira 

seguinte (A ANISTIA de 1979, 1979). 

 Nessa semana, Therezinha Zerbini organizou mais uma campanha do seu Movimento 

Feminino pela Anistia para conseguir a extensão dos benefícios da anistia aos excluídos do 

projeto do governo (A ANISTIA de 1979, 1979). 

 No dia 28, o Ministro Teotônio Portella redigiu o projeto final da lei de anistia, para 

entregá-lo ao Presidente no mesmo dia; e às 15h da quarta-feira, dia 30 de junho de 1979, 

mais de trezentas pessoas assistiram ao Presidente João Baptista Figueiredo assinar a 

mensagem enviando o projeto de lei de anistia ao Congresso Nacional, cerimônia transmitida 

pela televisão22 (A ANISTIA de 1979, 1979). O projeto baseava-se no artigo 57, inciso VI da 

Constituição Federal23 (Emenda nº 1), e deveria ser apreciado pelo Congresso em regime de 

urgência, o que dava ao Legislativo 45 dias para análise e votação do projeto. Ele previa a 

concessão de anistia a todos que, no período entre 02 de setembro de 1961 e 31 de dezembro 

de 197824, cometeram crimes políticos ou conexos, aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da administração pública, de fundações vinculadas ao poder 

público, aos poderes Legislativo e Judiciário e aos militares, punidos com fundamento em 

Atos Institucionais e complementares. 

 O projeto seguiu, então, para o Congresso, onde uma Comissão Mista foi formada para 

analisar a lei de anistia. Fizeram parte da Comissão os senadores: Aloysio Chaves 

(Arena/PA), Bernardino Viana (Arena/PI), Dinarte Mariz (Arena/RN), Helvídio Nunes 

(Arena/PI), Itamar Franco (MDB/MG), Jorge Kalume (Arena/AC), Moacyr Dalla (Arena/ES), 

Murilo Badaró (Arena/MG), Nelson Carneiro (MDB/RJ), Pedro Simon (MDB/RS); e os 

                                                 
22 No site da Câmara dos Deputados é possível encontrar um vídeo com o momento em que o Presidente 
Figueiredo assina a mensagem que encaminha o projeto da lei de anistia para o Congresso Nacional, ver 
<HTTP://www2.camara.gov.br/plenario/discursos/escrevendohistoria/lei-da-anistia/mostraVideos>. Acesso 
em 02.03.2010. 
23 “Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa de leis que: VI – concedam 
anistia relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança Nacional.” 
24 A anistia de 1979 retroagiu ao dia 02 de setembro de 1961 porque essa foi a data limite da última anistia 
geral do Brasil. Segundo Martins (1978, p. 152), anistias devem retroagir à data da última anistia da mesma 
espécie para que “fiquem em perpétuo silêncio todos os processos porventura existentes desde então.” Assim, 
evita-se rancores e ressentimentos. É uma decisão, portanto, totalmente política. Além disso, segundo Brasil 
(2007), entende-se que no dia 02 de setembro de 1961, quando os militares tentaram impedir a posse de João 
Goulart, a ordem constitucional brasileira foi quebrada. 
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deputados: Benjamim Farah (MDB/RJ), Del Bosco Amaral (MDB/SP), Francisco Benamim 

(Arena/BA), Ibrahim Abi-Ackel (Arena/MG), João Gilberto (MDB/RS), João Linhares 

(Arena/SC), Leorne Belém (Arena/CE), Luiz Rocha (Arena/MA), Roberto Freire (MDB/PE) e 

Tarcísio Delgado (MDB/MG). O relator era o deputado Ernani Satyro (Arena-PB), e o 

Presidente o senador Teotônio Vilela (MDB/AL). Alguns dias depois, os senadores Moacyr 

Dalla e Helvídio Nunes foram substituídos por Aderbal Jurema (Arena/PE) e Jutahy 

Magalhães (Arena/BA). 

 Antes de se iniciar a discussão no Congresso, o Presidente Teotônio Vilela e 

subcomissões da Comissão Mista saíram pelo país visitando penitenciárias para conversar 

com os presos políticos sobre suas situações. Os parlamentares da arena não participaram das 

subcomissões. Foram trinta dias de visitas, encontros e conversas com presos políticos, 

familiares de desaparecidos políticos, militares atingidos por atos institucionais, estudantes, 

operários e pessoas atingidas por atos arbitrários do governo. O senador Nelson Carneiro 

propôs que entidades da sociedade civil participassem das reuniões da Comissão Mista a fim 

de que a discussão tomasse âmbito nacional, mas sua proposta foi rejeitada com treze votos 

contra e sete a favor (MEZAROBBA, 2006). 

 O dia 08 de agosto foi considerado o Dia Nacional do Repúdio ao Projeto de Anistia 

do Governo, quando houve manifestações (4º PERÍODO, 1999). Ao todo, o projeto de lei 

governista recebeu 305 emendas de 134 parlamentares, sendo 26 senadores e 108 deputados, 

49 desses parlamentares pertenciam a Arena; e foram apresentados 9 substitutivos. Além 

disso, Teotônio Vilela e os parlamentares receberam milhares de correspondências que 

pediam uma anistia ampla, geral e irrestrita. 

 O projeto do governo foi considerado cheio de falhas. Presos políticos iniciaram uma 

greve de fome, para que a anistia fosse ampla, geral e irrestrita. Três deles, Haroldo Lima, 

Paulino Vieira e Theodomiro dos Santos, entregaram uma carta a Teotônio Vilela, onde 

consideravam o projeto de lei de anistia do governo como parcial e discriminatório, pois dos 

55 presos políticos brasileiros apenas 13 seriam beneficiados, 15 banidos não voltariam ao 

país e 150 condenados permaneceriam presos; condicional, pelo fato de a restauração de 

direitos não ser automática; e com validade prejudicada, devido à permanência da Lei de 

Segurança Nacional. Além disso, eles criticaram o fato de a lei abranger torturadores na 

expressão crimes conexos, dando a estes uma anistia ampla, geral, irrestrita e prévia (A 

ANISTIA oficial e ..., 1979). 

 Os conselheiros federais da OAB também criticaram o projeto de lei do governo, 

assim como a oposição. Havia diversos tipos de crítica. Estavam relacionadas à abrangência 
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da lei que excluía condenados e alguns presos políticos, e incluía os militares que cometeram 

atentados contra os direitos humanos; ao fato de ela exigir requerimento para o retorno dos 

servidores aos seus cargos públicos; ao seu prazo de abrangência, que deveria se estender até 

a data de sua publicação; à exclusão de certas punições, especialmente em relação a 

servidores públicos.  

 A principal crítica talvez tenha sido ao fato de o projeto excluir os presos políticos 

considerados terroristas. Segundo Mezarobba (2006), terroristas eram os presos cuja ação, de 

acordo com os militares, não se deu contra o Estado ou o regime militar, mas contra a 

humanidade, daí seus crimes não serem considerados estritamente políticos. Ao mesmo 

tempo, contudo, os militares que perseguiram, torturaram, mataram ou sequestraram civis 

foram agraciados com a anistia porque suas ações fora consideradas crimes conexos. O 

próprio Petrônio Portella considerava a lei limitada e discriminatória de condenados e não 

condenados, mas, segundo ele, essa era a anistia politicamente possível naquele momento 

(STM calcula..., 1979), não podendo ser dada uma anistia de acordo com os reclamos da 

oposição devido ao fato de o Estado não reconhecer terrorismo como instrumento de luta 

política (A FESTA da anistia, 1979). 

 O governo, por seu turno, não se importava com as críticas feitas ao projeto. O relator 

da comissão mista, deputado Ernani Satyro (Arena-PB), deu seu parecer final rejeitando as 

emendas e substitutivos apresentados, e apresentou um novo substitutivo, que acrescentava 

sete artigos ao projeto de lei, alterou o prazo para concessão da anistia, estendendo-o para o 

dia 15 de agosto de 1979, incluiu os crimes eleitorais e a expressão “punições baseadas em 

outros diplomas legais”, além dos Atos Institucionais e Complementares já presentes, garantiu 

aos dependentes de anistiados falecidos o direito às vantagens que lhes eram devidas, previu a 

possibilidade de parentes de desaparecidos requererem declaração de ausência, concedeu 

anistia aos trabalhadores grevistas, e possibilitou direitos políticos a anistiados inscritos em 

partidos políticos legais (CONGRESSO NACIONAL, 1982). O parecer de Satyro foi 

aprovado na comissão mista e seguiu para votação no Congresso.  

 No primeiro dia de votação, dia 21 de agosto, foram apreciados o projeto de lei nº 14 

(projeto de lei de anistia), o substitutivo nº 78 e as emendas. Enquanto a sessão ocorria uma 

manifestação nas rampas do Congresso foi dissolvida com duas bombas lançadas de um carro 

com placas frias (MEZAROBBA, 2006). No segundo dia, as galerias do Congresso estavam 

todas ocupadas por aproximadamente 800 soldados da polícia da Aeronáutica, a votação 

começou em clima tenso. Nas grandes capitais do país, os CBAs promoviam manifestações 

de rua (A PÁGINA virada, 1979). O substitutivo do MDB, que entrou na pauta a pedido do 
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líder do MDB Freitas Nobre (SP), foi rejeitado por 209 votos contra e 194 a favor 

(CONGRESSO NACIONAL, 1982). No início da tarde, os soldados saíram e manifestantes 

puderam ocupar as galerias do Congresso. O clima melhorou, quando o substitutivo de Satyro 

foi aprovado pelo voto simbólico das lideranças dos dois partidos, mas voltou a se arrefecer 

quando foi posta em votação a emenda apresentada pelo deputado Djalma Marinho (Arena – 

RN), que foi rejeitada na Câmara por uma diferença de apenas 5 votos (206 contra e 201 a 

favor), contando com o apoio de 15 arenistas, mas caso aprovada seria rejeitada no Senado 

pelos senadores biônicos (A PÁGINA virada, 1979). 

 Nesse segundo dia, foram um total de 9 horas de debates e votações, durante as quais 

os líderes da Arena tentavam convencer “duas dúzias de correligionários recalcitrantes de que 

a eventual aprovação de uma anistia ampla e irrestrita – embutida numa emenda subscrita 

pelo deputado Djalma Marinho (Arena – RN) – poderia arruinar o processo de abertura” (A 

PÁGINA virada, 1979, p. 21). Para o deputado Nelson Marchezan, líder da Arena, caso a 

emenda Marinho fosse aprovado, o presidente Figueiredo vetaria o projeto e haveria um 

retrocesso, assim como houve em 1968 quando os parlamentares negaram licença para o 

deputado Moreira Alves ser processado e decretou-se o AI-5. Segundo o ministro da 

Comunicação Social, Saïd Farhat, o presidente Figueiredo “considerou aceita, pelo 

Congresso, a mão estendida em conciliação” (A PÁGINA virada, 1979, p. 22). O senador 

Jarbas Passarinho declarou ter sido autorizado pelo presidente para informar que a anistia era 

apenas o primeiro passo, outros viriam. E já se falava em um indulto previsto para o natal 

destinado aos presos não beneficiados pela anistia, pouco mais de 30, bem como de uma 

solução para os exilados também não agraciados (A PÁGINA virada, 1979). Assim que a 

votação chegou ao fim, os presos políticos terminaram a greve de fome que já durava 32 dias. 

 Com a aprovação do substitutivo do relator pelo Congresso, o projeto seguiu para a 

sanção do Presidente, em 28 de agosto de 1979. Assim, foi criada a 48ª anistia da História do 

Brasil25. O projeto teve ainda a expressão “e outros diplomas legais” vetada pelo Presidente. 

Com a sanção, o STM montou uma força tarefa para analisar os processos dos presos políticos 

e expedir os alvarás de soltura. Foi elaborada uma lista com 374 cidadãos incluídos na anistia. 

No dia 20 de novembro, Figueiredo decretou um indulto para os 20 presos políticos que ainda 

cumpriam pena no país (MEZAROBBA, 2006). E, em 12 de dezembro, o Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH aprovou proposta do ministro Petrônio Portella, 

seu presidente, para promover uma análise das violações de direitos humanos, evitando 

                                                 
25 O Brasil teve, antes da anistia de 1979, 47 anistias políticas, nenhuma, contudo, previa a anistia dos 
agentes do estado (CONSELHO FEDERAL, 2008). 
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punições aos violadores de direitos humanos que integravam os quadros do exército, por meio 

do arquivamento dos processos sobre torturas e desaparecimentos (MEZAROBBA, 2006).

 O último preso político do país, José Sales de Oliveira, só foi libertado em 08 de 

agosto de 1980 (5º PERÍODO, 1999). Nesse ano, houve ainda uma manifestação organizada 

pelo CBA/SP nas ruas da capital durante a visita do ditador argentino, Videla, ao Brasil. 

Mulheres vestidas de negro e com lenços brancos na cabeça com o nome de mortos e 

desaparecidos argentinos caminharam da escadaria do teatro Municipal até o Largo de São 

Francisco, em silêncio alternado com o som de matracas (ARANTES, 2009; ABRAMO, 

2009). 

 Ainda hoje a luta dos familiares e grupos de direitos humanos prossegue. Várias metas 

não foram alcançadas, dentre elas a revogação da Lei de Segurança Nacional, o 

desmantelamento do aparato repressivo do estado, o esclarecimento da situação dos 

desaparecidos, a extinção da tortura e o julgamento dos responsáveis pelos atentados aos 

direitos humanos. 

_______________________________________________________ 

2.4 O significado da anistia 
 A anistia concedida em 1979 teve basicamente dois sujeitos políticos: a sociedade 

civil, que abrangia diversas entidades, inclusive a oposição política; e o governo. Para cada 

um desses atores ela teve seus significados. 

 Como se pôde perceber no histórico acima, a anistia era desejada pela sociedade desde 

1964. A sociedade desejava uma anistia ampla, para todos os atos de manifestação de 

oposição ao regime; geral, que incluísse todas as vítimas dos atos de exceção do governo; e 

irrestrita, sem discriminações ou restrições (CBA, 1978).  Segundo Martins (1978), contudo, 

o juridicamente correto seria falar-se em anistia geral, absoluta e plena. A anistia geral (ou 

ampla) abrangeria todas as categorias de brasileiros vítimas de atos e leis excepcionais, 

perseguidos, condenados ou acusados de crimes políticos ou demitidos de seus empregos por 

motivos de greve ou atividade sindical; a anistia absoluta (irrestrita ou incondicional) 

permitiria uma anistia que não impusesse nenhum tipo de condição ou restrição para o seu 

gozo, ela deveria ter uma eficácia plena, ou seja, ser aplicada independente de seus 

beneficiários terem que preencher algum tipo de condição; por fim, a anistia plena 

possibilitaria a completa reintegração de seus beneficiários nas funções que eles exerciam 
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antes de serem punidos pelo regime autoritário. De qualquer forma, o autor explica que do 

ponto de vista jurídico, conceitual, tais definições sequer precisam constar de um decreto, o 

importante é que neste decreto não haja limitações ou condições para o gozo da anistia. 

 Os movimentos sociais na busca da anistia ampla, geral e irrestrita, como se viu, 

iniciaram-se cedo. Começaram com manifestações isoladas como a de Alceu de Amoroso 

Lima, o Tristão de Athayde, e, a partir de 1975, transformaram-se em um desejo da sociedade, 

que se organizou. O que a sociedade civil desejava era a volta de pais e mães, filhos e filhas, 

maridos e esposas, irmãos e irmãs; bem como a liberdade. A volta significava o retorno à vida 

social e política dos brasileiros exilados, banidos, presos, condenados, cassados, 

desaparecidos, aposentados, demitidos, enfim, de todos os perseguidos pelo regime militar. A 

liberdade, por sua vez, dizia respeito à possibilidade de a sociedade brasileira organizar-se, 

manifestar-se, expressar-se, sem ser vítima de violência ou repressão (COMISSÃO 

EXECUTIVA..., 1979). Ao lado da sociedade civil havia diversos setores da igreja, políticos 

do MDB, militares punidos pelos atos de exceção e organizações internacionais, como a 

Anistia Internacional por exemplo. 

 De acordo com Heloísa Greco (2009, p. 210), a anistia desejada pela sociedade 

brasileira era uma anistia-anamnesis (reminiscência), que significa o “resgate da memória e 

direito à verdade: reparação histórica, luta contra o esquecimento e recuperação das 

lembranças – Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”. 

 Por outro lado, para o governo militar a anistia só começou a ser pensada quando se 

iniciaram as especulações sobre a abertura política. Os militares planejavam deixar o governo, 

mas não queriam ser julgados por seus atos. Além disso, com a volta de políticos da oposição, 

haveria um esfacelamento do MDB, tornando-o um partido fraco. Esse enfraquecimento da 

oposição fazia parte de um “Plano Mestre”, que seria uma sucessão de medidas articuladas 

para o governo reordenar o sistema político brasileiro antes da entrega do governo aos civis 

(A VOZ de quem manda, 1979). Assim, anistia para eles significava o esquecimento do 

passado. Ela tornaria possível a não punição dos militares envolvidos com atos violadores de 

direitos humanos, bem como a manutenção de seu projeto de abertura política. 

 Eles precisavam, portanto, de uma anistia-amnésia (olvido), cujo significado era 

esquecimento e pacificação, ou “certeza de impunidade e, o que é pior, da inimputabilidade – 

anistia parcial e recíproca” (GRECO, 2009, p. 210). 

 Nesse processo, dois momentos podem ser considerados decisivos para a conquista da 

anistia. O primeiro foi a demissão de Sílvio Frota em 1976, quando Geisel garantiu a 

continuidade de seu processo de abertura. Caso Sílvio Frota tivesse sido eleito presidente, a 
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abertura estaria prejudicada, pois ele pertencia ao grupo dos linha-dura e não desejava a 

abertura.  

 E o segundo foi a votação do projeto de lei de anistia no Congresso, quando foi 

aprovado o substituto do relator com pequenas modificações inseridas no projeto do governo, 

garantindo, assim, a sanção do presidente Figueiredo. Caso a emenda Marinho, ou qualquer 

outra emenda ou substitutivo da oposição tivesse sido aprovada, Figueiredo vetaria o projeto, 

a anistia não seria alcançada e a abertura seria retardada. Daí a preocupação dos líderes 

arenistas de convencer seus pares a votarem a favor do substitutivo de Satyro, eles sabiam o 

risco que o processo de abertura corria caso a anistia governista não fosse aceita.  

 Assim, o que se estabeleceu foi a anistia-amnésia. Segundo Greco (2009) um reflexo 

da Lei de Segurança Nacional, pois estava marcada pela reciprocidade, possibilitada pelos 

“crimes conexos”; pela exclusão dos condenados que praticaram terrorismo, assalto, seqüestro 

e atentado pessoal; e pela concessão de declaração de ausência aos familiares dos 

desaparecidos políticos, uma tentativa de calar suas vozes. 

 A reciprocidade encampou uma anistia total e prévia aos militares que cometeram atos 

violadores de direitos humanos. Além disso, ela teve como uma de suas principais 

consequências, segundo Greco (2009), a manutenção de uma cultura de impunidade no Brasil, 

marcada pela sobrevivência da tortura, praticada até hoje pelos órgãos de segurança pública. 

A exclusão dos condenados por “crimes de sangue” (como os militares chamavam os atos 

praticados pelos militantes de esquerda) cristaliza o conceito de inimigos internos, criando um 

dos maiores paradoxos da lei: a anistia dos não condenados (que não tiveram seus processos 

transitados em julgado) e a manutenção na prisão dos condenados pelo mesmo crime26. Por 

fim, a certidão de ausência “resolvia” a questão dos desaparecidos políticos, dando aos seus 

familiares um documento que presumia a sua morte, caso eles conseguissem provar o seu 

desaparecimento em determinadas circunstâncias, ao invés de terem os seus restos mortais; ou 

seja, decretando o silêncio dessas famílias. 

 Diante dessas observações, não se pode dizer então que a anistia foi negociada entre o 

governo e a oposição congressista, como é comum se ouvir. A oposição e a sociedade civil 

desejavam anistias diferentes e, em momento algum, houve negociações entre elas. O que 

aconteceu foi uma pressão enorme do governo, por meio de seus parlamentares e ministros, 

                                                 
26 Um exemplo é o caso de Manoel Cyrillo de Oliveira Netto e Fernando Gabeira. Ambos sequestraram o 
embaixador dos Estados Unidos em 1969, Manoel Cyrillo foi condenado e Gabeira banido. Quando a anistia 
foi promulgada Gabeira foi anistiado, podendo voltar ao Brasil, e Cyrillo permaneceu preso, pois havia 
cometido crime de sangue. Além disso, Ciryllo foi anistiado por outros crimes e não anistiado pelo sequestro 
do embaixador, considerando-se um meio-anistiado (OLIVEIRA NETTO, 2009). 
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para que o seu projeto de anistia fosse aprovado no Congresso. Sob ameaças, inclusive, de 

haver um retrocesso como o de 1969 e o fechamento do regime novamente. Vale lembrar as 

palavras do deputado Nelson Marchezan, ao final da votação da lei no Congresso: “Evitamos 

a repetição de 1968. (...) Se a Câmara tivesse aprovado a emenda Djalma Marinho, o projeto 

seria vetado pelo presidente Figueiredo e teríamos de começar tudo de novo” (A PÁGINA 

virada, 1979). Assim, os parlamentares aceitaram as condições do governo. Era o que eles 

podiam fazer dentro do jogo político da época, pois caso fossem contrários a ela, seria a volta 

do terror. 

 Portanto, a anistia de 1979 foi uma auto-anistia, pois feita pelo governo para beneficio 

próprio, e significou a transição pacífica, pois os militares deixaram o poder em troca de sua 

não punição pelo regime predecessor. 

______________________________________________________ 

2.5 A anistia no contexto autoritário 
 A justiça de transição, como se sabe, é a justiça aplicada a momentos de transição. No 

Brasil, a transição do regime militar para o democrático ocorreu sob as regras militares. Eles 

entregaram o governo nas mãos de um civil, eleito por um Congresso formado por senadores 

biônicos, os quais também elaboraram a nova Constituição brasileira. Assim, mesmo fora do 

governo, os militares continuaram no poder. 

 Segundo o entendimento do Tribunal Penal Internacional, as auto-anistias são 

permitidas em duas situações excepcionais: em transições, quando, devido à impossibilidade 

de punir todos os responsáveis por violações de direitos humanos, se distingue entre as 

pessoas mais responsáveis por tais violações e as pessoas menos responsáveis, de forma que 

as primeiras são processadas e julgadas e as segundas são anistiadas; ou, quando anistias 

gerais são concedidas em troca de uma transição pacífica de um regime militar para um 

democrático ou da garantia de estabilidade política de democracias frágeis. 

 Em qualquer das situações acima, contudo, para serem consideradas 

democraticamente legítimas, tais auto-anistias devem ser estabelecidas por meios 

democráticos, ou seja, num Estado onde a regra do jogo é a democracia (ROBINSON, 2003; 

CHOPO, 2007; BASTOS, 2009). Considera-se legítima a norma estabelecida de acordo com 

as regras do jogo; e democraticamente legítima, a norma estabelecida de acordo com as regras 

de uma democracia.  
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 Uma democracia requer a existência de quatro elementos: eleições livres, competitivas 

e periódicas; sufrágio adulto abrangente; proteção dos direitos civis e políticos; e controle 

civil sobre os militares (MAINWARING et al., 2001; ZAVERUCHA, 2005). Assim, para que 

uma democracia exista os governantes e os membros do legislativo devem ser eleitos em 

eleições diretas ou por um grupo escolhido em eleições diretas e tais eleições devem ser livres 

e limpas. As eleições são fundamentais numa democracia, pois elas são o instrumento básico 

da accountability horizontal (O’DONNELL, 2002). Além disso, é necessário o voto inclusivo, 

onde a maioria das pessoas adultas pode votar, expressando, assim, suas preferências 

políticas. Deve haver, também, a proteção das liberdades civis e dos direitos políticos, de 

forma que estejam garantidos os direitos humanos, as garantias constitucionais, e a liberdade 

dos partidos políticos e dos cidadãos. E, por fim, as autoridades eleitas devem ter o efetivo 

poder de governar sem serem ofuscados por atores políticos nos bastidores, ou seja, os civis 

devem ter o controle do governo (MAINWARING et al., 2001). 

 A partir desse conceito de democracia, os autores construíram uma tipologia de 

regimes, dividindo-os em autoritários, semidemocráticos e democráticos. Eles defendem sua 

classificação tricotômica mesmo que ela implique em julgamentos subjetivos. 

 Para classificar os regimes em autoritários, semidemocráticos e democráticos, os 

autores consideram o grau de violação dos quatro critérios definidores de democracia, 

podendo ser esta violação grave ou parcial. O primeiro critério – eleições livres e competitivas 

– indica como o chefe do executivo e os membros do legislativo devem ser eleitos. Havendo 

violação grave desse princípio quando o chefe do executivo ou os membros do legislativo não 

são eleitos; ou quando o governo usa de atos ilícitos – corrupção, patronagem, clientelismo – 

para manter-se no poder. Por outro lado, há violação parcial desse requisito quando existem 

queixas sobre fraudes e perseguição política, mas a incerteza continua quanto ao resultado da 

eleição; ou quando os militares vetam alguns dos candidatos, ou seja, quando a fraude influi 

no resultado das eleições, sem distorcê-lo completamente. 

 O segundo critério – cidadania adulta abrangente – considera que o direito de voto 

deve ser amplo, incluindo o máximo da população adulta possível. A violação grave, neste 

caso, dá-se quando uma grande parcela da população adulta é privada do direito de votar por 

motivos de classe social, gênero ou nível de instrução e essa privação é passível de alterar o 

resultado das eleições; enquanto a violação parcial ocorre quando uma parcela da população 

adulta é impedida de votar, mas sua exclusão não influi significativamente nos resultados das 

urnas.  
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 O terceiro critério – respeito aos direitos civis e políticos – requer respeito às 

liberdades fundamentais do homem previstas no artigo quinta da Constituição Federal e aos 

direitos políticos, previstos no artigo quatorze. Configurando-se violação grave qualquer 

violação flagrante dos direitos humanos ou censura aos meios de comunicação ou afrontas a 

liberdade de organização dos partidos políticos; enquanto a violação parcial caracteriza-se por 

violações de direitos humanos menos generalizadas e por censuras localizadas aos meios de 

comunicação. 

 Por fim, o último critério – autoridades eleitas têm poder para governar – caracteriza-

se pelo fato de outros atores políticos, que podem ser militares ou não, não terem poder 

político algum fora do âmbito de suas competências. Este requisito pode ser violado 

gravemente se esses atores dominam abertamente alguma área política estranha a sua; ou se o 

chefe de governo é um fantoche deles não governando de fato. Uma violação parcial, por sua 

vez, ocorre se tais atores detem poder de veto sobre políticas não relacionadas a sua área. 

 Assim, quando todos os quatro critérios estão presentes e não são violados em nenhum 

grau, há uma democracia. Se houver uma ou mais violações graves, o regime é autoritário, e 

se existirem violações parciais apenas, são semidemocráticos (Mainwaring et al., 2001). 

 No Brasil, em 1979, como ficou claro, nenhum desses quatro elementos estava 

presente. Não havia eleições livres e competitivas, as eleições eram controladas pelo governo, 

por meio das cassações e da instituição do bipartidarismo e havia, inclusive, os senadores 

biônicos. O voto para o Executivo era indireto e para o Legislativo era totalmente 

comprometido pelas regras eleitorais estabelecidas (por exemplo, o pacote de abril). Os 

direitos civis e políticos encontravam-se ameaçados pelos militares e, apesar da revogação do 

AI-5, as pessoas ainda não tinham suas liberdades garantidas. E os militares estavam no 

poder, o qual, portanto, não era exercido pelos civis. Logo, vivia-se um regime autoritário. 

 Outrossim, o processo legislativo por que passou a lei de anistia também foi 

autoritário. Num processo legislativo democrático, os projetos de leis são deliberados e 

votados pelo Parlamento sem intromissões do Executivo, que sanciona ou veta as leis 

aprovadas pelo Legislativo. Sendo sancionada, a lei segue para a fase complementar, de 

promulgação e publicação; sendo vetada, volta para o Congresso, onde o veto será analisado, 

podendo ser superado ou mantido. Mantido o veto, o projeto de lei é arquivado; superado, a 

lei será promulgada e publicada, mesmo contra a vontade do Presidente (MORAES, 2003). 

No Brasil, durante o período militar, como ficou claro, o Congresso Nacional não tinha poder 

suficiente para promulgar uma lei sem a sanção do Executivo, logo, caso algum substitutivo 
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ou emenda da oposição tivesse sido aprovado, a anistia provavelmente não teria sido 

alcançada naquele 28 de agosto. 

 Assim, pode-se dizer que, de acordo com as regras do jogo em vigor quando da 

elaboração da lei de anistia, a anistia de 1979 foi legítima, pois atendeu a vontade dos 

militares, sendo estabelecida de acordo com suas regras do jogo. Analisando a lei de anistia de 

acordo com as regras do jogo democrático, contudo, onde é fundamental a existência dos 

quatro elementos acima mencionados, ela não pode ser considerada democraticamente 

legítima. De qualquer forma, é possível que a anistia seja legitimada pela população 

brasileira, basta haver um referendo da lei. Caso a população entenda ser a lei justa a manterá, 

e, dessa forma, a anistia brasileira será democraticamente legítima, pois terá sido mantida por 

meio de uma consulta livre à população, onde votará a maioria de adultos do país, cujas 

liberdades estão garantidas e sem a intromissão direta de atores políticos relevantes nos 

bastidores. 

 Portanto, a anistia de 1979, como está estabelecida, é uma anistia não legítima 

democraticamente, pois foi estabelecida num contexto onde as regras do jogo eram 

autoritárias.  

________________________________________________________ 

2.6 30 anos após a anistia 

 Em 1985, o Brasil voltou a ser governado por um civil, José Sarney. No mesmo ano, 

foi feita uma Emenda à Constituição, a Emenda Constitucional nº 26, criando a Assembleia 

Nacional Constituinte, e alterando a lei de anistia, para retirar a discriminação entre 

condenados e não condenados. É o que se depreende do seu artigo 4º, § 1º: 

 

É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, 
e aos dirigentes ou representantes de organizações sindicais ou estudantis, 
bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou 
dispensados por motivação exclusivamente política, com base em outros 
diplomas legais. 

 

 Tal alteração, contudo, veio tarde, já que o último preso político do país, José Sales de 

Oliveira, foi libertado em agosto de 1980 (5º PERÍODO, 1999). 
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 Em 1988, uma nova Constituição foi criada, com a dignidade da pessoa humana como 

um dos fundamentos da República brasileira e a prevalência dos direitos humanos como 

princípio norteador das suas relações internacionais. Assim, o Brasil passou a denominar-se 

um país democrático.  

 Os reclamos de parcela da sociedade civil não cessaram, contudo. As famílias dos 

desaparecidos políticos ainda lutam para ter o direito de enterrar seus entes queridos. Além 

sociedade civil, várias instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, o 

Ministério Público Federal – MPF e a Anistia Internacional tentam alterar a interpretação da 

lei de anistia, o que possibilitaria a persecução criminal dos militares violadores de direitos 

humanos. A comunidade internacional também cobra do Brasil posições mais democráticas 

frente às violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. O Brasil ratificou 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992, e reconheceu a jurisdição 

obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, isso faz com que o país 

tenha como uma de suas obrigações observar o respeito aos direitos humanos27. Os países que 

aderiram a tais mecanismos internacionais reviram suas leis de anistia e estão punindo os 

militares violadores de direitos humanos, é o caso do Chile e da Argentina; ou estabeleceram 

leis de anistias por meio de mecanismos democráticos, como é o caso do Uruguai28.  

 Nesses trintas anos desde a publicação da lei de anistia brasileira, alguns avanços 

foram alcançados, porém poucos.  

 Em dezembro de 1995, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 

9.140, chamada lei dos desaparecidos. Por ela foram reconhecidos como mortos 136 

desaparecidos políticos, cujos nomes foram listados no anexo I da lei. Assim, o Estado 

reconhecia sua responsabilidade pela morte dessas pessoas, possibilitava aos familiares a 

retirada de atestados de óbitos dos desaparecidos e o pagamento de indenizações. Além disso, 

foi criada uma comissão especial para analisar outras denúncias de desaparecimentos por 

questões políticas entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 desde que seus 

familiares apresentassem requerimentos (MEZAROBBA, 2006). Essa lei, contudo, não 

satisfez completamente as expectativas dos familiares de mortos e desaparecidos, pois não 

visava à punição dos torturados, tampouco à localização dos desaparecidos. Além disso, 

várias pessoas viram na lei uma tentativa de por um fim nesse assunto. 

                                                 
27 No próximo capítulo esse tema será tratado mais a fundo. 
28 No Uruguai houve um referendo e um plebiscito com o objetivo de questionar a permanência ou a 
revogação da lei de anistia do país, em 16 de abril de 1989 e em 25 de outubro de 2009, respectivamente. Em 
ambos, ela foi mantida pela população.  
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 Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-sindicalista e ex-preso político, foi eleito 

Presidente da República. Era a oposição no poder. Logo no primeiro dia de seu mandato, Lula 

enviou ao Congresso um projeto de lei visando à abertura dos arquivos da ditadura, ainda hoje 

em tramitação. Acreditava-se que finalmente a verdade seria revelada. Tem sido difícil para 

Lula, contudo, avançar nessa área. Ainda em 2002, foi promulgada a lei nº 10.559, lei da 

reparação, que instituiu indenizações para os perseguidos políticos. Em 2003, o Presidente 

criou uma comissão interministerial para localizar as ossadas dos integrantes da Guerrilha do 

Araguaia. As Forças Armadas, contudo, impuseram algumas restrições às investigações: seus 

resultados não poderiam modificar a lei de anistia, e não seria possível dar publicidade às 

identidades das fontes de informação (TAVARES e AGRA, 2009). E, em 2005, o Presidente 

Lula sancionou a Lei º 11.111, estabelecendo que os documentos classificados como de alto 

grau de sigilo deverão ser mantidos assim por trinta anos, prorrogáveis uma vez pelo mesmo 

período. 

 Em 2007, foi lançado o livro Direito à Memória e à Verdade, pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos e Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, com 

relatos sobre os 475 casos analisados pela Comissão, dos quais 118 foram indeferidos e 6 não 

foram indenizados por outros motivos. Então, 357 casos de mortos e desaparecidos foram 

reconhecidos e suas famílias indenizadas. No livro, destaca-se que quando se fala em mortos 

ao invés de desaparecidos, está-se referindo às pessoas cuja morte foi reconhecida 

publicamente pelos órgãos do Estado.  

 No dia 31 de julho de 2008, o Ministério da Justiça, promoveu uma audiência pública 

para discutir a possibilidade de responsabilização dos militares pelas violações dos direitos 

humanos cometidas durante a ditadura. As reações foram imediatas, os militares disseram que 

essa iniciativa ameaçava a estabilidade democrática e a taxaram de revanchista e 

extemporânea (TAVARES e AGRA, 2009). Iniciou-se, então, uma discussão dentro do 

governo sobre o tema. Os ministros da Justiça, Tarso Genro, e da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, defendem a alteração da lei de anistia e a punição dos 

torturadores; enquanto o ministro da Defesa, Nelson Jobim, defende a não alteração da lei de 

anistia, criticando tal atitude como revanchista. O Presidente Lula, por seu turno, preferiu não 

se declarar sobre tal tema antes da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação de 

inconstitucionalidade proposta pela OAB, ADPF nº 153 acima citada, e pediu que seus 

ministros cessassem as discussões via noticiário. 

 Em 2009, foi lançado o projeto “Memórias Reveladas”, sob responsabilidade da Casa 

Civil, que interliga digitalmente o Arquivo Nacional a outros arquivos federais e estaduais 
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sobre a repressão política. No dia 28 de agosto de 2009, a lei de anistia completou 30 anos. 

Entidades de direitos humanos e familiares de mortos e desaparecidos fizeram manifestações 

de comemoração e protesto em diversos estados do país, reclamando, em especial, a abertura 

dos arquivos da ditadura (AUGUSTO & MONTENEGRO FILHO, 2009). No dia 21 de 

dezembro de 2009, o Presidente assinou o decreto nº 7.037, criando o 3º Plano Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH. O Plano previu, em seu eixo orientador VI, chamado “Direito à 

memória e à verdade”, a apuração da verdade sobre as violações de direitos humanos 

ocorridas no período da repressão, a criação de uma Comissão Nacional da Verdade “para 

examinar as violações de Direitos Humanos praticadas no contexto da repressão política” e a 

revogação de leis remanescentes do período entre 1964 e 1985 contrárias às garantias dos 

direitos humanos ou que tenham dado sustentação a graves violações.  

 A edição de tal decreto causou uma crise institucional no governo. O ministro da 

Defesa, Nelson Jobim, e os comandantes do Exército, general Enzo Martins Peri, e da 

Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, colocaram seus cargos à disposição, pois entenderam que 

o decreto abre o caminho para a revisão da lei de anistia e uma possível “revanche” contra os 

militares devido à criação da comissão da verdade, além de contestarem o fato de a comissão 

da verdade não tratar dos crimes cometidos pela esquerda (LULA evita demissões..., 2009). 

Os representantes dos clubes das reservas das Forças Armadas, por sua vez, advertiram em 

nota que a democracia correria riscos, e sequelas do passado poderiam vir a tona caso esses 

atos de revanchismo permanecessem (PLANO de direitos..., 2010). O ministro da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, criticou o posicionamento dos militares e do 

ministro da Defesa, para ele a criação da comissão da verdade é um ato positivo inclusive para 

as forças armadas, porque tiraria das três armas aquelas pessoas que atentaram contra os 

direitos humanos, sujando o seu nome (PARA VANNUCHI..., 2010). E ameaçou entregar o 

cargo caso o plano sofresse alterações (ROSA, 2010). 

 Além das críticas dos militares, o plano recebeu diversas outras críticas. A Igreja 

contestou a descriminalização do aborto, a possibilidade de casamentos civis entre 

homossexuais e a proibição de ostentação de símbolos religiosos em locais públicos; 

entidades do setor de comunicações criticaram o risco à liberdade de expressão; e o ministro 

da Agricultura, disse que o projeto aumenta a insegurança no campo. A oposição também 

entrou no debate, criticando o plano e exigindo mudanças. 

 Por outro lado, a OAB demonstrou apoio à criação da comissão da verdade, e 

entidades não governamentais de defesa dos direitos humanos fizeram diversos protestos para 

a manutenção do plano, e ameaçaram denunciar o governo brasileiro à Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos, caso o plano fosse alterado por pressão dos militares. A 

diretora-executiva da Justiça Global, entidade de defesa dos direitos humanos, classificou 

como “uma ingerência de alcance absurdo” a pressão das Forças Armadas sobre um decreto 

presidencial (ONGS ameaçam ir..., 2010, p. 4 do editorial política). 

 O presidente Lula, por sua vez, resolveu alterar o decreto no ponto contestado pelos 

militares. Editou, então, um novo decreto, o decreto sem número de 13 de janeiro de 2010. No 

novo decreto ficou estabelecida a criação da comissão da verdade para “examinar as violações 

de direitos humanos” ocorridas durante o regime militar. No antigo decreto constava 

“examinar as violações de direitos humanos praticadas no contexto da repressão militar”. As 

demais disposições do decreto, contudo, permaneceram inalteradas. 

 Por fim, em fevereiro de 2010, a Aeronáutica resolveu entregar documentos sigilosos 

produzidos durante a ditadura ao Arquivo Nacional. São 189 caixas com mais de 50 mil 

documentos produzidos entre 1964 e 1985. Constam do acervo, documentos referentes a 

instruções militares, fichas pessoas, relatórios de monitoramento, papéis sobre a guerrilha do 

Araguaia, informações sobre Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Carlos Lamarca. Uma 

iniciativa determinada desde 2006 pela Casa Civil da Presidência da República, quando a 

Aeronáutica informou não haver tais documentos (CRISTOVAM cobra..., 2010). Desconfia-

se que registros importantes tenham sido retirados do acervo antes de sua entrega ao Arquivo 

Nacional, e que outros documentos existam em poder das Forças Armadas, mas a instituição 

afirma ter destruído todos eles (RECONDO & MORAES, 2010). 

 Percebe-se com os atuais acontecimentos que os militares ainda detêm resquícios de 

poder no governo brasileiro. O que classifica o Brasil como uma semi-democracia, pois o 

quarto requisito democrático – autoridades eleitos têm poder para governar – sofre ainda hoje 

violações parciais, ou seja, alguns atores políticos detêm poder de veto sobre políticas não 

relacionadas a sua área de competência. O que ocorreu no caso foi um veto dos militares 

sobre políticas de direitos humanos, estranhas a sua área. Ou seja, uma demonstração de seu 

poder remanescente, e a constatação de que o Brasil é uma semidemocracia.   

 Portanto, pode-se dizer que a instauração de uma real justiça de transição no país, com 

os quatro elementos tratados por Méndez (MEZAROBBA, 2009), quais sejam, investigar, 

processar e punir os violadores de direitos humanos; revelar a verdade para as vítimas, seus 

familiares e toda a sociedade; oferecer reparação adequada; e afastar os criminosos de órgãos 

relacionados ao exercício da lei e de outras posições de autoridade; ainda não foi alcançada. A 

única medida tomada no país, a anistia, é uma anistia democraticamente ilegítima, visto não 
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ter sido elaborada de forma democrática e o Brasil permanece, assim, com um déficit 

democrático. 
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3. Anistia de 1979 – uma análise jurídica 

 

 Assim, no dia 28 de agosto de 1979, foi publicada a Lei nº 6.683, que concede anistia 

e dá outras providências. É válido replicar aqui, mais uma vez, o seu artigo primeiro, objeto 

deste estudo: 

 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 
02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos 
ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de 
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes 
sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares (vetado). 
 
§1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação 
política. 
 
§2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 
prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

  

 Teoricamente, a anistia é uma medida de política criminal dirigida a fatos e não a 

pessoas. Em geral as anistias destinam-se a crimes políticos, mas não exclusivamente a eles. 

Além disso, elas operam ex tunc, ou seja, seus efeitos retroagem para o passado, apagando 

completamente o crime e todos os efeitos penais da sentença, não os cíveis (MIRABETE, 

2003). O efeito penal principal de uma sentença penal condenatória é a imputação da pena 

para os imputáveis e de medida de segurança para os inimputáveis; e os efeitos penais 

secundários são, entre outros, a revogação de sursis anteriormente concedido, revogação de 

livramento condicional, caracterização de reincidência por crime posterior, aumento do prazo 

de prescrição quando se caracterizar reincidência, interrupção da prescrição quando se 

caracterizar reincidência, e a inscrição do nome no rol de culpados. 

 À época de sua publicação, foi dada à lei de anistia uma interpretação que incluía os 

militares violadores de direitos humanos, considerando-se que eles haviam praticado crime 

conexo, e, ao mesmo tempo, o § 2º da lei excluía os condenados por crimes de terrorismo, 

assalto, seqüestro e atentado pessoal. Essa interpretação, contudo, nunca foi aceita pela 



70 

 

sociedade civil e entidades defensoras dos direitos humanos. Em 1988, o Brasil promulgou 

sua nova Constituição, colocando os direitos humanos no seu segundo capítulo, a fim de 

demonstrar a sua supremacia no ordenamento jurídico brasileiro, e elevando-os a vetores da 

interpretação do regime democrático (AGRA, 2002).  Em 2008, a Ordem dos Advogados do 

Brasil apresentou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o 

Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 153, questionando a interpretação dada ao parágrafo 1º 

do artigo 1º da Lei nº 6.683/79 frente às normas da Constituição Federal de 1988. 

 No âmbito do direito internacional, o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, comprometendo-se a observar o respeito aos direitos humanos em seu 

território e submetendo-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pelas 

normas da Convenção Americana, as violações de direitos humanos são crimes 

imprescritíveis, que devem ser punidos, e as anistias promulgadas nos países da América do 

Sul, durante as transições da terceira onda, são auto-anistias e, por isso, não têm validade.  

 Assim, devido ao reconhecimento dos direitos humanos e crescente respeito que eles 

têm alcançado tanto no âmbito nacional como no internacional, neste capítulo, desenvolve-se 

uma discussão jurídica sobre a inclusão dos violadores de direitos humanos, frente às normas 

nacionais e internacionais, a fim de verificar a validade jurídica da lei. 

 Antes, porém, de adentrar nesse tema, é importante esclarecer o que são crimes 

políticos, crimes conexos e crimes considerados violações de direitos humanos. 

_______________________________________________________ 

3.1 Conceituando crimes políticos, conexos e contra a 

humanidade 

3.1.1 Crimes Políticos 

 Em primeiro lugar é necessário deixar claro que a anistia de 1979 dirigiu-se a crimes 

políticos. São crimes políticos aqueles que lesam ou põem em perigo a segurança interna ou 

externa do Estado (MIRABETE, 2003). Há três correntes principais definidoras dos crimes 
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políticos: a corrente da teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria mista (PRADO & 

CARVALHO, 2000). 

 Para a teoria objetiva, os crimes políticos são definidos de acordo com o bem jurídico 

ofendido. Assim, se o ato criminoso dirige-se contra um modelo de Estado, a ordem política e 

social, a soberania do Estado, ou a sua estrutura organizacional, há um crime político. A teoria 

subjetiva, por seu turno, considera crimes políticos, aqueles com motivação política, 

independente do bem atacado. Logo, se o agente tem motivações políticas ao agir, se ele 

intenta afetar a ordem estabelecida, seu crime será enquadrado como político. Por fim, a teoria 

mista considera crimes políticos os delitos contra bens jurídicos essenciais e com a intenção 

de ferir a ordem estabelecida. Não bastando, portanto, apenas um dos dois elementos. 

 No Brasil, não há clareza quanto à corrente adotada pela legislação pátria, porém, 

como enfatizam Bottini e Tamasauskas (2009), afasta-se a conceituação meramente subjetiva 

desses crimes, pois toda referência a eles nas leis sempre trata do bem protegido, que pode ser 

a segurança nacional29, a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo, 

a democracia, a Federação, o estado de direito, a pessoa dos chefes dos Poderes da União. 

 A jurisprudência do STF segue a mesma corrente: 

 

A lei não define o que seja crime político, cabendo ao interprete fazê-lo em 
cada caso concreto. Filio-me à corrente dos que admitem que o crime 
político só pode ocorrer quando presentes os pressupostos do art. 2º da Lei 
de Segurança Nacional30, ao qual integra o art. 1º, como decidido no HC 
73.451/RJ, DJU 06.06.1997, e HC 73.452, ambos de minha relatoria. (STF, 
ReCrim 1468, rel. Mauricio Corrêa, DJ 16.08.2000). 
 

Certo é que, tendo em vista o direito positivo brasileiro, a Lei 7.170, de 
1983, para que o crime seja considerado político, é necessário, além da 
motivação e dos objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou 
potencial aos bens jurídicos indicados no art. 1º da referida Lei 7.170, de 
1983, ex vi do estabelecido no art. 2º desta. É dizer, exige a lesão real ou 
potencial à integridade territorial e a soberania nacional’ (art. 1º, I), ou ao 
regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito (art. 
1º, II), ou à pessoa dos chefes dos Poderes da União (art. 1º, III). O tipo 
objetivo inscreve-se, está-se a ver, no inc. II do art. 2º, enquanto que o tipo 
subjetivo no inc. I do mesmo art. 2º, certo que a motivação e os objetivos do 
agente devem estar direcionados na intenção de atingir os bens jurídicos 

                                                 
29 Definida nos Decreto-Lei nº 314/1967 e nº 898/1969 e na Lei nº 6.620/1978 como “o estado de garantia 
proporcionado à Nação para a consecução de seus objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vigente”. 
30 A Lei de Segurança Nacional, Lei nº 7.170/1983, prevê em seus artigos 1º e 2º: “Art. 1º Esta Lei prevê os 
crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: I – a integridade territorial e a soberania nacional; II – o 
regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; III – a pessoa dos chefes dos 
Poderes da União. Art. 2º Quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código 
Penal Militar ou em Leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação desta Lei: I – a motivação e os 
objetivos do agente; II – a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior”.  
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indicados no art. 1º (voto Min. Carlos Velloso no HC 73451, DJ 
06.06.1997). 
 

A leitura da denominada Lei de Segurança Nacional revela que o legislador 
pátrio combinou as teorias objetiva e subjetiva. É que, após definir, no art. 
1º, os bens protegidos, dispôs que, estando também o fato previsto como 
crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-
se-ão em conta, para a aplicação daquele Diploma, ou seja, da Lei 7.170, de 
14.12.1983, não só a motivação e os objetivos do agente como também a 
lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no art. 1º. (voto Min. 
Marco Aurélio no RE 160841, DJ 22.09.1995). 

 

 Dessa forma, percebe-se que tanto para a legislação como para a jurisprudência do 

país, para um crime ser considerado político não bastam a motivação e os objetivos do agente, 

deve haver lesão, real ou potencial, aos bens jurídicos acima elencados. 

 Portanto, o crime político é definido como a lesão real ou potencial contra a 

integridade territorial e a soberania nacional; o regime representativo e democrático, a 

Federação e o estado de direito; e a pessoa dos chefes dos Poderes da União, levando-se em 

conta a motivação e os objetivos do agente. 

 As Leis de Segurança Nacional vigentes durante a ditadura militar, Decreto-Lei nº 

314/1967, Decreto-Lei nº 898/1969 e Lei nº 6.620/1978, por sua vez, sequer tratavam da 

motivação e dos objetivos do agente. Elas apenas descreviam os crimes considerados 

atentados à Segurança Nacional. 

 Sendo assim, os crimes políticos são atentados contra a segurança nacional e a ordem 

estabelecida. 

3.1.2 Crimes Conexos 

 Crimes conexos, por seu turno, são os que guardam uma relação, um nexo, entre si 

(JESUS, 1998). São crimes ligados por circunstâncias várias (MIRABETE, 2003), pois a 

conexão implica uma identidade ou comunhão de propósitos ou objetivos, nos vários crimes 

praticados (CONSELHO FEDERAL DA OAB, 2008). É fundamental, portanto, para 

classificar um crime como conexo, observar os objetivos do agente.  

 Pode-se dizer ainda que quando há um só autor, fala-se em concurso material31 ou 

formal32; e quando há vários, trata-se de co-autoria33. O artigo 76 do Código de Processo 

                                                 
31 Concurso material, art. 69 do Código Penal: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade 
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Penal34, Decreto-Lei nº 3.689/41, por sua vez, estabelece a conexão apenas para efeitos 

processuais de unidade de competência, para evitar julgamentos contraditórios; não se trata, 

portanto, de norma de direito material.   

 A conexão pode ser teleológica ou ideológica, quando um crime é praticado para 

assegurar a execução de outro; consequencial ou causal, quando um crime é cometido para 

assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro; ou ocasional, quando um crime 

é cometido por ocasião da prática de outro (JESUS, 1998). Ou seja, a conexão ocorre quando 

dois ou mais crimes, praticados por uma só ou por mais pessoas estão ligados, porque um 

possibilitou a execução do outro, um possibilitou a ocultação do outro, ou um foi cometido 

por ocasião do outro. Dessa forma, há um crime principal, o qual pode ser considerado o 

crime que o agente deseja executar de fato, e um ou mais crimes acessórios, os quais o agente 

executa apenas para viabilizar a execução ou ocultação do outro, ou por ocasião deste. 

 Assim, quando se fala em crime conexo com um crime político, está-se referindo ao 

crime comum relacionado ao crime político (BICUDO, 2000), cometido, em geral, para 

assegurar a execução do crime político; assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem do 

crime político; ou por ocasião da prática do crime político. Deve haver a identidade de 

objetivo (no caso, a segurança nacional ou a ordem estabelecida) e de ação delituosa entre os 

agentes (BARBOSA & VANNUCHI, 2009).  

3.1.3 Crimes contra a humanidade 

                                                                                                                                        
em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se 
primeiro aquela.” É o caso de uma pessoa que furta um carro e atropela uma pessoa na fuga. São duas ações e 
dois crimes (furto e lesão corporal culposa), nesse caso não idênticos. 
32 Concurso fornal, art. 70 do Código Penal: “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente 
uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 
consoante o disposto no artigo anterior.” É o caso de uma pessoa que desejando matar uma pessoa usando 
explosivo, causa a morte de outra. Há uma só ação e dois crimes (homicídio doloso), neste caso, idênticos. 
33 Co-autoria, art. 29 Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade.” 
34 Art. 76 do CPP: “Art. 76. A competência será determinada pela conexão: I – se, ocorrendo duas ou mais 
infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em 
concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II – se, no mesmo 
caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou 
vantagem em relação a qualquer delas; III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas 
circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.” 
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 Por fim, há os crimes contra a humanidade, considerados ofensas contra a espécie 

humana. Os crimes contra a humanidade atingem os direitos humanos, os direitos mais 

fundamentais que uma pessoa goza para viver com dignidade (FORSYTHE, 2006), quais 

sejam: o direito à vida, à liberdade e à integridade física (MÉNDEZ, 1997); e ofendem toda a 

humanidade. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos introduziu no direito internacional a 

concepção contemporânea dos direitos humanos, caracterizada pela universalidade e 

indivisibilidade (PIOVESAN, 2009). A universalidade significa que os direitos humanos são 

universais, tendo como requisito único de titularidade a condição de pessoa humana; enquanto 

a indivisibilidade significa que a violação de qualquer direito da pessoa humana leva a 

violação de todos eles, logo os direitos humanos são considerados uma unidade indivisível.  

 Não é qualquer ofensa aos direitos humanos, todavia, que caracteriza os crimes contra 

a humanidade. Há crime contra a humanidade quando há uma situação de violência massiva e 

sistemática contra os direitos humanos (MÉNDEZ, 1997). Considera-se massivo ou 

generalizado, o ataque em larga escala, dirigido contra uma multiplicidade de vítimas; e 

sistemática, a violência organizada e seguidora de um padrão regular ou um plano metódico 

(MÉNDEZ e COVELLI, 2008). Assim, um único crime de tortura só pode ser considerado 

um crime contra a humanidade se ele for parte ou parcela de um conjunto sistemático de 

violações similares. Nesses casos, a violação aos direitos humanos ultrapassa as fronteiras dos 

estados nacionais para atingir a comunidade internacional (TEITEL, 2000).  

 Segundo Teitel (2000), quando se começou a falar em crimes contra a humanidade, 

eles eram considerados as ofensas mais graves, como assassinatos, deportações e torturas, 

cometidas em tempos de guerra, bem como as perseguições políticas, raciais e religiosas que 

ofendessem a espécie humana. Com o passar do tempo, contudo, esse conceito ampliou-se.  

 

Na sua forma moderna, os crimes contra a humanidade vão além de ataques 
de Estado contra inimigos estrangeiros para incluir abusos perpetrados 
contra seus próprios cidadãos, quando cidadãos são considerados inimigos 
em sua própria terra, desestabilizando, assim, a ordem internacional mesmo 
durante tempos de paz (TEITEL, 2000, p. 61, tradução minha). 

 

 Nesses casos, a jurisdição transcende os limites territoriais e de tempo, pois tais crimes 

podem ser perseguidos por qualquer país devido à aplicação do princípio da jurisdição 



75 

 

universal35; e devem ser punidos independentemente da existência de leis anteriores (TEITEL, 

2000). Segundo o ex-juiz argentino Gabriel Cavallo36 (SILVA, 2008, p. 13), “quando o 

Estado toma a decisão de atacar um grupo da população com o objetivo de exterminá-lo, aí 

temos um crime contra a humanidade”. Ele explica ainda que os crimes contra a humanidade 

são regidos por três preceitos: são autorizados por posições oficiais de poder; são praticados e 

motivados por questões políticas, religiosas ou raciais; e são sistemáticos contra uma 

determinada parte da população civil. 

 Da mesma forma versa o Parecer do Centro Internacional para a Justiça de Transição – 

ICTJ, elaborado por Méndez e Covelli (2008): 

 

Poderia considerar-se, então, à luz tanto dos Princípios de Nuremberg de 
1950, como do Estatuto de Roma e da jurisprudência dos tribunais penais 
internacionais e mistos, que se está diante de um crime de lesa-humanidade 
quando: i) é cometido um ato inumano em sua natureza e caráter, o qual 
produz um grande sofrimento na vítima ou que causa danos à sua integridade 
física e/ou saúde física e/ou mental, ii) quando esse ato é cometido como 
parte de um ataque sistemático ou generalizado; iii) quando esse ataque 
responde a uma política que – como se verá adiante – não necessariamente 
deve haver sido adotada de maneira formal; e iv) quando o ataque é dirigido 
contra a população civil. 

 

 Segundo o mesmo parecer, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos também considera que há um crime contra a humanidade quando o ato é inumano 

em natureza e caráter, quando esse ato é cometido de forma sistemática ou generalizada, 

quando esse ato decorre de uma política não necessariamente adotada de maneira formal e 

quando é dirigido contra a população civil. Percebe-se, então, que há um conceito unânime 

acerca dos crimes contra a humanidade. 

 Além disso, os crimes contra a humanidade diferenciam-se dos crimes comuns, não só 

pelo objeto jurídico protegido (a humanidade), mas também pelo fato de serem 

imprescritíveis, e de os condenados por este tipo de crime não terem direito a indulto, anistia 

ou perdão (SILVA, 2008). 

 

                                                 
35 O princípio da jurisdição universal prevê a existência de crimes tão graves que podem ser julgados por 
qualquer Estado, mesmo que tenham sido cometidos fora de seu território e que o Estado não tenha qualquer 
relação com o ofendido ou com o acusado (NUNES, 2007). 
36 O ex-juiz argentino Gabriel Cavallo é responsável pela derrubada das leis Obediência Devida e Ponto Final 
e dos indultos concedidos pelo ex-presidente Carlos Menem. 
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_______________________________________________________ 

3.2 A lei nº 6.683/79 frente ao direito interno 

3.2.1 Interpretando crimes políticos e conexos 

 Como já se ressaltou, a grande questão da anistia de 1979 foi ter-se estendido aos 

agentes do Estado que cometeram atos contra os direitos humanos. 

 É, contudo, juridicamente errado incluir os atos dos agentes do Estado entre os crimes 

políticos ou conexos a estes. Os atos cometidos pelos agentes do Estado não eram crimes 

políticos porque, como ficou claro, os crimes políticos são os que atentam contra a ordem 

estabelecida e a segurança nacional, e estavam previstos nas três leis de segurança nacional 

que existiram durante o regime militar. Os atos que os agentes do estado praticaram não eram 

nenhum dos crimes previstos em tais leis. Logo, seus atos não podem ser considerados crimes 

políticos.  

 E, segundo os conceitos acima apresentados, os atos praticados pelos agentes do 

Estado não eram também crimes conexos com os crimes políticos porque os crimes conexos, 

como se pôde perceber, são os crimes praticados com comunhão de propósitos ou objetivos 

com os crimes políticos, seja por uma pessoa, seja por várias, para assegurar a execução do 

crime político; assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem do crime político; ou por 

ocasião da prática do crime político. Analisando os objetivos dos opositores do regime e de 

seus defensores, percebe-se que eles são distintos. Os opositores do regime tinham como 

objetivo desestabilizar, contestar, alterar a ordem vigente; já os defensores do regime tinham 

como objetivo, manter o status quo, proteger a ordem vigente e defender a segurança 

nacional. Eram, portanto, atos com objetivos díspares, não podendo, de forma alguma, serem 

considerados conexos. Além disso, os agentes do Estado não agiram para assegurar a 

execução do crime político; assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem do crime 

político; ou por ocasião da prática do crime político.  

 Também não é possível defender a existência de conexão criminal entre os atos dos 

agentes do Estado e dos militantes na prática de crime “por várias pessoas, umas contra as 

outras”, como previsto no Código de Processo Penal, já que tal estatuto trata de uma mera 

regra de competência processual e não de direito material, bem como porque há uma falta de 
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unidade de propósitos e objetivos, pois os militantes agiam contra a ordem estabelecida e a 

segurança nacional, e não contra os agentes do Estado.  

 Nestes termos, são conexos aos crimes políticos os delitos praticados pelos próprios 

militantes, opositores do regime, que, ao cometer algum crime político previsto na Lei de 

Segurança Nacional, cometeram outro delito a fim de assegurar ou ocultar sua execução, ou 

por ocasião de sua execução. 

 Segundo as informações prestadas pela Advocacia Geral da União – AGU na ADPF nº 

153, contudo, o termo conexo presente na lei nº 6.683/79 deve ser interpretado da forma mais 

ampla possível, sendo limitada apenas pela motivação política do agente. Não se devendo 

enumerar tais delitos sob pena de restringir a pretensão do legislador. A AGU defende ainda 

que a interpretação do termo conexo deve ser feita de acordo com o contexto histórico vivido 

à época da promulgação da anistia, quando, segundo a Advocacia, houve um acordo entre a 

sociedade civil e o governo militar, e foi aceita a inclusão dos crimes praticados pelos agentes 

do Estado nos termos da anistia. Sendo esse acordo provado pela não contestação do artigo 1º, 

parágrafo 1º da lei de anistia (AGU, 2009). 

 Segundo o ex Ministro do STF, Sepúlveda Pertence (PNDH 3 é fiel..., 2010), o § 1º do 

art. 1º era um ponto inegociável pelo governo, cuja intenção de “compreender, no alcance da 

anistia, os delitos de qualquer natureza cometidos nos ‘porões do regime’” era indisfarçável. 

Dessa forma, não havia, como já ficou demonstrado, possibilidade de negociação com o 

governo sobre tal ponto, devendo os militantes concentrar suas críticas sobre outros pontos da 

lei, como o parágrafo 2º. 

 Portanto, não é correto dizer que houve um acordo entre a sociedade civil e os 

militares sobre a abrangência da anistia. O que houve foi uma imposição do governo, o qual 

só faria a anistia se ela abrangesse os crimes cometidos por seus agentes. Decorrendo daí, a 

interpretação ampla do termo conexo defendida pela AGU e pela Procuradoria Geral da 

República – PGR37. 

3.2.2 Interpretação conforme a Constituição 

 Segundo a petição inicial da APDF nº 153, proposta pelo Conselho Nacional da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a conexão criminal prevista pela lei de anistia fere 

diversos preceitos da Constituição Federal de 1988, devendo, por isso, ser revista pelo 
                                                 
37 Ver parecer da PGR na ADPF nº 153. 
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Supremo Tribunal Federal. Para a AGU e a PGR, entretanto, tal conexão criminal deve ser 

interpretada respeitando o contexto histórico da época, como visto acima.  

 De início, vale fazer uma breve explicação acerca dos objetivos da ação impetrada 

pela OAB. A ADPF visa à revisão da interpretação dada ao termo crimes conexos para que 

ele deixe de abranger os atos praticados pelos agentes do Estado. Nessa ação, a lei de anistia é 

examinada para verificar sua compatibilidade com a atual Constituição, a fim de saber se ela 

foi recepcionada pela Carta Magna.  

 A Constituição, segundo Kelsen (1996), é o fundamento de validade de todo o 

ordenamento jurídico de um país. Ela dita os princípios e as normas que irão estruturar o 

Estado, bem como limitar sua atuação, indicando os objetivos a serem alcançados. A Carta 

Magna, portanto, estabelece os limites formais e materiais para a criação das demais normas 

de um Estado, as quais lhe são inferiores, subordinadas, ou infraconstitucionais (KELSEN, 

1996). Assim, as normas infraconstitucionais devem respeitar os parâmetros constitucionais 

para não serem tidas por inconstitucionais. 

 Quando uma nova Constituição é estabelecida, ela revoga a Constituição anterior, pois 

não podem coexistir duas Cartas Magnas num mesmo território. Da mesma forma, as normas 

infraconstitucionais preexistentes, criadas com base numa Constituição anterior, não têm 

validade se contrariarem a nova Constituição. Como a Constituição é a norma inicial do 

ordenamento jurídico, não existe nada anterior a ela. Kelsen (1996, p. 233) explica que: 

 

Uma grande parte das leis promulgadas sob a antiga Constituição 
permanece, como costuma dizer-se, em vigor. No entanto, esta expressão 
não é acertada. Se estas leis devem ser consideradas como estando em vigor 
sob a nova Constituição, isto somente é possível porque foram postas em 
vigor sob a nova Constituição, expressa ou implicitamente. (...). O que 
existe, não é uma criação de Direito inteiramente nova, mas recepção de 
normas de uma ordem jurídica por outra. 
 

 Por seu turno, as normas infraconstitucionais incompatíveis com a nova Constituição 

são não-recepcionadas. A não-recepção é um instituto do direito intertemporal, decorrente do 

confronto de uma lei infraconstitucional preexistente com a nova Constituição. Segundo Agra 

(2002, p. 101), a Carta Magna é a norma inicial do ordenamento jurídico, logo todas as 

normas preexistentes a ela e com ela incompatíveis simplesmente são não-recepcionadas, 

“sem a necessidade de nenhum ato legislativo que declare a expulsão da norma do 

ordenamento jurídico”. Dessa forma, explica-se a retirada das normas inferiores preexistentes 

pelo princípio da não-recepção, entendido como a não convalidação pela nova Carta Magna 
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das normas infraconstitucionais anteriores com ela incompatíveis. 

 Pode acontecer, contudo, de uma norma infraconstitucional preexistente incompatível 

com a Constituição permanecer em vigor, prolongando o seu tempo de vida. Nesses casos, 

cabe ao Poder Judiciário declará-la não-recepcionada e afastá-la do ordenamento jurídico 

(AGRA, 2002), ou dar a ela uma interpretação compatível com a Constituição. 

 A lei nº 6.683/79 foi posta em vigor sob a égide da Constituição de 1969, Emenda 

Constitucional nº 1. A interpretação dada a ela sob a vigência desta Constituição, contudo, 

segundo o Conselho Federal da OAB, fere alguns preceitos da atual Carta Magna; para a 

Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, por outro lado, a 

interpretação está em pleno acordo com as normas da Carta Magna de 1988. 

3.2.2.1 O princípio da igualdade  

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, consagrou o princípio da 

igualdade jurídica ao enunciar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”. Esse princípio preceitua que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual na 

medida de sua igualdade e desigual na medida de sua desigualdade, aplicando-se, assim, a 

todos um tratamento justo. Daí, pode-se dizer que uma justa aplicação da lei de anistia seria 

possível caso fossem anistiados os crimes políticos, independente de quem os houvesse 

cometido, de acordo com o conceito de tal instituto. 

 A interpretação dada à lei de anistia, contudo, diferencia a anistia de acordo com as 

pessoas por ela atingidas. Em primeiro lugar, há uma distinção entre os opositores políticos e 

os agentes do Estado, pois os primeiro tiveram seus “crimes políticos ou conexos com estes” 

anistiados, enquanto os segundos tiverem anistiados os seus “crimes de qualquer natureza 

relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política”. Assim, enquanto 

os opositores ao regime foram anistiados por crimes políticos, aqueles enumerados nas Leis 

de Segurança Nacional; os agentes do Estado tiveram uma anistia por seus atos de tortura, 

desaparecimento, execução sumária, estupros e terrorismo de estado. Nenhum desses atos 

enunciados na Lei de Segurança Nacional como crimes políticos, mas todos abrangidos pela 

interpretação dada ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.683/79, que considerou todos esses 

crimes como “relacionados” aos crimes políticos. 

 Em segundo lugar, houve uma distinção entre os opositores políticos não condenados 

e os condenados, determinada pelo parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Assim, a anistia excluiu as 
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pessoas condenadas por crimes de terrorismo, assalto, sequestro, e atentado pessoal, 

contrariando um dos efeitos da anistia, qual seja, o de anular os efeitos da sentença penal. 

Dessa forma, pessoas que haviam participado das mesmas ações tiveram tratamentos 

diferentes, enquanto uns foram anistiados outros permaneceram presos. É o caso dos 

sequestradores do embaixador dos Estados Unidos, Manoel Cyrillo e Fernando Gabeira, 

enquanto Cyrillo teve sua sentença transitada em julgado, Gabeira foi banido do Brasil, logo, 

com a vinda da anistia, o primeiro permaneceu preso e o segundo pode voltar ao país 

livremente. 

 Ressalte-se que não é possível justificar tal tratamento diferenciado com base na 

natureza do crime cometido por tais pessoas condenadas, pois, se a anistia teve o efeito 

retroativo de apagar o crime, por que ela não teria o efeito de apagar a sentença? O crime 

cometido por Cyrillo e Gabeira, por exemplo, é o mesmo. A anistia, contudo, considerou o de 

um crime de sangue não passível de anistia e o do outro crime político passível de anistia? 

Não, a anistia considerou o crime como político e passível de anistia, porque estava previsto 

nas Leis de Segurança Nacional (art. 16 do Decreto-Lei nº 314/67; art. 18 do Decreto-Lei nº 

898/69; e art. 16 da Lei nº 6.620/78, todos com a mesma redação: “Violar imunidades 

diplomáticas, pessoais ou reais, ou de Chefe ou representante de Nação estrangeira, ainda que 

de passagem pelo território nacional”) e tinha o objetivo de contrariar a ordem estabelecida. 

Por opção política e não por questões jurídicas, todavia, preferiu-se manter os condenados na 

prisão. 

 Assim, criou-se três categorias de pessoas atingidas pela anistia: os militantes 

anistiados pelo artigo 1º da lei; os militantes que haviam sido condenados, por isso, não foram 

anistiados, de acordo com o seu parágrafo 2º; e os agentes do governo todos anistiados, 

independente dos crimes cometidos, por uma anistia ampla e irrestrita presente no parágrafo 

1º do artigo 1º. Retirando da anistia sua característica de ser dirigida a crimes e não a pessoas. 

 Demonstra-se, assim, uma enorme ofensa ao princípio da igualdade. 

 Deve-se ressaltar que as informações prestadas pela AGU e o parecer da PGR não 

tratam dessa questão da igualdade. Apenas explicam que a interpretação dada ao parágrafo 1º 

do artigo 1º da lei orientou-se pelo princípio da reconciliação e pacificação nacional e, por 

isso, incluiu diversas espécies de crimes praticados por motivação política.  
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3.2.2.2 A dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos e o 

repúdio à tortura 

 Os artigos 1º, inciso III38, 4º, inciso II39, e 5º, incisos III e XLIII40, da Constituição, 

demonstram a proteção dos direitos humanos e a aversão à prática de tortura.  

 A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, pois dá unidade aos direitos e garantias fundamentais, e é inerente à pessoa humana. 

Por ela, o homem não pode ser considerado um meio para obtenção de qualquer finalidade, 

pois ele é um fim em si mesmo (CONSELHO FEDERAL DA OAB, 2008). Os direitos 

humanos, por sua vez, são expressão da dignidade humana (AGRA, 2002), por isso, formam a 

base de todos os demais direitos. É o respeito aos direitos fundamentais que caracteriza o 

Estado Democrático de Direito, como explica Agra (2002, p. 110): 

 

A democracia pressupõe respeito aos direitos fundamentais, tanto no 
concernente aos direitos de primeira dimensão quanto com relação aos 
demais, principalmente no pertinente aos de segunda dimensão. Os direitos 
fundamentais são um importante vetor para a interpretação do regime 
democrático. 

 

 A Constituição Federal de 1988, ao colocar as liberdades públicas logo no seu segundo 

título, demonstra a supremacia delas no ordenamento jurídico brasileiro, dando-lhes, 

inclusive, o papel de vetores na interpretação e aplicação das leis. Segundo o ensinamento de 

Suzana de Toledo Barros (2000, p. 130), “estes valores fundantes do Estado são, ao mesmo 

tempo, fins desta sociedade e direitos dos seus indivíduos”. Assim, qualquer ofensa aos 

direitos humanos, dentre elas a prática de tortura, é uma ofensa ao Estado Democrático de 

Direito e deve ser repudiada. 

 A tortura está definida no artigo 1º da Lei nº 9.455/97: 

 

Art. 1º Constitui crime de tortura: I – constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) 

                                                 
38 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade 
da pessoa humana.” 
39 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: II – prevalência dos direitos humanos.” 
40 “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: III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de 
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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com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 
terceiro; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em 
razão de discriminação racial ou religiosa; II – submeter alguém, sob sua 
guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 
ou medida de caráter preventivo. 

 

 Durante a ditadura, agentes do Estado praticaram tortura contra os opositores do 

regime a fim de obter confissões. Tal prática está comprovada por processos e depoimentos 

judiciais documentados, por exemplo, no livro e no relatório “Brasil: nunca mais”. E foi 

considerada como necessária por Geisel (D’ARAUJO e CASTRO, 1997, p. 225): “Não 

justifico a tortura, mas reconheço que há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a 

praticar a tortura, para obter determinadas confissões e, assim, evitar um mal maior!” Nessa 

época, foram comuns as práticas de choques elétricos, abusos sexuais, espancamentos e 

ameaças contra familiares, caracterizadores do crime de tortura, levando, algumas vezes, à 

morte dos militantes, como ocorreu com o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel 

Fiel Filho. Conta-se no Brasil em torno de 20 mil torturados pelos agentes repressivos do 

Estado (TAVARES e AGRA, 2009). 

 Além da tortura, outros crimes contra os direitos humanos também ocorreram, como 

as execuções sumárias e os desaparecimentos. Segundo o Conselho Federal da OAB (2008), 

“a prática sistemática e organizada, durante anos a fio, de homicídios, sequestro, tortura e 

estupro contra opositores políticos” configura terrorismo de estado. Da mesma forma pensam 

Bottini e Tamasauskas (2009), citando voto do Ministro Celso de Mello, aqui transcrito: 

 

O estatuto da criminalidade política, por isso mesmo, não se revela aplicável 
nem se mostra extensível, em sua projeção jurídico-constitucional, aos atos 
delituosos que traduzam práticas terroristas, sejam aquelas cometidas por 
particulares, sejam aquelas perpetradas com o apoio oficial do próprio 
aparato governamental, à semelhança do que se registrou, no Cone Sul, com 
a adoção, pelos regimes militares sul-americanos, do modelo desprezível do 
terrorismo de Estado. (STF, Extradição 855, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
01.07.2005). 

  

 De qualquer forma, os desaparecimentos e as execuções perpetradas pelos agentes do 

regime violam a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos, ferindo os direitos à 

vida, à liberdade e à segurança, previstos no art. 5º da Constituição Federal. Os 

desaparecimentos, por sua vez, torturam moralmente os parentes dos desaparecidos, que até 

hoje procuram os restos mortais de seus entes queridos, a fim de dar-lhes o adeus desejado, e 

têm a característica de não terem prescrevido ainda, pois conta-se a prescrição do crime 
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permanente41 quando cessa a sua permanência. São estimadas 300 execuções sumárias 

(TAVARES e AGRA, 2009) e há ainda hoje cerca de 125 desaparecidos políticos 

(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985) durante o regime militar. 

  Sendo assim, ofendem a preceitos constitucionais e ao Estado Democrático de Direito 

as práticas de tortura, execuções sumárias e desaparecimentos, ocorridas durante o regime 

militar. E interpretar a lei de anistia de forma a incluir nela tais crimes praticados pelos 

agentes do regime é o mesmo que referendar a prática desses atos, aceitando-os como válidos 

na atual ordem jurídico-constitucional.  

 Deve-se ressaltar, ainda, que no artigo 5º, XLIII, da Constituição, a tortura foi tida 

como não suscetível de anistia, logo lei inferior que dá anistia a atos de tortura é 

inconstitucional. Se essa lei é anterior à Constituição, contudo, ela deve ser não-recepcionada 

ou interpretada conforme a Constituição para manter-se válida. Assim, ao interpretar a 

parágrafo 1º do artigo 1º da lei de anistia como abrangente das torturas cometidas pelos 

agentes do regime militar, a anistia de 1979 está afrontando diretamente disposição da atual 

Carta Magna, devendo tal interpretação ser revista. 

 Segundo a AGU e a PGR, contudo, a validade da lei de anistia não deve ser 

confundida com a defesa dos atos de tortura. O fato de a anistia ser válida e legítima não 

significa que a tortura cometida pelos agentes do Estado é considerada legal, mas apenas que 

a lei nº 6.683/79 veio para trazer o esquecimento de todo e qualquer crime ocorrido nos 

porões do regime militar, e trazer a pacificação nacional. 

3.2.2.3 Dos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei penal mais 

severa 

 A Advocacia Geral da União, por seu turno, ainda defendeu a compatibilidade da lei 

nº 6.683/79 com a Constituição Federal de 1988, devido aos princípios da segurança jurídica, 

art. 5º, inciso XXXVI42, da CF/88, e da irretroatividade da lei penal mais severa, art. 5º, inciso 

XL43, da CF/88. 

 Segundo a AGU, a anistia é considerada um ato jurídico perfeito. O ato jurídico 

                                                 
41 Considera-se crime permanente aquela cuja consumação se prolonga no tempo dependente da vontade do 
agente da ação. Nos crimes de sequestro e cárcere privado, por exemplo, a consumação do crime se prolonga 
durante o tempo em que a vítima fica privada de sua liberdade. 
42 Art. 5º, “XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 
43 Art. 5º, “XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” 
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perfeito, segundo Bastos (1994, p. 43), é o ato que se aperfeiçoou, “que reuniu todos os 

elementos necessários a sua formação, debaixo da velha lei”. Assim, a lei de anistia, de 

acordo com o entendimento da AGU, teria consumado todos os seus efeitos não podendo 

mais ser revista. De forma que seus beneficiários se encontrariam numa situação jurídica 

consolidada, “cuja desconstituição pela ordem vigente caracterizar-se-ia como hipótese de 

retroatividade máxima”, dependente, portanto, de norma expressa do poder constituinte 

originário.  

 Ocorre que Bastos (1994, p. 43) continua dizendo: “Isto (a reunião de todos os 

elementos necessários a sua formação debaixo da velha lei) não quer dizer, por si só, que ele 

encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário imunizado é de 

oscilações de forma aportadas pela nova lei.” Ou seja, o ato jurídico perfeito diz respeito à 

forma do ato, que se completo sob a vigência de uma determinada lei, não pode ser alterada. 

Não dá, contudo, direito adquirido ao seu beneficiário. 

 O direito adquirido, por seu turno, não tem uma definição constitucional, seu conceito 

é deixado ao legislador ordinário que deve definir, normativamente, seu conteúdo (MORAES, 

2003). Segundo Bastos (1994), o direito adquirido limita a retroatividade da lei, evitando que 

situações jurídicas consolidadas no tempo sejam alteradas, servindo, assim, ao princípio da 

segurança jurídica. É importante não confundir tais institutos. 

 Além disso, segundo a AGU, a alteração da lei de anistia para possibilitar a punição 

dos agentes do Estado que cometeram crimes contra a humanidade feriria também o princípio 

da irretroatividade da lei penal mais grave. Segundo tal princípio, a lei penal não pode 

retroagir para prejudicar o réu, mas apenas para beneficiá-lo. E, como o disposto no artigo 5º, 

inciso XLIII (“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática de 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”) é uma norma mais grave, que prejudicaria os agentes que praticaram 

tortura durante a ditadura militar, ela não poderia ser aplicada retroativamente. 

3.2.2.4 A questão da prescrição 

 A Constituição Federal de 1988 considera imprescritíveis os crimes de racismo e a 

ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado 

democrático de direito (artigo 5º, inciso XLIV) apenas. Os demais crimes são todos 
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prescritíveis. Assim, mesmo que a lei de anistia seja revista, possibilitando a persecução 

criminal dos agentes do Estado que cometeram crimes contra a humanidade, as torturas e os 

assassinatos cometidos durante a ditadura militar estariam prescritos, de acordo com as 

normas de direito interno.  

 Esses, contudo, não foram os únicos crimes cometidos nos porões da ditadura. Até 

hoje existem cerca de 125 desaparecidos políticos, segundo dados do relatório “Brasil: nunca 

mais”. Esses desaparecimentos não prescreveram, pois, segundo as normas do Código Penal, 

a prescrição começa a ser contada, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a 

permanência. Crimes permanentes são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo, 

dependendo da vontade do sujeito ativo (MIRABETE, 2003). Ou seja, enquanto o sujeito 

ativo estiver no poder da situação o crime é considerado permanente, é o que ocorre no 

sequestro e na invasão de domicílio, os quais só cessam com a desistência do agente. E o 

mesmo ocorre com os desaparecimentos forçados ainda não solucionados. Enquanto o 

paradeiro dessas pessoas ainda for desconhecido, a consumação do crime está se prolongando 

no tempo, logo não corre a prescrição. 

 Dessa forma, os desaparecimentos forçados que ocorreram durante a ditadura militar 

no Brasil ainda não prescreveram para o direito interno e podem ser processados, caso a lei de 

anistia seja revista. 

_______________________________________________________ 

3.3 A lei nº 6.683/79 frente às normas de direito 

internacional 
 A anistia de 1979, assim como as demais anistias estabelecidas em outros países da 

América do Sul, foi e ainda é criticada por organismos internacionais, pois elas ofendem o 

direito internacional dos direitos humanos. Essas anistias protegeram violadores de direitos 

humanos e, assim, ofendem as normas internacionais de proteção aos direitos humanos. 

 Como ficou claro acima, são crimes contra a humanidade os atos inumanos, 

sistemáticos ou generalizados, contra uma população civil, e que fazem parte de uma política 

de governo mesmo que não estabelecida de maneira formal. Esses crimes, segundo as normas 

de direito internacional, são imprescritíveis e não passíveis de anistia, indulto, graça ou 

perdão. 
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 Dessa forma, as torturas44, desaparecimento forçados45 e execuções46 praticados pelos 

agentes do Estado durante a ditadura militar são crimes contra a humanidade. Eles configuram 

atos inumanos, torturar, matar ou forçar o desaparecimento de uma pessoa são atos causadores 

de repulsa, e considerados como de alta reprovação social. Tais atos foram sistemáticos, pois 

constatou-se a existência de um plano organizado de perseguição e repressão47 e 

generalizados, visto ser esse plano dirigido a uma multiplicidade de vítimas, estima-se que um 

total de 20.000 pessoas foram vítimas de tortura no Brasil, 300 foram executadas 

sumariamente e 125 ainda estão desaparecidas de acordo com o relatório “Brasil: Nunca 

Mais”. Eles se deram contra parcela da população civil, considerando-se população civil  

 

as pessoas que não tomam parte nas hostilidades, incluindo os membros das 
forças armadas que baixam suas armas e as pessoas colocadas fora de 
combate por doenças, ferimentos, detenção ou qualquer outra causa. Se há 
certos indivíduos dentro da população civil que não se adéquam a tal 
definição, isso não retira da população o seu caráter civil (ICTY, The 

Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Case nº ICTR-96-4-T, Judment, 2 
september 1998, § 582). 

 
 E faziam parte de uma política de governo, como já ficou demonstrado havia uma 

Doutrina de Segurança Nacional que visava à eliminação dos inimigos internos, fazendo parte 

dessa doutrina, inclusive, os atos institucionais decretados pelo Executivo. Assim, mesmo que 

as torturas, execuções e desaparecimentos nunca sejam assumidos pelo país como parte de 

uma política formal, elas foram permitidas nas dependências do Estado e executadas por seus 

                                                 
44 A tortura, segundo definição da “Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes”, é definida como “qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos 
ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 
informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou 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 conseqüência 
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.” 
45 O artigo segundo da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas define 
desaparecimento forçado como “a privação da liberdade a uma ou mais pessoas, qualquer que seja a forma, 
cometida por agentes do Estado ou por pessoas ou grupo de pessoas que atuem com a autorização, o apoio ou 
a aquiescência do Estado, acompanhada da falta de informação ou da negativa em reconhecer essa privação 
de liberdade ou de informar o paradeiro da pessoa, com o que o exercício dos recursos legais e das garantias 
processuais pertinentes são impedidos.”  
46 As execuções são os homicídios, ou assassinatos, cuja prática é considerada um crime contra a 
humanidade: “a prática de crimes de lesa humanidade, incluindo o homicídio executado em um contexto de 
ataque generalizado ou sistemático contra setores da população civil, violaria uma norma imperativa do 
direito internacional.” (Corte IDH, Caso Almonacid Arellano, Sentença de 26 de setembro de 2006, Série C, 
nº 154 § 99) (tradução minha). 
47 No livro Direito à Memória e à Verdade, fala-se da Doutrina de Segurança Nacional voltada para a 
eliminação do inimigo interno, os opositores ao regime, e de todo o aparelho de repressão montado para tal 
guerra sórdida, protegida pelo AI-5, ver pp. 22-30 (BRASIL, 2007).   
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agentes. É o que pensam também o ex-juiz Gabriel Cavallo (SILVA, 2008) e o juiz Baltazar 

Garzón48 (PINHEIRO & CINTRA, 2008).  

 Sendo crimes contra a humanidade, tais violações devem ser tratadas de acordo com as 

normas do direito internacional dos direitos humanos, logo esses crimes devem ser 

perseguidos por qualquer Estado mesmo que tenham sido cometidos fora de seu território e 

que o Estado não tenha qualquer relação com o ofendido ou com o acusado (princípio da 

jurisdição universal). Além disso, esses crimes são imprescritíveis, e não são passíveis de 

graça, anistia ou indulto. 

 A imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade foi reconhecida como princípio 

em 1967, pela Assembléia Geral das Nações Unidas (MÉNDEZ e COVELLI, 2008). A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, pronunciou-se sobre a imprescritibilidade, 

bem como sobre a anistia e outras excludentes de responsabilidade dos crimes contra a 

humanidade no caso Barrios Altos x Peru: 

 

São inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o 
estabelecimento de excludentes de responsabilidade que permitam impedir a 
investigação e a punição dos responsáveis pelas violações aos direitos 
humanos tais como tortura, execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e 
desaparecimentos forçados, todas elas proibidas por contravir direitos 
inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos 
(Corte IDH, Caso Barrios Altos x Peru, Sentença de 14 de março de 2001, 
Série C, nº 75, § 41) (tradução minha). 

 

 Outrossim, de acordo com a interpretação que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos deu aos seus artigos 1º e 2º49 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os 

crimes contra a humanidade devem ser investigados, processados e punidos pelos Estados, 

pois a impunidade de tais crimes é incompatível com as obrigações assumidas pelos Estados. 

Várias são as decisões da Corte neste sentido:  

 

Como consequência desta obrigação os Estados devem prevenir, investigar e 
punir toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção e procurar, 

                                                 
48 Foi o juiz espanhol Baltasar Garzón que determinou a prisão de Augusto Pinochet em Londres. 
49Artigo 1º. Obrigação de Respeitar os Direitos: Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a 
respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social. 
Artigo 2º. Dever de adotar Disposições de Direito Interno: Se o exercício dos direitos e liberdades 
mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os 
Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 
disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades. 
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além disto, o restabelecimento, se possível, do direito violado e, neste caso, a 
reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. (Corte 
IDH, Caso Velázquez Rodríguez. Sentença de 29 de julho de 1988, Série C, 
nº 4, § 166) (tradução minha). 
 

A Corte deve ressaltar que do artigo 1.1 se depreende claramente a obrigação 
do estado de investigar e sancionar toda violação de direitos reconhecidos na 
Convenção como forma de garantir tais direitos. (Corte IDH, Caso Villagrán 

Morales y Otros. Sentença de Mérito de 19 de novembro de 1999, Série C, 
nº 63, §  225) (tradução minha). 
 

Como conseqüência do dito, a Corte considera que o Equador deve ordenar 
uma investigação para identificar e, eventualmente, sancionar as pessoas 
responsáveis pelas violações de direitos humanos a que se fez referência 
nesta sentença. (Corte IDH, Caso Suarez Rosero. Senteça de 12 de 
novembro de 1997, § 107, p. 31) (tradução minha). 

   

 O não cumprimento dessa obrigação significa violação à Convenção. Assim, está claro 

que o direito internacional dos direitos humanos estabeleceu a obrigação dos Estados de 

investigarem e punirem os responsáveis por graves violações de direitos humanos a fim de 

combater a impunidade e de evitar novas condutas semelhantes. Também é esse o 

entendimento de Méndez e Covelli (2008), ao afirmarem que a não ratificação da convenção 

sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa-Humanidade não 

exime um Estado da obrigação de investigar e punir estes crimes. 

 O Brasil incorporou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992, por 

meio do Decreto Presidencial nº 678/92, mas só em 8 de novembro de 2002, o país 

promulgou o Decreto nº 4.463/02, reconhecendo a competência obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, obrigando-se a cumprir suas decisões, “pelos fatos 

posteriores a 10 de dezembro de 1998”. Esta cláusula decorre do princípio da irretroatividade, 

pelo qual “as disposições de um tratado não vinculam uma Parte no que se refere a um ato ou 

fato anterior ou a qualquer situação que tenha deixado de existir à data da entrada em vigor 

desse tratado em relação a essa Parte” (art. 28 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados). 

 A Corte, contudo, lembrou que a irretroatividade aplica-se com relação ao 

reconhecimento de sua competência obrigatória, mas  

 

segundo o princípio de Direito Internacional da identidade ou continuidade 
do Estado, a responsabilidade subsiste independentemente das mudanças de 
governo no transcorrer do tempo, e, concretamente, entre o momento em que 
se comete o fato ilícito que gera a responsabilidade e aquele em que ela é 
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declarada. (Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, Sentença de 20 de janeiro 
de 1989, Série C, nº 5, § 184) (tradução minha). 

 

 Ou seja, se num governo anterior ocorreram crimes contra a humanidade e a 

responsabilidade por esses crimes não foi reconhecida pelo Estado durante aquele governo, 

ele pode reconhecer sua responsabilidade num governo posterior, declarando-a, pois os 

Estado sobrevivem a maus governantes.  

 Além disso, a Corte Interamericana estabeleceu sua competência, diferenciando entre 

a aplicação retroativa e a aplicação imediata da Convenção. A aplicação retroativa é proibida 

pelo direito e vale para os fatos consumados e os efeitos desses atos produzidos antes da 

vigência da Convenção. A aplicação imediata, por sua vez, refere-se aos atos futuros, bem 

como “a todo estado de fato que subsista quando a Convenção entre em vigência, embora este 

estado de fato tenha sido configurado com anterioridade” e aos efeitos jurídicos originados de 

fatos anteriores que se prolongam no tempo (NIKKEN, 2009, p. 272). 

 Assim, ao aderir à Convenção, os Estados se comprometem a modificar a ordem 

jurídica anterior a fim de se adequarem às obrigações assumidas com a Convenção de “adotar, 

de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as 

medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos”50 os 

direitos e liberdades previstos na Convenção. Ou seja, ao ratificar a Convenção, os Estados 

assumem o dever de adequar seu direito interno às normas internacionais sobre direitos 

humanos, legislando de acordo com a Convenção e suprimindo de imediato as normas e 

práticas incompatíveis com ela (NIKKEN, 2009), e não podem invocar “as disposições de seu 

direito interno como justificativa do não cumprimento de um tratado” (artigo 27 da 

Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados). 

 Além disso, os crimes ocorridos nos países sul-americanos já eram considerados 

crimes contra a humanidade no direito internacional na data de seu cometimento devido à 

caracterização de crimes contra a humanidade estabelecida a partir do Tribunal de Nuremberg 

(MÉNDEZ e COVELLI, 2008). 

3.3.1 A lei de anistia 

                                                 
50 Artigo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, transcrito na nota 47. 
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 De acordo com o exposto acima, portanto, os atos dos agentes do Estado são crimes 

contra a humanidade. Assim, eles devem ser investigados, processados e punidos, não 

fazendo jus à prescrição nem à anistia. Ocorre que muitos países recorreram a anistias durante 

a terceira onda de democratização. Tais anistias possibilitaram as transições desses países, 

mas não se tornaram válidas por isso. É o caso da anistia brasileira. 

 A anistia é uma instituição válida no direito internacional. O Protocolo II dos 

Convênios de Genebra de 1949 determina que “à cessação das hostilidades, as autoridades no 

poder procuração conceder a anistia mais ampla possível às pessoas que tenham participado 

no conflito armado ou estejam privadas de liberdade, internadas ou detidas pelos motivos 

relacionados com o conflito armado”. Para ser válida, porém, uma anistia deve atender a fins 

legítimos de direito humanitário (NIKKEN, 2009). 

 No Brasil, como em outros países da América do Sul, a anistia foi usada para deixar 

impunes os agentes do Estado. Ela foi estabelecida pelo próprio governo militar para “impor” 

o esquecimento dos atos de violações de direitos humanos que seus agentes haviam praticado. 

Por isso, foi chamada de auto-anistia. 

 As normas de direito internacional dos direitos humanos, contudo, não consideram 

válidas as auto-anistias. A esse respeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já teve 

oportunidade de se manifestar. A primeira manifestação a esse respeito foi no Caso Barrios 

Altos, acima transcrito: “São inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de 

prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade (...)” (ver página 86 desta 

dissertação). E continuou: 

 

Como consequência da manifesta incompatibilidade entre as leis de auto-
anistia e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as mencionadas 
leis carecem de efeitos jurídicos e não podem continuar representando um 
obstáculo para a investigação dos fatos (...) nem para a identificação e 
castigo dos responsáveis. (Corte IDH, Caso Barrios Altos x Peru, Sentença 
de 14 de março de 2001, Série C, nº 75, § 41) (tradução minha). 

 

 No Caso Almonacid Arellano e outros, a Corte deixou claro que as auto-anistias 

violam a Convenção Americana, pois elas 

 

conduzem à indefensibilidade das vítimas e à perpetuação da impunidade 
dos crimes de lesa-humanidade, razão pela qual são manifestamente 
incompatíveis com a letra e o espírito da Convenção Americana e, 
indubitavelmente, afetam direitos nela consagrados. Isso constitui per se 
uma infração à Convenção e gera responsabilidade internacional do Estado. 
(Corte IDH, Caso Almonacid Arellano e outros x Chile. Exceções 
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Preliminares, Fundamento, Reparações e Custas. Sentença de 26 de 
setembro de 2006. Série C, nº 154, § 118) (tradução minha).  

  

 E, no mesmo caso, enfatizou a necessidade o Chile adequar o seu direito interno à 

Convenção Americana, conforme disposição do artigo 2º da Convenção. De forma que a 

manutenção da lei de auto-anistia configura uma violação à Convenção. 

______________________________________________________ 

3.4 A anistia foi juridicamente válida? 
 A validade de uma lei refere-se a sua compatibilidade com as normas a ela superiores. 

Pode-se concluir que, tanto com relação ao direito interno como com relação às normas de 

direito internacional, a anistia de 1979 é considerada inválida, ou seja, incompatível. 

 Com relação às normas de direito interno, segue o entendimento do Conselho Federal 

da OAB, de que a interpretação dada a Lei nº 6.683/79 é incompatível com a Constituição de 

1988, pois fere seus preceitos de igualdade, dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos 

humanos e de repúdio à tortura, devendo, por isso, ser revista. Para isso, contudo, é preciso, 

como enfatizaram a AGU e a PGR, considerar o contexto histórico em que a anistia foi 

desenvolvida. Segundo ambas as instituições, foi um contexto de negociação amigável entre a 

sociedade civil e os militares em prol da pacificação e reconciliação da nação, daí a 

impossibilidade de ser rever a interpretação de seu parágrafo 1º, artigo 1º. 

 Conforme visto no capítulo anterior, no entanto, o contexto não foi tão pacífico assim. 

A sociedade civil aceitou os termos da anistia porque não tinha outra opção, como enfatizou o 

ex Ministro do STF, Sepúlveda Pertence, o § 1º do art. 1º da lei era inegociável para o 

governo, logo teve de ser aceito pela população (PNDH 3 é fiel..., 2010). E, caso a anistia não 

fosse aceita nos termos do governo provavelmente haveria um outro endurecimento e 

fechamento do regime sem prazo para uma nova abertura. É o que se depreende das 

preocupações dos próprios parlamentares governistas, vale lembrar aqui mais uma vez as 

palavras do deputado Nelson Marchezan, ao final da votação da lei nº 6.683/79 no Congresso: 

“Evitamos a repetição de 1968. (...) Se a Câmara tivesse aprovado a emenda Djalma Marinho, 

o projeto seria vetado pelo presidente Figueiredo e teríamos de começar tudo de novo” (A 

PÁGINA virada, 1979, p. 22).  
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 Assim, apesar do entendimento da AGU defendendo os princípios da segurança 

jurídica e da irretroatividade da lei penal devido ao espírito de negociação que contextualizou 

a anistia de 1979, deve-se pesar a gravidade dos fatos ocorridos durante a ditadura, bem como 

considerar o momento de transição em que se encontrava o país como um momento 

extraordinário, como classificou Teitel (2000). Considerando-se que não houve negociação, 

mas sim, uma imposição do governo cujo interesse era proteger os seus agentes, e fazer uma 

abertura controlada, considerar a lei de anistia compatível com a Constituição é o mesmo de 

impedir a construção de um estado democrático de direito no Brasil, na medida em que se 

mantém a violação dos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, e da proteção 

aos direitos humanos impetrada por um governo não democrático. 

 A ADPF impetrada pelo Conselho Federal da OAB visando à alteração da lei de 

anistia deve ser julgada ainda este ano. Caso o STF, entenda, contudo, que a interpretação do 

termo crime conexo é válida perante a Constituição, é possível recorrer às cortes 

internacionais, pois os atos praticados pelos agentes do Estado durante o regime militar são, 

como se mostrou, considerados crimes contra a humanidade perante tais cortes, aplicando-se, 

portanto, as normas de direito internacional que prevêem o princípio da universalidade e a 

imprescritibilidade para tais crimes. 

 É possível, ainda, que o STF respeite as normas da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos e considere os crimes cometidos pelos agentes do Estado crimes contra a 

humanidade. Aplicando, assim, as referidas normas de direito internacional. Em janeiro desse 

ano, o STF acolheu pedido de extradição feito pela Argentina, de Manuel Cordeiro, coronel 

reformado do Uruguai, acusado pelo sequestro de um bebê, filho de uma militante detida 

ilegalmente durante a ditadura, e suspeito de participação no desaparecimento de 11 

opositores ao regime em 1976 (CORONEL uruguaio..., 2010). A ordem de extradição de 

Cordeiro para a Argentina é bastante significativa, pois, por meio dela, o STF reconheceu a 

existência de crimes contra a humanidade que devem ser punidos. 

 Com relação às normas de direito internacional, os crimes cometidos pelos agentes do 

Estado de tortura, desaparecimento forçado e execução sumária são considerados crimes 

contra a humanidade, pois são crimes inumanos, sistemáticos e generalizados contra uma 

parcela da população civil e partes de uma política de Estado. Assim, esses crimes devem ser 

processados e punidos de acordo com as normas do direito internacional dos direitos 

humanos. A manutenção de auto-anistia para tais crimes, portanto, contraria as normas de 

direito internacional e fere a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo 

Brasil. 
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 Assim, fica claro que, tanto interna como internacionalmente, a Lei nº 6.683 de 1979, 

que concedeu anistia aos crimes políticos e conexos com estes, é uma norma inválida, pois 

contraria a Constituição brasileira de 1988 e as normas de direito internacional. 
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4. Considerações Finais  

 

 Um debate interessante da justiça de transição é a rivalidade entre idealistas e realistas 

(TEITEL, 2000). Enquanto os primeiros entendem que certas etapas legais devem preceder a 

abertura política de um país; os segundos entendem que as mudanças políticas precedem o 

estado de direito. Assim, os idealistas se voltam para a universalidade do conceito de justiça e 

entendem que ideais de justiça, como uma ampla justiça retributiva ou corretiva, são 

necessárias e devem preceder a liberalização de um Estado; os realistas, por sua vez, 

consideram as mudanças políticas fundamentais e a justiça como um epifenômeno desta, de 

forma que as mudanças em um Estado são causadas por restrições institucionais e políticas.

 Nas transições da terceira onda prevaleceram as ideias realistas. Optou-se, assim, pelo 

perdão das violações de direitos humanos ocorridas em detrimento da punição delas. Dessa 

forma, anistias e comissões da verdade e reconciliação foram os principais mecanismos de 

justiça de transição aplicados, deixando-se de lado os julgamentos. Em alguns países, como a 

África do Sul, contudo, foi possível aliar ambos os institutos, dando-se a anistia para os 

militares que, de forma sincera, confessassem seus crimes e julgando-se os demais. 

 No Brasil, optou-se por uma anistia, que na classificação de Burke-White (2000), pode 

ser considerada uma anistia geral. Segundo o autor as anistias podem ser geral, política ou 

internacionalmente legítima. As anistias gerais têm um amplo escopo, incluindo todos os atos 

e agentes do regime predecessor, e, na forma, elas são decretadas pelo regime predecessor. A 

anistia política dirige-se apenas aos crimes políticos, havendo, para a determinação da 

natureza política de um crime, um órgão adjudicatório, e são promulgadas por governos 

democraticamente eleitos. Enquanto as anistias internacionalmente legítimas excluem os 

crimes contra a humanidade de seu escopo e, na sua forma, respeitam todas as normas 

nacionais e internacionais sobre direitos humanos. 

 A anistia de 1979 incluiu em seu escopo todos os atos e agentes do regime 

predecessor. Todos os agentes do Estado brasileiro que cometeram crimes foram anistiados 

pela interpretação dada ao termo “crime conexo”, como se viu. Na sua forma, a anistia de 

1979 foi promulgada pelo regime predecessor. Foram os militares que criaram a lei, ela foi 

votada por um Congresso eleito sob normas e de forma não democráticas, devido a todas as 
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cassações e lei decretadas pelos militares, assim, a anistia de 1979 é uma perfeita auto-anistia. 

Comprova-se, dessa maneira, a primeira proposição teórica: a lei de anistia brasileira é uma 

anistia geral. 

 Além disso, a anistia brasileira de 1979 é uma anistia não permitida ou não legítima, 

de acordo com as classificações de Chopo (2007) e Bastos (2009), respectivamente. São 

anistias não permitidas ou não legítimas aquelas que foram estabelecidas pelo próprio ditador 

ou por meio de representantes não eleitos democraticamente e têm um alcance 

indiscriminado, abrangendo todos os tipos de crime. Como ficou claro acima, a Lei nº 

6.683/79 foi estabelecida por meio de representantes não eleitos democraticamente. O 

processo eleitoral brasileiro determinava a eleição indireta para presidente, formalidade 

totalmente dispensável já que o presidente já havia sido escolhido pelo seu antecessor. O 

Congresso, por seu turno, era eleito por voto direto, mas as regras eleitorais haviam sido 

impostas pelos militares, os quais haviam estabelecido os senadores biônicos e realizado ainda 

diversas cassações de parlamentares. Assim, o processo legislativo brasileiro estava 

completamente comprometido. Da mesma forma, a anistia, como já ficou claro, abrangeu uma 

ampla categoria de crimes, inclusive todos os crimes cometidos pelos agentes do Estado. 

Portanto, está comprovada a segunda proposição teórica: a lei de anistia brasileira é uma 

anistia não permitida ou não legítima. 

 Está mais que provado, dessa maneira, que a anistia de 1979 não foi uma anistia 

democraticamente legítima, pois não respeitou as normas do estado democrático de direito 

para sua formatação. Para chegar até essa conclusão, foi utilizado o institucionalismo 

histórico, quando se narrou a história a fim de se verificar a criação da lei de anistia, bem 

como identificar os atores políticos relevantes nessa criação. Pôde-se também fazer uma 

análise de suas consequências para a democracia brasileira, como uma instituição que ainda 

hoje é questionada pela sociedade civil e por organismos e organizações internacionais, e 

promove desavenças entre civis e militares, colocando o regime brasileiro numa área cinzenta 

denominada semidemocracia. Cumpriu-se, assim, o primeiro objetivo específico: analisar a lei 

de anistia brasileira politicamente, verificando o papel dos atores políticos na sua criação, as 

consequências de sua existência e a sua legitimidade democrática. 

 Da mesma forma, fez-se uma análise jurídica da lei de anistia, verificando-se que a 

anistia tem natureza de política criminal, portanto, depende da vontade do governante, o qual 

pode decidir ou não pela anistia. Além disso, verificou-se que a interpretação dada à lei de 

anistia foi uma interpretação bastante generosa com os agentes do Estado, os quais tiveram 

todos os seus crimes perdoados antes mesmo desses crimes serem identificados. Por outro 
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lado, a lei discriminou os militantes e opositores do regime que haviam cometido “crimes de 

sangue”, pois ela imunizou os não condenados e não apagou os efeitos das sentenças 

condenatórias transitadas em julgados. Também ficou clara a incompatibilidade da Lei nº 

6.683/79 com a Constituição de 1988, pois a interpretação do termo “crimes conexos” fere 

diversos preceitos constitucionais, da igualdade, dignidade da pessoa humana, respeito aos 

direitos humanos, e proibição de tortura. Por fim, verificou-se a incompatibilidade da Lei nº 

6.683/79 com as normas de direito internacional dos direitos humanos, as quais consideram os 

atos de tortura, execução sumária e desaparecimentos forçados cometidos pelos agentes do 

Estado crimes contra a humanidade, e, como dever de todos os Estados, a perseguição e o 

julgamento dos agentes que os cometeram. Cumpriu-se, dessa forma, o segundo objetivo 

específico: analisar a lei de anistia brasileira juridicamente, a fim de entender a sua natureza, o 

alcance de sua interpretação, bem como a sua compatibilidade com a Constituição Federal de 

1988 e com as normas de direito internacional.  

 A transição brasileira, como se viu, foi fruto de um processo lento e marcado pelo 

controle dos militares. Mesmo após sua saída do poder, os militares continuam tendo um forte 

poder de veto na política do país. A mais recente demonstrações do poder militar foi a 

alteração do decreto nº 7.037/09, que aprovava o Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3. Apesar das críticas de vários setores sociais (Igreja, Mídia e dos proprietários 

rurais), apenas os pontos contestados pelos militares foram reformados. Essa ingerência das 

Forças Armadas nos assuntos civis enfraquece a democracia. As principais críticas militares 

com relação às tentativas de rever a lei de anistia de 1979 são de que essa revisão levaria a 

uma instabilidade democrática.  

 Teoria e prática, contudo, mostram que a instauração de mecanismos de justiça de 

transição, como comissões da verdade e reconciliação e a punição de perpetradores de crimes 

contra a humanidade, fortalecem a democracia e o estado de direito e diminuem a violência e 

a impunidade (PIOVESAN, 2009). Como ficou comprovado pelo estudo de Payne et. al., 

(2008), acima apresentado, os países que instituíram leis de anistia desenvolvem uma cultura 

de impunidade e apresentam altos índices de violência, comprometendo a segurança de seus 

cidadãos e a qualidade da democracia. Além disso, apenas os países onde julgamentos foram 

instituídos durante a transição alcançaram um estado de direito efetivo. 

 Devido a não aplicação da justiça de transição no Brasil, portanto, as violações de 

direitos humanos permanecem comuns, a tortura é amplamente utilizada nas delegacias do 

país, inclusive sendo alvo de severas críticas de organismos internacionais como a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e o Human Rights Watch, que divulgou documento 
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recentemente criticando as violações de direitos humanos no Brasil, em especial as práticas de 

tortura em delegacias e as condições inumanas de detenção (DOCUMENTO revela..., 2010). 

Há, assim, um sentimento por parte da população e uma certeza por parte dos criminosos de 

impunidade generalizada. E essa prática de tortura se manterá enquanto se assegurar a 

impunidade de seus agentes. 

 Além disso, como ocorreu na Argentina, a punição dos agentes do Estado que 

cometeram crimes contra a humanidade durante o regime militar faz com que as pessoas 

passem a perceber o sistema legal como mais viável e legítimo quando a lei é capaz de 

alcançar as pessoas mais poderosos do passado, pois o componente mais relevante do estado 

de direito é a ideia de que ninguém está acima da lei (SIKKINK e WALLING, 2007). No 

Brasil, contudo, a lei de anistia de 1979 permanece em vigor, impedindo que a justiça de 

transição se instaure no país. Em outros países da América do Sul, alguns avanços foram 

alcançados em relação às leis de anistia desenvolvidas na terceira onda de democratização.  

 No Chile, a ditadura chegou ao fim em 1990. Após um plebiscito realizado em 1988 

cuja intenção era cercar de legitimidade o regime militar e onde o “não” foi vitorioso, 

Pinochet negociou uma abertura limitada do regime, deixando alguns entraves autoritários na 

Constituição do país e instituindo a anistia em 1978. Em 1990, o presidente Patricio Aylwin 

estabeleceu uma comissão da verdade e reconciliação no país, que tinha por atribuições 

“reunir antecedentes, realizar investigações sobre os detidos e desaparecidos, esclarecer as 

execuções sumárias e reconstituir os distintos casos que culminaram em morte, a fim de 

estabelecer a verdade sobre o ocorrido” (ARAVENA, 2000). A comissão não tinha poderes 

para realizar julgamentos e definir responsabilidades penais ou judiciais, contudo. Ela 

entregou seu relatório em fevereiro de 1991, que foi contestado abertamente pelas Forças 

Armadas chilenas.  

 Em 1998, Pinochet foi preso na Inglaterra, a pedido do juiz espanhol Baltazar Garzón, 

e extraditado para a Espanha, onde iria responder por crimes de tortura, assassinato e 

sequestro com base no princípio da jurisdição universal. A lei de anistia chilena, ainda em 

vigor, sequer foi considerada. Os militares chilenos mais uma vez contestaram em nome da 

soberania nacional. Em julho de 1999, contudo, a Suprema Corte chilena declarou que a lei de 

anistia do país não era mais aplicável aos casos de desaparecimento, considerando tais crimes 

como de sequestro e, por isso, crimes permanentes, cuja consumação ultrapassava os limites 

da lei de anistia. Assim, centenas de oficiais chilenos foram julgados por tais 

desaparecimentos. Em 2000, foi determinado que, por questões de saúde, Pinochet não tinha 

condições de ser submetido a julgamento e ele foi liberado para voltar ao Chile. No Chile, a 
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Suprema Corte retirou a imunidade do ex-ditador e o submeteu a prisão domiciliar. Pinochet, 

contudo, faleceu em dezembro de 2006 sem ter sido julgado.  

 O Uruguai, em 1986, promulgou sua lei de anistia, a de lei de caducidade da pretensão 

punitiva do Estado. Por ela, o Estado viu sua pretensão punitiva contra as pessoas que 

cometeram crimes de lesa humanidade durante o regime militar no Uruguai caducar, ou seja, 

ele perdeu o direito de punir essas pessoas. Em abril de 1989, realizou-se um referendo sobre 

alguns artigos da lei da caducidade, e ela foi mantida pela população. Desde então, várias 

foram as críticas e manifestações de órgãos internacionais contra a manutenção da anistia no 

Uruguai. Assim, em outubro de 2009, um plebiscito foi realizado para revisão da lei de 

anistia, mas a lei da caducidade foi novamente apoiada pela população, a não revisão da lei 

recebeu 47,36% dos votos (FONTE). 

 Na Argentina, o regime militar teve fim em 1983. Segundo Sain (2000), a derrota da 

Argentina na guerra das Malvinas marcou o início da ruptura militar no país e diminuiu as 

pretensões transicionistas dos militares, não havendo na Argentina uma transição pactuada, 

mas a implosão da ditadura. Mesmo assim, foi estabelecida uma lei de anistia pela última 

junta militar que governou o país. Com a eleição de Raúl Alfonsin, em 1983, iniciou-se uma 

era de busca da verdade e de revisão constitucional. Assim, em dezembro de 1983, foi 

instituída a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, para proceder a uma 

ampla investigação sobre os desaparecidos políticos. No mesmo mês, o Congresso Nacional 

argentino sancionou a lei 23.040, que anulava a lei de anistia estabelecida pelos militares.  

 Em setembro de 1984, a Comissão entregou seu relatório, onde se constatava a 

existência de 8.960 pessoas desaparecidas e, em abril de 1985, começaram os julgamentos dos 

militares. Tais julgamentos se proliferaram rapidamente, e um grupo de militares, chamados 

cara-pintadas, iniciaram uma série de rebeliões. Em 1986, o presidente Alfosín não conseguiu 

resistir à pressão dos militares e enviou ao Congresso um projeto de lei para cessar os 

julgamentos, foi promulgada, então, a lei do ponto final. Em seguida, o presidente enviou um 

projeto de lei que previa o não julgamento dos oficiais do exército que haviam agido em 

função da obediência hierárquica, surgindo, assim, a lei da obediência devida. Assim, dos 

julgamentos em prática, apenas 15 permaneceram em andamento com a edição dessas leis. 

Em 1989, Carlos Meném, assumiu a Presidência do país, e indultou os militares que ainda 

estavam sendo processados e os condenados. 

 Iniciou-se um amplo debate público acerca dos crimes cometidos pelos militares 

durante o regime militar e, em 1998, foram anuladas as lei do ponto final e da obediência 

devida. Hoje, a Argentina aplica as normas da Convenção Interamericana sobre Direitos 
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Humanos nos julgamentos dos militares que cometeram crimes contra a humanidade. Além 

disso, agora em 2010, a presidente Cristina Kishner autorizou a abertura dos arquivos 

militares sobre a ditadura no país para subsidiar os julgamentos dos militares (ARQUIVOS da 

ditadura..., 2010). 

 Está clara a evolução da justiça de transição no Chile e na Argentina. Ambos os países 

derrubaram suas leis de anistia e procederam a julgamentos. No Uruguai, a lei de anistia foi 

legitimada por um referendo e um plebiscito, o que pode não ser ideal para a diminuição da 

violência ou da impunidade, mas obedece às normas democráticas de elaboração de anistias. 

Segundo Robinson (2003), permite-se a existência de uma anistia geral em troca de transição 

pacífica de um regime militar para um democrático, desde que ela seja estabelecida por meio 

democrático, e uma consulta à população é a forma mais democrática de legitimar tal lei. Foi 

o que aconteceu no Uruguai. 

 O Brasil, por sua vez, não avançou muito na aplicação de uma justiça transicional. Os 

militares ainda detem um poder de veto grande que impede avanços nesse sentido, como se 

viu com o PNDH-3. Assim, como pediu o presidente Luis Inácio Lula da Silva, está-se 

esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153. Frente à extradição do 

general reformado do Uruguai, Manuel Cordeiro, pode ser que a Suprema Corte decida no 

sentido de aplicação das normas de direito internacional para os casos brasileiros. Caso ela 

não o faça, contudo, abre-se a possibilidade de ações na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, pois um dos requisitos para tal é o esgotamento de todas as instâncias nacionais. 

 Os ministros do Supremo Tribunal Federal, portanto, estão com uma missão bastante 

delicada em suas mãos decidir se os militares que cometeram crimes contra a humanidade 

devem ser punidos. Segundo Paulo Abrão, presidente da Comissão sobre Desaparecidos 

Políticos, a questão ficaria muito mais simples se a pergunta fosse invertida: Porque os 

militares que cometeram crimes contra a humanidade não devem ser punidos? (AUGUSTO & 

MONTENEGRO FILHO, 2009). A única resposta viável para essa pergunta é porque esse é o 

desejo da população. Esse desejo, contudo, só pode ser estabelecido por meio de um referendo 

da lei de anistia. 

 Deve-se ressaltar, ainda, que caso um referendo seja realizado é muito provável que a 

interpretação dada à lei de anistia seja mantida, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque 

apesar da violência ocorrida durante o regime militar brasileiro, é pequena a proporção de 

brasileiros atingidos pela repressão. Na Argentina e no Chile a violência foi bem maior e mais 

brutal, sendo difícil encontrar alguém que não tenha um parente vítima da ditadura. Em 

segundo lugar, no Brasil, as Forças Armadas deixaram o governo, mas permanecem com um 
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importante poder de veto, e são consideradas a instituição laica de maior credibilidade do país 

(ZAVERUCHA, 2010). E, por fim, porque, apesar de haver alguns clamores isolados, a 

sociedade civil não questiona de maneira forte e enfática a lei de anistia brasileira, apenas 

aquelas pessoas que têm algum parente desaparecido ou sofreram na pele com a ditadura 

ainda lutam para a alteração da lei. É provável, portanto, que a lei de anistia permaneça 

inalterada caso seja levada a um referendo popular. 
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6. Anexo A – Lei nº 6.683 de 1979 

 

LEI No 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979. 

 
Concede anistia e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes 
eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 
Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 
fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 

 § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza 
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

 § 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de 
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

 § 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato 
Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se 
ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º. 

Art. 2º Os servidores civis e militares demitidos, postos em disponibilidade, aposentados, 
transferidos para a reserva ou reformadas, poderão, nos cento e vinte dias seguintes à 
publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço ativo:(Revogado pela Lei 
nº 10.559, de 2002) 
 I - se servidor civil ou militar, ao respectivo Ministro do Estado;(Revogado pela Lei nº 
10.559, de 2002) 
 II - se servidor civis da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembléia 
Legislativa e da Câmara Municipal, aos respectivos Presidentes;(Revogado pela Lei nº 
10.559, de 2002) 
 III - se servidor do Poder Judiciário, ao Presidente do respectivo Tribunal;(Revogado 
pela Lei nº 10.559, de 2002) 
 IV - se servidor de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Município, ao 
Governo ou Prefeito.(Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 
 Parágrafo único. A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes das Políticas 
Militares ou dos Corpos de Bombeiro, será precedida de parecer de comissões presididas 
pelos respectivos comandantes.(Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 
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Art. 3º O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo ou 
emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu 
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da 
Administração. 

 § 1º - Os requerimentos serão processados e instituídos por comissões especialmente 
designadas pela autoridade a qual caiba a apreciá-los. 

 § 2º - O despacho decisório será proferido nos centos e oitenta dias seguintes ao 
recebimento do pedido. 

 § 3º - No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em Quadro Suplementar e 
o Militar de acordo com o que estabelecer o Decreto a que se refere o art. 13 desta Lei. 

 § 4º - O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o afastamento 
tiver sido motivado por improbabilidade do servidor. 

 § 5º - Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus dependentes 
o direito às vantagens que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da entrada em vigor da 
presente lei.  (Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 

Art. 4º Os servidores que, no prazo fixado no art. 2º, não requerem o retorno ou a reversão à 
atividades ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados aposentados, transferidos 
para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do serviço ativo para 
efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da pensão. (Revogado pela Lei nº 10.559, de 
2002) 
 

Art. 5º Nos casos em que a aplicação do artigo cedida, a título de pensão, pela família do 
servidor, será garantido a este o pagamento da diferença respectiva como vantagem 
individual.(Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 

Art. 6º O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na colateral, ou o Ministro 
Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades 
políticas, esteja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela 
haja notícias por mais de 1 (um) ano 

 § 1º - Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, 
no mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes. 

 § 2º - O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, 
será realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerente e proferirá, tanto 
que concluída a instrução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se 
concessiva do pedido, não caberá recurso. 

 § 3º - Se os documentos apresentados pelo requerente constituirem prova suficiente do 
desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, 
no prazo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da qual, se 
concessiva, não caberá recurso. 
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 § 4º - Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência gera a 
presunção de morte do desaparecido, para os fins de dissolução do casamento e de abertura de 
sucessão definitiva. 

Art. 7º A conhecida anistia aos empregados das empresas privadas que, por motivo de 
participação em grave ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de 
direitos regidos pela legislação social, haja sido despedidos do trabalho, ou destituídos de 
cargos administrativos ou de representação sindical. 

Art. 8º Os anistiados, em relação as infrações e penalidades decorrentes do não cumprimento 
das obrigações do serviço militar, os que à época do recrutamento, se encontravam, por 
motivos políticos, exilados ou impossibilitados de se apresentarem. 

 Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos dependentes do anistiado. 

Art. 9º Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos 
Atos a que se refere o art. 1º, ou que tenham sofrido punições disciplinares incorrido em faltas 
ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, bem como os 
estudantes. 

Art. 10.Os servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do art. 2º, será contado o 
tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no art. 11. 

Art. 11.Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive 
aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados, 
indenizações, promoções ou ressarcimentos. 

Art. 12.Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente constituído poderão 
voltar e ser votados nas convenções partidárias a se realizarem no prazo de 1 (um) ano a partir 
da vigência desta Lei. 

Art. 13.O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, baixará decreto regulamentando esta 
Lei. 

Art. 14.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15.Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de agosto de 1979; 158º da Independência e 91º da República. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.8.1979 

 

 


