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ESQUECIME�TO: O DEBATE RECE�TE SOBRE O LEGADO 

AUTORITÁRIO �O BRASIL 
 

 
Resumo: Um debate contemporâneo sobre o desenvolvimento das instituições 
democráticas no Brasil diz respeito à revisão do legado autoritário e dos crimes políticos 
cometidos durante a ditadura no país (1964-1985). Tendo essa realidade como 
perspectiva, inicialmente discutimos a controvérsia que envolve Executivo e Judiciário 
no tocante à punição dos crimes cometidos pelo aparato repressivo. Em seguida, 
abordamos como esse debate vem sendo desenvolvido pelo Legislativo, no tocante à 
revisão de aspectos da Anistia. Por fim, analisamos como essas questões repercutem nas 
organizações de direitos humanos no Brasil. 
 
Palavras-Chave: Democratização – Ditadura Militar – Direitos Humanos. 
 
 
Introdução 
 

 
No início da década de 1980, conforme salientado por Alain Rouquié (1984) em 

seu estudo sobre o Estado militar na América Latina, dois terços da população 
latinoamericana vivia em países dominados por militares ou em regimes militares. 
Atingidos por aquela que, segundo Samuel Huntington (1994, p. 28-29), seria a 2ª onda 
reversa de democratização, encontramos o caso do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, 
dentre outros, onde, através de golpes civis-militares, instalaram-se nas suas estruturas 
de poder regimes burocrático-autoritários1 (O’DONNELL, 1986). 

A ditadura civil-militar brasileira foi instaurada entre os dias 31 de março e 1º de 
abril de 1964, estando o seu acontecimento relacionado, além das motivações 
econômicas2 e anticomunistas (MOTTA, 2002), à desestabilização política vivenciada 
no país desde agosto de 1961, quando ocorrera a renúncia do presidente Jânio Quadros. 
Na sua vigência, foi criado um sistema político bipartidário dividido entre ARENA 
(Aliança da Renovação Nacional, partido governista) e MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro, abrangendo a oposição consentida), sendo realizadas eleições periódicas e 
regulares para os cargos dos poderes legislativos municipal, estadual e federal. 

Em 1974, época em que o regime ainda colhia os frutos do crescimento 
econômico e a neutralização dos opositores que atuavam fora do sistema partidário 
atingia seu auge, Ernesto Geisel (ditador-presidente entre 1974-1979) formata e inicia, 
                                                             
1 De acordo com o conceito desenvolvido por Guillermo O’Donnell (1986, p. 21-23), um Estado 
burocrático-autoritário caracteriza-se: a) por ser organizador da dominação de uma classe sobre as 
demais; b) por tentar normalizar a economia estabelecendo novos padrões de produção-acumulação; c) 
por constituir um sistema no qual são excluídos da política setores populares que eram ativos; d) pela 
supressão de direitos de cidadania; e) pela exclusão econômica dos setores populares ao mesmo tempo em 
que possibilita um padrão de acumulação de capital às classes oligopólicas; f) por promover um 
incremento no processo de internacionalização da estrutura produtiva; g) pela institucionalização de uma 
racionalidade técnica instrumental que visa à despolitização de questões sociais; h) pelo fechamento de 
mecanismos democráticos de acesso ao governo, limitando a sua ocupação aos membros das Forças 
Armadas e/ou representantes de grandes empresas. 
2 Luciano Martins (1988) destaca que o sucesso do golpe se deveu, em parte, à necessidade de 
realinhamento da economia nacional aos novos padrões internacionais de expansão do capitalismo. Neste 
contexto, o apoio das elites econômicas aos setores golpistas foi importante, dando subsídios à formação 
de uma coalizão civil-militar que durou quase 21 anos. 



3 
 

de dentro do próprio governo, um projeto de transição “lenta, gradual e segura” que se 
estenderia até 1985 e seria altamente pactuado em sua trajetória. Ao longo dos seus 
quase 11 anos de duração, a transição do regime político brasileiro caracterizou-se como 
o processo de liberalização “[...] mais controlado pelos dirigentes autoritários e aquele 
em que os membros de sua elite civil garantiram não só sua sobrevivência política como 
ampla participação no poder após a democratização (ARTURI, 2001, p. 11-12)”, sendo, 
por esta razão, denominado por parte dos estudiosos como um processo de transição 
negociada ou pactada (conforme: ARTURI, 2001; MUNCK; LEFF, 1997; 
O’DONNELL; SCHMITTER, 1988). 

Passadas mais de duas décadas desde o fim da ditadura civil-militar, questões 
referentes à memória da repressão política vivenciada volta e meia são trazidas à tona, 
chamando à atenção para as marcas que o período autoritário deixou na sociedade. 
Afinal de contas, é fato que, no que se refere aos artifícios utilizados para consolidação 
desse regime, a neutralização dos opositores políticos foi obtida de forma vinculada à 
aplicação-consolidação da Doutrina de Segurança Nacional – DSN (PADRÓS, 2006; 
2008). Neste contexto, a perseguição, prisão, tortura, morte e/ou desaparecimento das 
pessoas que pudessem ser identificados como contrárias à manutenção do regime 
autoritário no poder, cabe salientar, foi bastante utilizada, podendo, inclusive, afirmar-se 
que tais práticas, por não serem excepcionais, podem ser consideradas como uma 
política de Estado. 

Com o fim das ditaduras civis-militares latinoamericanas, que não significou o 
fim das violações aos direitos humanos no continente, verifica-se que as formas como 
tem sido tratada a memória da repressão política variaram de país para país. No que se 
refere detidamente às “políticas da memória” no Brasil, ou seja, das políticas públicas 
destinadas à memória da repressão, avanços importantes ocorreram após a Conferência 

de Viena (KOERNER, 2003), sendo visível que a questão relativa à formulação de uma 
política para os direitos humanos no país toma um novo rumo em 1995, com o início do 
primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (GONZÁLEZ, 2010, p. 
112). 

Reeleito em 1998, e, ao longo dos 8 anos de governo do presidente Cardoso 
(1995-2002), deram-se passos significativos não só em direção à evolução das políticas 
destinadas à causa geral dos direitos humanos, mas também, e, consequentemente, com 
vistas ao tratamento da memória da repressão política, merecendo destaque, no sentido 
referido: a) a elaboração das duas primeiras versões do Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH), respectivamente de 1996 e 2002; b) a edição da Lei nº 9.140 de 
1995, reconhecendo casos de mortes e desaparecimentos políticos ocorridos durante a 
repressão; c) a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
(CEMDP), pela Lei nº 9.140; d) a criação da Comissão de Anistia (atualmente vinculada 
ao Ministério da Justiça), em 2001. 

Na esteira dos avanços promovidos pelo seu antecessor, o presidente Luís Inácio 
Lula da Silva possibilitou, ao longo dos seus dois mandatos (2003-2006 e 2007-2010), 
que políticas incrementais destinadas à memória da repressão política fossem levadas a 
diante. Neste sentido, durante os 8 anos de Governo Lula encontra-se: a) a ampliação e 
revisão do conteúdo da Lei nº 9.140, através da Lei nº 10.875 de 2004, para que aquelas 
pessoas que morreram durante a realização de atos contra o regime civil-militar ou 
cometeram suicídio após terem sido torturadas fossem reconhecidas como mortas pelo 
Estado brasileiro; b) a publicação da Série Direito à memória e à verdade pela CEMDP; 
c) a continuidade dos trabalhos da Comissão de Anistia, que iniciou a realização das 



4 
 

suas Caravanas; d) a criação do Portal Memórias Reveladas; e) a edição do PNDH-3, 
que previu a criação de uma Comissão  acional da Verdade

3. 
Feitas essas considerações iniciais sobre o cenário brasileiro, o presente estudo 

analisa um dos principais debates contemporâneos sobre o desenvolvimento das 
instituições democráticas no país, debate este que envolve ampla polêmica entre os 
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e a sociedade civil naquilo que se relaciona à 
revisão do legado autoritário e dos crimes políticos cometidos durante a ditadura. Tendo 
esta realidade como perspectiva, discutiremos a controvérsia que envolve os poderes 
Executivo e Judiciário no tocante à punição dos crimes cometidos pelos agentes da 
repressão. Após, abordaremos como esse debate vem sendo desenvolvido pelo poder 
Legislativo, em termos da revisão de aspectos da lei da Anistia de 1979. Por fim, 
analisaremos como todas essas questões repercutem nas organizações de direitos 
humanos no Brasil. 
 
 
O Executivo e o Judiciário diante das discussões sobre a punição das violações aos 
direitos humanos durante o regime autoritário 
 
 

No que diz respeito ao contexto brasileiro, é notório que, na prática, a Lei da 

Anistia (Lei nº  6.683 de 1979) bloqueou a responsabilização dos agentes da repressão, 
difundindo e consolidando a ideia de que houve uma anistia recíproca e que tudo o que 
ocorreu no período autoritário deveria ser esquecido em nome da lógica da 
reconciliação nacional, ainda que tal interpretação tenha sido reiteradamente contestada 
por integrantes e apoiadores de setores que, entre 1978 e 1979, haviam promovido 
ampla mobilização por uma “anistia ampla, geral e irrestrita” (MEZAROBBA, 2009; 
RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011). 

A respeito da posição do Executivo diante da polêmica interpretativa instalada 
desde a aprovação da auto-anistia de 1979, não há muito o que ser dito. Conforme 
observado na seção anterior, embora a partir de 1995 tenha sido impulsionada no país 
tenha uma trajetória de aprofundamento da proteção-promoção dos direitos humanos, 
com vistas à consolidação de uma agenda nacional para o tema, é fato que nenhum dos 
Governos Federais assumiu, desde o fim da transição à democracia, o compromisso de 
tornar possível que, no Brasil, os envolvidos nas violações praticadas em nome do 
regime civil-militar fossem julgados e, eventualmente, condenados por seus atos. 

Não é à toa, que, mesmo quando se formulava uma das principais políticas 
destinadas à resgatar a memória da repressão no país, qual seja, a Lei dos Mortos e 

Desaparecidos
4 (Lei nº 9.140/95), o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso 

tenha se reunido com representantes das Forças Armadas para garantir que a medida 
não era revanchista mas também, sobretudo, tendo sido necessário estabelecer-se 
naquele momento que a interpretação da anistia recíproca seria mantida, sendo referida 
lei balizadora das discussões sobre a indenização eventualmente concedida aos 
familiares de mortos e desaparecidos políticos (BRASIL, 2007, p. 36-37). 

                                                             
3 O Projeto de Lei que cria a Comissão Nacional da Verdade foi aprovado em setembro e outubro de 
2011, respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sancionada pela Presidenta 
Dilma Rousseff em dezembro de 2011, atualmente, aguarda-se a nomeação dos membros da Comissão 
para que seus trabalhos possam ser iniciados. 
4 Uma análise detalhada sobre o contexto em se deu a edição da Lei nº 9.140/95 pode ser encontrada em: 
ALMEIDA; et al., 2009, p. 32-36; GALLO, 2012, p. 40-43. 
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Não é à toa, de modo semelhante, que, mesmo passada mais de uma década e 
meia desde a criação da Lei nº 9.140 e da criação da CEMDP, a criação da Comissão 

 acional de Verdade, cuja Lei criadora (a Lei nº 12.5285) foi sancionada pela 
Presidenta Dilma Rousseff em novembro de 2011, tenha sido obtida mediante a garantia 
de que seus trabalhos seriam restritos ao levantamento de informações, não sendo 
possível questionar a ideia da “reconciliação nacional”, tampouco avançar rumo à 
efetivação da responsabilização dos envolvidos nas violações praticadas em nome da 
ditadura e baseadas na DSN. 

Embora durante a repressão alguns familiares de mortos e desaparecidos 
políticos no Brasil já tenham se dirigido à Justiça, até meados da década de 1990 os 
esforços realizados na seara do Direito foram pouco exitosos à causa, prevalecendo, 
além das dificuldades de acesso aos arquivos da repressão (que limitava e limita a 
produção de provas) e da barreira interpretativa decorrente da Lei da Anistia, a 
morosidade6 no julgamento dos casos envolvendo os crimes praticados pelos agentes da 
repressão (ALMEIDA TELES, 2010, p. 272-281). Apesar destas limitações, e, no que 
toca especificamente ao Poder Judiciário brasileiro, é possível observar-se o 
posicionamento adotado em seu âmbito sob duas perspectivas distintas: uma primeira, 
vinculada ao julgamento de ações com vistas à formas alternativas de tratar-resgatar a 
memória do período, além de uma segunda perspectiva, mais recente, vinculada à 
análise da validade e do alcance da Lei da Anistia. 

Alinhados à primeira perspectiva mencionada, encontra-se, conforme 
levantamento de Criméia Schmidt de Almeida (et al., 2009, p. 45-46) e Janaína de 
Almeida Teles (2010, p. 272-281), ações com vistas à responsabilização do Estado 
brasileiro pela morte ou pelo desaparecimento de opositores do regime civil-militar 
foram propostas por familiares de Manoel Raymundo Soares (morto em 1966), Mário 
Alves de Souza Vieira (desaparecido em 1970), Raul Amaro Nin Ferreira (morto em 
1971), Rubens Beirodt Paiva (desaparecido em 1971), Luiz Eurico Tejera Lisbôa 
(desaparecido em 1972), Vladimir Herzog (morto em 1975), Manoel Fiel Filho (morto 
em 1976) e Santo Dias da Silva (morto em 1979). 

Paradigmáticos no tratamento da memória da repressão pelo Judiciário, no 
entanto, têm sido os desdobramentos da ação proposta em fevereiro de 1982 por 
familiares de 22 guerrilheiros desaparecidos na região do Araguaia, solicitando que o 
Estado brasileiro localizasse e trasladasse os corpos dos militantes, que fornecesse os 
respectivos atestados de óbito (com a Lei nº 9.140 esta demanda específica foi suprida) 
e que apresentasse relatório produzido pelas Forças Armadas após o término das 
operações de liquidação da Guerrilha do Araguaia. Em andamento até a atualidade na 
fase de execução da sentença, a ação possibilitou ganhos importantes à causa em 2003, 
quando a Juíza da 1ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, Solange Salgado, 

                                                             
5 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. 
6 Em processo iniciado em 1973 por dona Elizabeth Challup Soares na Justiça Federal de Porto Alegre, 
por exemplo, foi reconhecida a responsabilidade estatal pela tortura e morte de seu marido e o 
recebimento de indenização por danos materiais. O que ocorre, contudo, é que até que o caso fosse 
sentenciado, em 2000, decorreu uma espera de 27 anos. Durante a execução da sentença, que segue 
tramitando, a autora da ação faleceu. Dona Elizabeth era viúva do sargento Manoel Raymundo Soares, 
militante do MR-26 (Movimento Revolucionário 26 de Março) morto pelo DOPS gaúcho em agosto de 
1966. O caso da tortura e morte de Manoel ficou amplamente conhecido no estado do Rio Grande do Sul 
como o caso das mãos amarradas, pois seu cadáver foi encontrado boiando no rio Jacuí, em Porto 
Alegre, com as mãos amarradas às costas. Sem que se soubesse, num primeiro momento, que o corpo 
encontrado era de uma vítima da repressão, a imprensa noticiou amplamente o caso, constrangendo as 
autoridades à realização de inquéritos que, apesar de terem apurado as circunstâncias da morte e apontado 
seus possíveis autores, não permitiram a sua responsabilização (ALMEIDA TELES, 2010, p. 272-275). 
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reconheceu a legitimidade da demanda e condenou o Estado brasileiro à promover a 
localização dos corpos de 70 militantes do PCdoB desaparecidos na primeira metade da 
década de 1970 e a apresentar os documentos requeridos (ALMEIDA; et al., 2009, p. 
38-43; ALMEIDA TELES, 2010, p. 284-294). 

Por outro lado, após proferida a sentença, o Estado brasileiro interpôs uma série 
de recursos que, segundo a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CFMDP), serviram para protelar o rápido cumprimento da decisão, mas, ao 
mesmo tempo, e ainda em 2003, o Governo Federal criou uma Comissão 
Interministerial que ficou encarregada de obter as informações necessárias para 
identificar o local em que teriam sido sepultados os desaparecidos do Araguaia. 
Atuando de 2003 a 2007, a Comissão produziu resultados que pouco contribuíram para 
que a questão fosse resolvida (ALMEIDA; et al., 2009, p. 41; ALMEIDA TELES, 
2010, p. 288-290; BRASIL, 2010, p. 138-139). 

Ademais, a criação da Comissão Interministerial foi bastante criticada pela 
CFMDP, que tentou diversas vezes, sem sucesso, ser recebida pelo presidente Lula, 
tendo também gerado polêmica junto à CEMDP, visto que a prerrogativa de fazer 
buscas para obter informações sobre o local dos sepultamentos, pertencia, de acordo 
com a Lei nº 9.140, a seus membros. Basicamente, foi sugerido no relatório final da 
Comissão que os documentos produzidos sobre o período fossem disponibilizados pelo 
Governo Federal e que a legislação sobre sigilo de documentos fosse revisada. 
Ademais, no tocante aos dados fornecidos pelas Forças Armadas à Comissão, além 
terem afirmado que a documentação sobre as operações realizadas na região do 
Araguaia havia sido destruída com amparo na legislação vigente à época, o máximo que 
membros da reserva e da ativa fizeram foi dar indicações genéricas (sem apresentar 
quaisquer documentos) do possível local dos sepultamentos (ALMEIDA; et al., 2009, p. 
41; ALMEIDA TELES, 2010, p. 288-290; BRASIL, 2007, p. 43; 2010, p. 138-139). 

Paralelamente ao trâmite dessa ação, porém, como o andamento do processo 
marcava-se pela demora excessiva na fase de produção de provas, em 1995, 12 anos 
depois do início da ação, os familiares dos opositores desaparecidos peticionaram junto 
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – COMIDH (vinculada à OEA), na 
expectativa que, nesta instância internacional, fossem obtidas as informações requeridas 
no Brasil. Em 2001, após longo exame de admissibilidade, a petição dos familiares foi 
aceita pela COMIDH. Em 2008, a COMIDH recomendou que o Governo Federal 
cumprisse a sentença da Juíza Solange Salgado, sob pena de, ao não cumpri-la, ter o 
caso repassado à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), instância da OEA 
que, com poder jurisdicional, faria a análise e o julgamento do mérito das reivindicações 
dos familiares (ALMEIDA TELES, 2010, p. 291-294). 

Em abril de 2009, após o caso ter sido repassado para a CIDH, e, na iminência 
de o país ser condenado internacionalmente por descumprir a legislação internacional de 
proteção aos direitos humanos, o Ministério da Defesa criou um grupo de trabalhos para 
localizar os desaparecidos do Araguaia. Denominado Grupo de Trabalhos Tocantins 
(GTT), o grupo foi coordenado pelo Exército Brasileiro, não tendo sido integrados à 
equipe nenhum membro da CEMDP, e, tampouco, dos familiares da CFMDP (BRASIL, 
2010, p. 148-153). Em junho, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
a CEMDP e familiares dos guerrilheiros desaparecidos reuniram-se com o Ministro da 
Defesa e requisitaram a sua participação nos trabalhos do GTT. O Ministro Nelson 
Jobim propôs que eles participassem das buscas na condição de observadores ativos, 
algo que foi rejeitado pela CFMDP, sendo enviada uma carta dos familiares ao 
presidente Lula relatando a situação (ALMEIDA TELES, 2010, p. 291).  
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Em 17 de julho, para minimizar a tensão gerada entre Ministério da Defesa e 
Secretaria de Direitos Humanos, o presidente Lula arbitrou a questão, criando um 
Comitê Interinstitucional de Supervisão dos trabalhos, com a participação de integrantes 
da CEMDP e da CFMDP. Desde a sua criação, o GTT realizou 12 expedições de 
buscas, contando, para tentar encontrar os locais de sepultamento dos militantes 
desaparecidos, com a obtenção de informações junto aos moradores e ex-moradores da 
região e com o auxílio de ex-militares que participaram das operações (BRASIL, 2010, 
p. 148-153). 

Em dezembro de 2010, os familiares finalmente obtiveram um ganho no plano 
internacional, quando ocorreu o julgamento do caso encaminhado à CIDH em 2009 e o 
Brasil foi condenado a promover a busca dos corpos e a elucidar, de uma vez por todas, 
as circunstâncias das mortes dos militantes, algo que reitera a necessidade da abertura 
dos arquivos da repressão, além de ter sido salientado na decisão que a Lei da Anistia 
não impede a responsabilização dos envolvidos na prática de torturas, mortes e 
desaparecimentos7. Em maio de 2011, com vistas ao início do cumprimento da sentença 
da CIDH, além das disposições da decisão da 1ª Vara da Justiça Federal do Distrito 
Federal ocorrida em 2003, o GTT foi reestruturado e ampliado em parceria estabelecida 
entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos 
Humanos. Denominado Grupo de Trabalho Araguaia, sua equipe prosseguirá 
promovendo as buscas dos corpos dos desaparecidos, tendo sido realizada, entre o final 
do mês de julho e o início de agosto de 2011, uma primeira expedição à região da 
Guerrilha (BRASIL, 2011, p. 10). 

Dentro da segunda perspectiva mencionada, mesmo tendo sido tratada 
indiretamente em alguns julgamentos, foi somente em abril de 2010, passadas mais de 
três décadas desde que a lei da Anistia fora aprovada, que, pela primeira vez uma 
discussão sobre a questão chegou ao julgamento pela instância máxima do Poder 
Judiciário nacional (PEIXOTO, 2011, p. 10). Foi nesta ocasião que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) brasileiro decidiu, no julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) nº 153, que, apresentada pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2008, reivindicava um esclarecimento a 
respeito da referida interpretação da Anistia, que essa interpretação, embora 
controvertida, deveria ser mantida. 

Além de contrariar a legislação internacional8 de proteção aos direitos humanos 
e de estar no sentido oposto do entendimento da CIDH (segundo o qual auto-anistias 
são inválidas), como consequência direta desta decisão do STF decorre a seguinte 
situação: no âmbito internacional, há uma decisão que condena o Brasil e que menciona 
que auto-anistias não têm validade, conforme referido pela CIDH quando do julgamento 
do caso envolvendo os desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, enquanto, no âmbito 
                                                             
7 A sentença do Caso Guerrilha do Araguaia proferida pela CIDH pode ser consultada em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. 
8 A normatização internacional que se refere ao discutir os crimes cometidos pela repressão no país é 
composta, principalmente, pelas disposições: da Carta das  ações Unidas e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, respectivamente de 1945 e 1948, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, ambos de 1966, da Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, de 1984, e do Estatuto de Roma, 
de 1998 (PIOVESAN, 2008, p. 367-369). É no Estatuto de Roma, no parágrafo 1º do art. 7º, que estão 
tipificados os “crimes contra a humanidade” (dentre eles: o homicídio [alínea “a”], a tortura [alínea “f”] e 
o desaparecimento forçado de pessoas [alínea “i”]), e, no art. 29, que está prevista a imprescritibilidade 
destes crimes. Fora da ONU, e, em âmbito regional, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos da 
OEA também fundamenta, nas disposições inseridas na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 
1969, e na Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, de 1985, a proteção daqueles que, 
direta ou indiretamente, foram atingidos pela violência política. 
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interno, junto à instância máxima do Judiciário encontra-se uma decisão divergente. 
Atualmente, primeiro semestre de 2012, o impasse sobre o tema segue em aberto. 
 
 
O Legislativo brasileiro e a revisão da Lei da Anistia 
 
 

De modo semelhante ao que tem ocorrido desde a transição quando o tema da 
Anistia é colocado na pauta das discussões, junto ao Poder Legislativo brasileiro 
verifica-se uma situação análoga à dos demais Poderes, visto que, e em síntese, 
simplesmente passa-se o seguinte: não há, desde a redemocratização do país, uma 
mobilização expressiva dos parlamentares com vistas ao enfrentamento da temática. Isto 
não significa, contudo, que nada tenha sido feito neste sentido desde que a Lei nº 
6.683/79 foi aprovada. 

Pelo menos duas vezes houve tentativas (infrutíferas) de que, pela via do Poder 
Legislativo, a polêmica envolvendo a interpretação da anistia recíproca difundida-
defendida pelos apoiadores da ditadura fosse discutida pelo Congresso Nacional. 

A primeira delas ocorreu em junho de 1999, quando, por iniciativa de Marcos 
Rolim, militante historicamente engajado na causa dos direitos humanos que na época 
era Deputado Federal pelo PT/RS (Partido dos Trabalhadores / Rio Grande do Sul), 
propôs o Projeto de Lei (PL) nº 1.302/19999. Ao motivar a elaboração do PL, que 
pretendia o reconhecimento de que o crime de tortura não poderia ser considerado 
conexo, nos termos do que fora disposto na Lei da Anistia, Marcos Rolim salientava 
que o Brasil fazia parte de uma série de normas internacionais de proteção aos direitos 
humanos que, em alguns casos anteriores ao período da ditadura civil-militar, 
reconheciam a necessidade de promovê-los e protegê-los, valendo, para alcançar tal 
objetivo, processar e punir aqueles que violaram estes direitos. 

Apesar do engajamento do seu autor, o PL nº 1.302/1999 foi arquivado em 2004 
pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

A segunda tentativa de levar o tema à discussão no Congresso, por sua vez, se 
deu com a elaboração do PL nº 7.430/201010, proposto por Luciana Genro, na época, 
Deputada Federal pelo PSOL/RS (Partido Socialismo e Liberdade / Rio Grande do Sul). 
Segundo a justificativa apresentada pela relatora, o PL: 

 
[...] nasceu da inconformidade de juristas, lutadores pelos direitos 
humanos e cidadãos com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 153, em 29 de abril de 2010. [...] Neste dia, 
estive no Supremo Tribunal Federal e acompanhei a arguição da 
ADPF da OAB, feita, entre outros, pelo Eminente Jurista Professor 
Fábio Konder Comparato [...]E foi ouvindo as seus firmes e bem 
colocados argumentos que me convenci que a decisão daquela Corte 
não poderia encerrar o debate levantado em torno do âmbito da anistia 
declarada pela Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Por isso, decidi 
levar esta luta adiante na esfera parlamentar. 

 

                                                             
9 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16538>. 
10 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=4795 
05>. 
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De modo semelhante ao desfecho do processo legislativo iniciado em 1999 com 
o PL proposto por Marcos Rolim, o PL nº 7.430/2010 da Deputada Luciana Genro foi 
arquivado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em janeiro de 2011. 

É perceptível, portanto, que da mesma forma como as políticas públicas 
destinadas ao resgate da memória da repressão via de regra dependeram, em maior ou 
menor grau, da aceitação, por parte dos parlamentares, da legitimidade da causa dos 
familiares dos mortos e desaparecidos, ex-presos políticos e organizações de direitos 
humanos em geral, o mesmo se passa naquilo que se relaciona à revisão da Lei da 
Anistia. Afinal de contas, se houvesse alguma movimentação expressiva no Congresso 
Nacional sobre o tema após o fim do período autoritário, é fato que não teria sido 
necessário esperar até 1995 para que a demanda dos familiares de mortos e 
desaparecidos fosse parcialmente atendida com a edição da referida Lei nº 9.140, e, 
igualmente, é fato também que não teria sido preciso aguardar até 2001, ou seja, 
passados 22 anos desde a controvertida votação da Anistia, para que finalmente fosse 
criada a Comissão de Anistia, que atende a uma disposição do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988. 
 
 
Considerações finais: o impacto da não-revisão da Anistia na causa dos direitos 
humanos no Brasil 
 
 

Ao analisar-se os recentes desdobramentos do debate sobre o alcance da anistia 
no Brasil e observar a forma como o mesmo é conduzido no âmbito do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário, identifica-se, de modo semelhante ao que se constatou 
quando estudamos o impacto dos modelos de transição à democracia na elaboração de 
políticas de direitos humanos (GUGLIANO; GALLO, 2011) e a atuação dos familiares 
de mortos e desaparecidos no Brasil (GALLO, 2012), que como um obstáculo às 
organizações de direitos humanos no país apresenta-se uma manifestação daquilo que 
alguns estudiosos (PEREIRA, 2010; STEPAN, 1988; ZAVERUCHA, 1992; 1994; 
2000) referem como heranças ou legados autoritários. Neste sentido, o legado do 
autoritarismo que com bastante força se mantém até a atualidade parece-nos, sem 
dúvida, a interpretação que referenda a reciprocidade da anistia em benefício do 
esquecimento das violações aos direitos humanos ocorridas no período ditatorial. 

Referida como um dos itens não-negociáveis da transição (MARTINS, 1988, p. 
129), o debate sobre a garantia de não-responsabilização dos agentes envolvidos em 
atos praticados em nome do Movimento Revolucionário de 1964 vem sendo, com o 
passar dos anos, constantemente reinserido na agenda política, gerando resultados que, 
na prática, não diminuem sua força enquanto um legado do autoritarismo. Este é o caso, 
por exemplo, do momento em que a tese da reciprocidade foi reforçada pelo STF, em 
abril de 2010, quando a maioria dos Ministros julgou improcedente a ADPF proposta 
pelo Conselho Federal da OAB. Sustentando na decisão que a reconciliação nacional 
ocorrida em 1979 justificava que não fossem punidos os agentes da repressão, o STF 
prejudicou, na prática, a discussão coletiva sobre as violações praticadas, subsidiando 
indiretamente a crença de que querer conhecer os fatos ocorridos naquele momento da 
história do país é uma espécie de revanchismo. 

Como problema prático decorrente da manutenção e do fortalecimento desse 
entendimento, nota-se que não só a causa dos direitos humanos fica enfraquecida e a 
atuação das organizações engajadas nessa causa limitada, mas também que, enquanto se 
mantiverem legados do autoritarismo convivendo com as instituições democráticas 
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atuais, a própria qualidade da democracia pode ser questionada, conforme aponta o 
estudo de Bruno Konder Comparato (2011). Afinal, não refletir sobre a forma como 
legados do autoritarismo mantiveram-se até a atualidade e sobre o modo como os 
mesmos projetam-se para o futuro, enfraquece o desenvolvimento da democracia no 
presente impossibilitando, ainda, a construção-fortalecimento de mecanismos que 
diminuam as chances que outro período de violações aos direitos humanos venha a 
ocorrer. 
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