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1. INTRODUÇÃO  

 

Embora as constituições brasileiras, desde o império sempre contiveram 

em seus textos os princípios que objetivavam a proteção da pessoa humana em seus 

direitos fundamentais conforme a compreensão própria de cada momento histórico, a 

realidade quase sempre era outra. 

Tais garantias corriqueiramente não ultrapassavam o campo formal 

prevalecendo na realidade social a prática reiterada de abusos e o impune desrespeito 

aos direitos humanos fundamentais. 

A manutenção do status quo e a perpetuação dos grupos no poder era o 

grande objetivo não declarado, conforme é anotado por Geraldo Prado: 

 

Sendo assim, a curiosidade de termos declarações de direitos 

fundamentais em nossas Constituições desde o império coexistindo 

com regimes políticos autoritários explica-se facilmente. Preconizar 

que todos são iguais perante a lei e admitir a escravidão, enunciar 

regras de devido processo legal e instituir tribunais de exceção, como 

no Estado Novo, e permitir o exílio e a eliminação de dissidentes 

políticos, como nos pós-64, servem apenas para iluminar de forma 

especial aquilo que sempre foi o cotidiano da Justiça Penal no Brasil 

até 1988; o controle social punitivo como forma de reduzir, 

conscientemente ou não, as resistências políticas ao projeto de 

perpetuação das oligarquias1. 

 

Em que pese a importância e a dimensão política atribuída ao período de 

exceção vivenciado entre 1964 a 1985, no qual ocorreram violações graves aos direitos 

                                                           
1 PRADO, GERALDO. PROCESSO PENAL E ESTADO DE DIREITO NO BRASIL: considerações 

sobre a fidelidade do juiz à lei penal. Revista de Estudos Criminais, ano IV, n. 14, 2004, pp. 95-112 
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fundamentais perpetrados por agentes do próprio Estado, assim como também por 

aqueles que militavam a instauração de outro regime político com o recurso às armas, 

até mesmo em atos terroristas hoje considerados hediondos, certo é que a realidade de 

abusos aos direitos fundamentais no Brasil não está ligado exclusivamente a esse 

momento histórico. 

Diuturnamente continuam ocorrendo essas violações conforme 

demonstram as estatísticas policiais e o noticiário. Vão desde homicídios hediondos, 

passando pelos acidentes de trânsito que ceifam a vida de milhares de brasileiros, até a 

corrupção desenfreada, desvios dos recursos públicos em inúmeros atos de improbidade 

administrativa que retiram verbas da educação, da saúde, da segurança e assim privam a 

população do acesso aos bens e serviços que poderiam proporcionar uma vida mais 

digna. 

Existe uma dívida histórica que cobra seu preço nas mazelas do povo e 

assim é explicada por Fabio Konder Comparato: 

 

A verdade é que o peso negativo do passado continua a manter, em 

nosso país, uma das situações de mais profunda desigualdade social 

do mundo. (...) Três fatores, estreitamente ligados entre si, 

contribuíram no passado para produzir esse efeito negativo: a 

escravidão, o latifúndio e a privatização do espaço público. Eles estão 

na origem do nosso regime político oligárquico e explicam a tradição 

de violência letal das forças policiais de segurança, bem como o velho 

costume dos interrogatórios sob tortura nas delegacias de policia. O 

regime militar adotou e ampliou essas práticas, com a invenção dos 

“desaparecimentos” de opositores.2  

 

Por direitos humanos fundamentais deve se compreender não somente o 

respeito às convicções políticas, à vida, à liberdade, mas igualmente, o máximo 

empenho do Estado em proporcionar aqueles direitos básicos que permitirão a fruição 

real, efetiva, dos bens e serviços capazes de garantir um ambiente em que a dignidade 

da pessoa humana seja experimentada efetivamente. Por outras palavras, a efetiva 

implementação das políticas públicas que garantam os direitos fundamentais de cunho 

social. 

                                                           
2 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 10°ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 18. 
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Essa dura realidade, entretanto, parece que vem sendo vagarosamente 

alterada em decorrência dos influxos democráticos experimentados, sobretudo, a partir 

da Constituição Federal de 1988 e, mais recentemente, pela releitura do sistema jurídico 

em que os princípios retomam lugar de destaque na interpretação e aplicação das 

normas.  

Acerca dos avanços democráticos e a coexistência com a antiga ordem, 

aponta Maria Dalva Gil Kinzo: 

 

Como de resto tem ocorrido em outros momentos de nossa história, a 

democratização que se iniciou com a restauração do governo civil não 

foi o produto de uma ruptura com a antiga ordem. Isto implica que a 

reconstrução do sistema político deu-se através de acomodações e do 

entrelaçamento de práticas e estruturas novas e antigas, combinação 

esta que estruturou as opções e estratégias seguidas pelos principais 

atores do processo político. Salientar este ponto não significa 

desconsiderar os avanços democráticos conquistados, os quais são, em 

grande medida, o produto da dinâmica política introduzida pelo 

próprio processo de democratização.3 

 

Essa reconstrução no campo jurídico pode ser exemplificada com a 

criação do incidente de deslocamento de competência promovido pela Emenda 

Constitucional no. 45/2004, (CF/88, art. 109, § 5o) que admite nos casos de graves 

violações aos direitos humanos, o deslocamento para a Justiça Federal da competência 

para processar e julgar tais crimes e assim garantir o cumprimento das obrigações 

assumidas nos vários tratados internacionais. 

Exerce um papel importante neste processo as influências provindas 

desses tratados internacionais que por sua vez são fruto das experiências colhidas 

durante o pós II Guerra Mundial, onde a humanidade presenciou atrocidades 

inomináveis exigindo a superação de modelos para alcançar a justiça na punição. 

 Nesse aspecto houve um inegável avanço acerca do modo como se deu a 

persecução dos crimes cometidos na Alemanha durante o nazismo. Muitos crimes 

cometidos pelos nazistas tiveram como vitimas cidadãos alemães dentro do território 

alemão defletindo daí a dificuldade do Tribunal de Nuremberg em puni-los diante da 

ordem jurídica internacional, exigindo superação dos tradicionais conceitos de costumes 

                                                           
3 KINZO, Maria Dalva Gil. A democratização brasileira: um balanço do processo político desde a 

transição: São Paulo. São Paulo em perspectiva. 2001. P.6. 
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de guerra para se chegar a tipificação dos crimes contra a humanidade passiveis de 

persecução mesmo que o ordenamento interno de cada Estado não tenha previsão legal. 

Esses julgamentos de transição forneceram a sustentação teórico-jurídica 

para a superação dos limites à persecução penal das graves violações aos direitos 

humanos fundamentais ao possibilitar o processamento das pessoas responsáveis por 

tais crimes cometidos dentro de um território nacional e contra seus cidadãos perante 

uma Corte Internacional.  

Deisy Ventura sintetiza assim o fundamento dessa tipificação 

excepcional: 

 

Com efeito, a humanidade é que se instala no estatuto da vitima, uma 

“vitima absolutamente única, que escapa ao Direito comum, diante da 

qual devem apagar-se os direitos do homem incapazes de apreendê-la, 

[...] mas as conseqüências dessa inovação são tão dolorosas 

politicamente que ela se torna uma noção conjuntural. Por 

conseguinte, a grande dificuldade de falar em crime contra a 

humanidade, ao longo da história, decorre precisamente do fato de que 

ele pode corresponder ao tratamento desumano, por um Estado, de sua 

própria população, sobre seu próprio território, competência que 

outrora correspondia ao estrito domínio reservado dos Estados. O 

Acordo de Londres, que instituiu o Tribunal de Nuremberg, reverteu, 

já em 1945, o princípio da imunidade no que atine à responsabilidade 

individual dos violadores, ao possibilitar o julgamento de agentes 

públicos que atuaram odiosamente em nome do Estado e por meio de 

seu aparelho.4 

 

Em nível internacional esse princípio foi reafirmado em duas Resoluções 

aprovados pela Assembléia Geral das Nações Unidas (nos. 3/1946 e 95(i)/1946). 

Posteriormente em 1968 foi aprovada a Resolução no. 2.391/1968 prevendo a 

imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade cometidos até mesmo em tempos de 

paz, ainda que os Estados não contenham essa previsão no direito interno. Ressalta-se 

que o Brasil não aderiu a esta última convenção. 

 

                                                           
4 VENTURA, Deisy. A interpretação judicial da Lei de Anistia brasileira e o Direito Internacional. 

Revista anistia política e justiça de transição, n. 4 (jul/dez. 2010). Brasilia: Ministério da Justiça, 2011, p. 

217. 
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2. A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

E A COEXISTÊNCIA COM OUTRAS GARANTIAS. 

 

Não é mais admissível num país plenamente democrático que proclama a 

dignidade da pessoa humana como um valor fundamental a coexistência de abusos ou 

de violações graves aos direitos fundamentais em seu sentido mais amplo possível, 

conforme bem sintetiza Dalmo de Abreu Dallari: 

 

Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, 

as condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à 

humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber os 

benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. Esse conjunto 

de condições e de possibilidades associa as características naturais dos 

seres humanos, a capacidade natural de cada pessoa e os meios de que 

a pessoa pode valer-se como resultado da organização social. É a esse 

conjunto que se dá o nome de direitos humanos.5 

 

Tais valores só podem ser alcançados num ambiente institucional em que 

a pessoa humana e seus direitos fundamentais sejam respeitados de forma intransigente, 

cabendo ao Estado, sem dúvida, um papel fundamental diante da missão constitucional 

que lhe é reservada e dos recursos extraídos da sociedade. 

No campo da persecução penal esse desafio é digno das tarefas confiadas 

a Hércules. Com efeito, possuímos no plano normativo um sistema jurídico arcaico 

produzido quase integralmente no período do Estado Novo (Código Penal de 1940; 

Código de Processo Penal de 1941) num ambiente não democrático e onde a 

valorização da pessoa humana não alcançava as atuais dimensões. 

Torna-se, portanto, muito difícil a harmonização dos valores 

democráticos e garantidores da dignidade da pessoa humana assegurados na 

constituição em face desse quadro normativo, sobretudo quando se pretende retroagir a 

aplicação dessas garantias para períodos anteriores a própria promulgação da 

constituição, exigindo a reinterpretação de todo o sistema para informá-lo com os 

princípios constitucionais. 

                                                           
5 DALLARI, D. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.7-9 



6 

 

Nesse contexto surgiu a necessidade do Supremo Tribunal Federal se 

pronunciar acerca da Lei no. 6.683/79 (lei da anistia) ante o ajuizamento pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil da Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental no. 153/DF especificamente na questão relacionada à 

responsabilização de agentes e ex-agentes públicos envolvidos nos casos de graves 

violações aos direitos humanos perpetrados nos porões da ditadura durante os anos de 

chumbo. 

Em paralelo ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no âmbito 

da ADPF 153/DF, a República Federativa do Brasil foi acionada perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do 

Araguaia) com relação a aplicação da mesma Lei da Anistia e as possíveis violações aos 

direitos humanos fundamentais protegidos em tratados internacionais. 

O Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF no. 153/DF em 28 e 29 de 

abril de 2010, ao passo que a Corte Interamericana proferiu seu julgamento em 24 de 

novembro de 2010. Foram decisões opostas. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

constitucionalidade da Lei de Anistia impedindo a aplicação da chamada justiça de 

transição, enquanto a Corte Interamericana condenou o Brasil a apurar e punir os crimes 

cometidos pelos agentes e ex-agentes públicos em face da natureza imprescritível desses 

crimes considerando a lei de anistia contrária aos tratados firmados pelo Brasil que 

versam sobre esses direitos fundamentais, além de determinar a indenização civil aos 

familiares das vitimas. 

 

3. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS EM 

CONFRONTO COM OUTROS VALORES. 

 

Os argumentos principais da ADPF no. 153/DF sustentando a 

desconformidade da Lei de Anistia com os princípios constitucionais podem ser assim 

resumidos:  

a) violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal quanto ao 

princípio da isonomia em matéria de segurança, pois o texto da lei concede anistia a 

crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivações políticas, o que não poderia contemplar os crimes comuns. O instituto da 
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anistia é aplicável a crimes objetivamente previstos em lei, mas não havia previsão legal 

para crimes políticos, situação que equipara o benefício concedido a graça ou indulto. 

De outra parte, a lei excetua dos benefícios da anistia os condenados por crimes de 

terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal, ou seja, aqueles praticados pelos 

opositores do regime;  

b) violação do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal que assegura o 

direito a informação. A questionada Lei impediria o acesso às informações necessárias a 

reconstituição da memória histórica, impossibilitando a identificação dos responsáveis 

pela prática dos crimes;  

c) violação do art. 1º da Constituição Federal relativo ao princípio 

democrático e republicano que teriam sido violados diante do controle do Senado 

Federal pelo Executivo por meio dos “senadores biônicos” e da ausência de eleição 

direta para a Presidência da República;  

d) violação do art. 1º, III, da Constituição Federal, uma vez que a Lei da 

Anistia viola o principio da dignidade da pessoa humana e as reparações civis 

promovidas sob o espectro dos artigos 8º e 9º das Disposições Constitucionais 

Transitórias e das Leis Federais no. 9.140/95 e 10.559/2002 não seriam suficientes. 

O texto submetido a julgamento consta do art. 1º da Lei no. 6.683/79 

com o seguinte teor: 

 

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. 

 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivação política. 

 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal pela compatibilidade 

da Lei da Anistia com a Constituição Federal, segundo o voto do relator, Eros Grau, 

fundamentou-se em cinco argumentos principais, a saber: a) distinção hermenêutica 
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entre norma e texto de norma; b) o princípio da interpretação como aplicação; c) a 

aplicação do princípio das leis-medidas; d) dificuldade contramajoritária. 

Quanto aos dois primeiros fundamentos, é de ser lembrado que o pedido 

veiculado na ADPF 113/DF exige a aplicação da técnica de controle de 

constitucionalidade denominado de interpretação conforme. Por essa razão, o 

julgamento neste primeiro tópico faz distinção entre a dimensão textual e a dimensão 

normativa a dizer que somente a interpretação do texto normativo (especialmente 

quando da aplicação do direito ao caso concreto) fornecerá o real sentido da lei, 

conforme explica o próprio Eros Grau em obra de sua autoria denominada “O direito 

posto e o direito pressuposto” onde se lê: 

 

As disposições, os enunciados, os textos, nada dizem; somente passam 

a dizer algo quando efetivamente convertidos em normas (isto é, 

quando – através e mediante a interpretação – são transformadas em 

normas). Por isso as normas resultam da interpretação, e podemos 

dizer que elas, enquanto disposições, nada dizem – elas dizem o que 

os intérpretes dizem que elas dizem.6 

 

O esforço hermenêutico se justifica para se chegar ao alcance da 

expressão “crimes conexos” constante do artigo 1º, § 1º da Lei de Anistia, ou seja, se 

abrangeria ou não os crimes comuns praticados pelos agentes e ex-agentes do Estado já 

que a anistia era direcionada fundamentalmente aos crimes políticos. 

Nesse rumo, o voto condutor do julgamento expõe o contexto histórico 

em que a Lei foi engendrada numa espécie de acordo político que beneficiava todas as 

partes envolvidas no conflito (caráter bilateral) e a única via pacífica capaz de 

reconduzir o País a redemocratização. Esse contexto histórico “de conhecimento de toda 

gente”, não poderia ser ignorado na interpretação da lei, pois naquele momento se 

buscava alcançar um desiderato maior, ou seja, a pacificação social e a 

redemocratização que conduziria finalmente ao ambiente constitucional de valorização 

das garantias aos direitos individuais. 

Noutro argumento, o julgamento definiu a natureza da Lei de Anistia 

como sendo uma lei-medida, ou seja, destinada a regular uma situação concreta 

                                                           
6 GRAU. Eros, O direito posto e o direito pressuposto. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 80 
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específica em que mesmo os direitos fundamentais podem ser relativizados com a 

finalidade de obter-se a solução de uma crise institucional. 

Acerca da natureza administrativa da lei-medida para aplicação a uma 

especifica situação concreta e sua adoção na Alemanha, expõem Hans Wolff, Otto 

Bachof e Rolf Stober: 

 

Na Alemanha, a monarquia e mesmo o Governo e a Administração 

republicanas conservaram, com forte autonomia política, também um 

poder de criação normativa. Só na mais recente época constitucional 

alemã, passaram a ser permitidas, entre outras, nos termos do art. 14 

III 2 e 19 I 1 GG, leis-medida, isto é, leis referidas a uma situação 

concreta, sendo a Administração cada vez mais limitada à mera 

execução (ver BverfGE [Entscheidungen des 

bundesverfassungsgerichts – decisões do Tribunal Constitucional 

Federal], 25, 371, 396; 95, 1, 15 ss.; Kuning, Jura 1993, 308 ss)7. 

 

Dessa forma, a Lei da Anistia destinou-se a regular uma situação 

concreta específica de um momento histórico representando uma indulgência soberana, 

uma clemência do Estado, razão pela qual, sua interpretação deve ser autêntica e não 

pode ser dissociada desse ambiente em que no plano normativo estava em vigor a 

Constituição Federal de 1967, a Emenda Constitucional 11/78 e a Emenda 

Constitucional 26/85, esta última conduziu a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte dando origem a Constituição Federal de 1988. 

Por fim, o último argumento refere-se a necessidade de limitar o ativismo 

judicial a ponto de não invadir a competência do Poder Legislativo conforme definiu o 

próprio Eros Grau  ao afirmar que “nem mesmo para reparar flagrantes iniqüidades o 

Supremo pode avançar sobre a competência constitucional do Poder Legislativo”, o que 

se convencionou denominar de dificuldade contramajoritária.  

Assim, o atendimento a pretensão veiculada na ADPF/DF exigiria uma 

postura legiferante que o Supremo se recusou a adotar. Com fundamento principal 

nesses argumentos, a Lei de Anistia foi declarada constitucional mesmo reconhecendo-

se que as pessoas que ela beneficiou cometeram graves violações aos direitos humanos 

fundamentais, registrando-se que o julgamento não foi unânime.  

                                                           
7 WOLF, Hans, et al. Direito Administrativo. Trad. Antonio F. de Souza. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2006, p. 225. 
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4. DA DECISÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS CONDENANDO O ESTADO 

BRASILEIRO DIANTE DA OMISSÃO LEGISLATIVA E DA 

AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL DAS GRAVES 

VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS. 

 

A República Federativa do Brasil foi acionada perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a fim de se pronunciar sobre as graves violações 

aos direitos humanos fundamentais perpetrados pelo Estado Brasileiro durante o 

período da ditadura militar no episódio que ficou conhecido como “Guerilha do 

Araguaia” e a negativa jurisdicional de apuração desses crimes. 

A representação foi promovida em agosto de 1995 pelo Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Human Rights Watch/Americas, Grupo 

Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado da Universidade 

de São Paulo. 

Foi precedida de iniciativas processuais perante a Justiça Federal que não 

lograram êxito, seja pelo indeferimento dos pedidos ou pela excessiva demora no 

julgamento. O pronunciamento da Corte foi pela condenação do Estado Brasileiro, nos 

seguintes termos: 

 

[...]  

3. As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 

investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são 

incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos 

jurídicos e não podem seguir representando um  obstáculo para a 

investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e  

punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante 

impacto a  respeito de outros casos de graves violações de direitos 

humanos consagrados na  Convenção Americana ocorridos no Brasil. 

4. O Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, 

portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal  e à liberdade 

pessoal, estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção 

Americana  sobre Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 
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desse instrumento, em prejuízo das pessoas indicadas no 

parágrafo 125 da presente Sentença, em conformidade com o 

exposto nos parágrafos 101 a 125 da mesma.  

5. O Estado descumpriu a obrigação de adequar seu direito 

interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida 

em seu artigo 2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo 

instrumento, como consequência da interpretação e aplicação que 

foi dada à Lei de Anistia a respeito de graves violações de direitos 

humanos. Da  mesma maneira, o Estado é responsável pela 

violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial 

previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 desse 

instrumento, pela falta de investigação dos fatos do presente caso, 

bem como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em 

prejuízo dos familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa 

executada, indicados nos parágrafos 180 e 181 da presente 

Sentença, nos  termos dos parágrafos 137 a 182 da mesma. 

6. O Estado é responsável pela violação do direito à liberdade de 

pensamento e de expressão consagrado no artigo 13 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação com os artigos 1.1, 

8.1 e 25 desse instrumento, pela afetação do direito a buscar e a 

receber informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre 

o  ocorrido. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela violação 

dos direitos às garantias judiciais estabelecidos no artigo 8.1 da 

Convenção Americana, em relação  com os artigos 1.1 e 13.1 do 

mesmo instrumento, por exceder o prazo razoável da  Ação Ordinária, 

todo o anterior em prejuízo dos familiares indicados nos parágrafos 

212, 213 e 225 da presente Sentença, em conformidade com o exposto 

nos parágrafos 196 a 225 desta mesma decisão. 

7. O Estado é responsável pela violação do direito à integridade 

pessoal, consagrado no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em relação com o artigo 1.1 desse mesmo 

instrumento, em prejuízo dos familiares  indicados nos parágrafos 243 

e 244 da presente Sentença, em conformidade com o exposto nos 

parágrafos 235 a 244 desta mesma decisão.8 (g.n.). 

 

A condenação teve por escopo a figura do crime de “desaparecimento 

forçado” que não é tipificado no direito interno brasileiro revelando uma quase 

insuperável barreira para a persecução interna desses crimes. 

                                                           
8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf 
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A exigência contida na decisão é a de instauração de uma justiça de 

transição à semelhança do ocorrido nos outros países da América Latina, especialmente 

na Argentina e no Chile. Exige-se do Estado Brasileiro que promova a persecução penal 

dos responsáveis pelas violações aos direitos humanos fundamentais no que contraria 

frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 

5. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO. 

 

Segundo o conceito internacionalmente aceito, a justiça de transição é o 

conjunto de medidas e mecanismos associados à tentativa de uma sociedade em lidar 

com um legado de abusos em larga escala no passado, buscando assegurar legitimidade, 

justiça e conciliação. 

A Organização das Nações Unidas declarou o seguinte nesse tema:  

 

A noção de ‘justiça de transição’ discutida no presente relatório 

compreende o conjunto de processos e mecanismos associados às 

tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande 

legado de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os 

responsáveis prestem contas de seus atos, que seja feita a justiça e se 

conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais e 

extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional 

(ou nenhum), bem como abarcar o juízo de processos individuais, 

reparações, busca da verdade, reforma institucional, investigação de 

antecedentes, a destruição de um cargo ou a combinação de todos 

esses procedimentos9. 

O relatório S/2004/616 da Organização das Nações Unidas afirma que “a 

proteção às minorias” só é possível num Estado de direito e a “paz só é consolidada por 

meio da criação de instituições legítimas para a administração igualmente legitima de 

justiça”. 

Com efeito, existe uma convicção firme no sentido de que esse ideal não 

pode ser alcançado quando as graves violações aos direitos humanos fundamentais, a 

pretexto de permitirem a transição, deixam de ser punidos.  

                                                           
9 NAÇÕES UNIDAS – Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a justiça de transição em 

sociedades em conflito ou pós-conflito. Relatório do Secretário Geral S/2004/616. In: Revista Anistia 

Política e Justiça  de Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan.-jun. 2009. p.325.  
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Bem por isso é necessário assegurar uma fase de transição para que os 

Estados possam dentro desse contexto, promover a apuração e responsabilização dos 

indivíduos nacionais a fim de instaurar uma nova ordem sem vulnerar a memória 

histórica ou deixar no esquecimento e sem punição as atrocidades cometidas. 

Vários são os exemplos internacionais da realização da justiça de 

transição como indicam v.g. os Tribunais de Nuremberg e Tóquio, ou, os exemplos da 

Espanha e da própria América Latina, nos quais se buscou realizar a transição de um 

ambiente estatal de abusos e atrocidades para outro onde são garantidos os direitos 

humanos fundamentais. 

Observa-se em nível mundial um poderoso influxo no sentido de impor 

aos Estados a obrigação de apurar e punir as violações aos direitos fundamentais 

partindo-se do pressuposto de que os crimes são cometidos pelos indivíduos e por essa 

razão podem e devem ser apurados e punidos. 

A idéia de que as violações a esses direitos básicos são atos exclusivos do 

aparato estatal esconde seus autores e sempre levou, invariavelmente, à impunidade de 

seus agentes. Quando muito, têm lugar apenas as reparações civis. Portanto, o modelo 

de irresponsabilidade/imunidade vigente no plano internacional até a II Guerra Mundial 

restou superado. 

 

6. CONCLUSÃO.  

 

O Brasil optou claramente por um modelo de ampla e irrestrita anistia a 

todos os seus nacionais, agentes públicos ou particulares engajados nos movimentos 

político/ideológicos e na repressão estatal, como única forma de superar os traumas 

sociais provocados pelas inegáveis violações aos direitos humanos fundamentais. 

Foi o melhor modelo? Parece evidente que qualquer opção apresentaria 

inconvenientes e certamente a impunidade não é uma alternativa aderente à idéia de 

justiça.  Mas, foi o que ocorreu e somente uma leitura contextualizada permite 

compreender melhor seus contornos, o que pode ser vislumbrado no parecer do então 

Conselheiro Federal da mesma Ordem dos Advogados do Brasil que ingressou com a 

ADPF/DF 153, José Paulo Sepúlveda Pertence sobre os debates prévios à Lei de 

Anistia: 
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Cremos, por fim, que o pronunciamento da Ordem dos Advogados, a 

respeito desse projeto não pode terminar sem que a entidade repise, 

uma vez mais, a advertência, já reiterada, sobretudo através do 

eminente ex-presidente Raymundo Faoro: no processo de construção o 

Estado de Direito, a anistia “é uma passo necessário, mas não o 

suficiente”. Ainda que se tornasse ampla, geral e irrestrita, ela deixaria 

subsistir, para o futuro, empecilhos institucionais decisivos contra o 

estabelecimento, no País, dos pressupostos necessários a uma 

autêntica convivência democrática. (Processo CP 2164/79).  

 

As ponderações de Cezar Peluso em seu voto no ADPF/DF 153 são úteis 

para se compreender a opção brasileira e dela tentar extrair algo de superior para nutrir 

o espírito humano. 

 

Se é verdade que cada povo resolve os seus problemas históricos de 

acordo com a sua cultura, com os seus sentimentos, com a sua índole, 

também com a sua história, o Brasil fez uma opção pelo caminho da 

concórdia. E digo, se eu pudesse concordar com a afirmação de que 

certos homens são monstros, eu diria que os monstros não perdoam, 

só o homem perdoa, só uma sociedade superior, qualificada pela 

consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de 

perdoar, porque só uma sociedade que, por ter grandeza é maior do 

que os seus inimigos, é capaz de sobreviver. Uma sociedade que 

queira lutar contra os seus inimigos com as mesmas armas, os mesmos 

instrumentos e os mesmos sentimentos está condenada a um fracasso 

histórico10. 

 

Esse pensamento também foi preconizado na África do Sul após a eleição 

de Nelson Mandela e durante a Comissão de Verdade e Reconciliação instituída para 

superar os traumas do apartheid conforme pondera o médico psiquiatra César 

Vasconcelos de Souza, citando o escritor Philip Yancey: 

 

Nelson Mandela ensinou ao mundo uma lição sobre a graça quando, 

depois de 27 anos de prisão e depois de ter sido eleito presidente da 

África do Sul, ele pediu que seu carcereiro se juntasse a ele na 

cerimônia de posse e recrutou policiais africâneres como seus guarda-

costas. Em seguida, ele nomeou o arcebispo Desmond Tutu para 

chefiar a Comissão de Verdade e Reconciliação, uma forma criativa 

de mostrar a repulsiva verdade da opressão sem exigir vingança. De 

                                                           
10 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bK2Hpfnk2Qg . Acesso em 28 de junho de 2010. 
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acordo com as regras da Comissão, se um opressor enfrentasse seus 

acusadores e confessasse plenamente seu crime, ele não poderia ser 

processado por esse crime. Alguns sul-africanos protestaram contra a 

injustiça de deixar criminosos em liberdade, mas Mandela insistiu em 

que o país precisava mais de cura do que de justiça. [...] Não se fez 

justiça naquele dia, na África do Sul, à medida que a Comissão de 

Verdade e Reconciliação foi expondo atrocidades aos olhos de todos. 

Algo além da justiça aconteceu: o primeiro passo para a 

reconciliação.11 

 

Em cumprimento a decisão da Corte Interamericana, o Ministério 

Público Federal constituiu o Grupo de Trabalho Justiça de Transição (GTJT) para 

auxiliar na persecução penal dos crimes, conforme pode ser verificado no sitio do órgão 

na rede mundial de computadores. 

Todavia, parece evidente que as dificuldades serão praticamente 

insuperáveis visto que a persecução penal na moldura exigida na decisão da Corte 

Interamericana contempla uma figura inexistente no Direito Penal brasileiro. Com 

efeito, não há tipo penal para “desaparecimento forçado” sem falar em outros 

obstáculos, como v.g. o tempo decorrido desde o cometimento dos crimes que impede a 

persecução (prescrição) perante o ordenamento nacional, ou a falta de ratificação pelo 

País da Convenção Interamericana sobre desaparecimento forçado de pessoa. 

Assim como aconteceu com o Tribunal de Nuremberg, a persecução 

penal dessas graves violações no Brasil dependerá da superação de inúmeros dogmas do 

Direito Penal e de garantias de índole constitucional (CF, art. 5º, XXXVI, XXXIX, XL 

entre outras) que talvez não seja possível ser alcançada como demonstrou o julgado do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 SOUZA. César Vasconcelos de. Graça e Justiça. Revista Adventista. São Paulo. No. 1.261, ano 108,  p. 

22. Junho, 2013. 
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