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Mensagem do presidente

No ano marcado pelo cinquentenário do golpe militar que instaurou 
o regime ditatorial no Brasil, a Assembleia de Minas, em conjunto com 
diversas organizações da sociedade civil, propõe uma ampla agenda 
de atividades. Dentre elas, destacam-se o ciclo de debates Resistir 
Sempre – Ditadura Nunca Mais: 50 Anos do Golpe de 1964, a expo-
sição 1964 – 1985: A Subversão do Esquecimento, a apresentação 
artística O menestrel e o general, além de uma série de programas 
de TV e reportagens especiais, que serão exibidos pela TV Assembleia 
e disponibilizados em nosso portal. Ciente da seriedade do tema, a 
Assembleia procura dar voz a todos aqueles que, à época, tiveram 
seus direitos silenciados, e tornar pública a discussão sobre esse 
período tão sombrio da história do País. Parte-se do princípio de que o 
direito à verdade e à memória é um requisito humano fundamental de 
um povo e que a democracia arduamente conquistada ainda carece 
de muitos esclarecimentos.

Uma das questões ainda candentes e que tem sido motivo de uma mobi-
lização incisiva dos segmentos sociais envolvidos é a justiça de transição. 
Os esclarecimentos dos fatos, o julgamento dos agentes envolvidos com 
a violação de direitos humanos no período do regime militar e a reparação 
das vítimas colocam-se como desafios do Estado brasileiro. Por iniciativa 
do Grupo de Estudos Justiças de Transição Latino-Americanas e Constitu-
cionalismo Democrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), a Assembleia de Minas publica esta cartilha, certa 
de que ela levará ao leitor informações cruciais sobre o tema. Ela também 
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compõe o rol de iniciativas previstas para o ano em que se relembra (e 
se rechaça) o golpe civil-militar que mergulhou o País no período em que 
a verdade fora suprimida da vida pública. Acreditamos que, com isso, 
contribuímos para a constituição da memória coletiva de nosso povo e 
levamos, sobretudo aos jovens de nosso tempo, a mensagem de que as 
conquistas democráticas agora em vigor não foram uma concessão, mas 
resultados de intensas lutas, nas quais muitos brasileiros e brasileiras 
perderam suas vidas.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia Legislativa  

do Estado de Minas Gerais

Direito de todos. Todos os direitos

Hoje, o Brasil vive tempos de democracia. A ditadura acabou, mas nem 
por isso acabaram-se as violações. Arbitrariedades, prisões ilegais, tor-
tura, negação de direitos fundamentais ainda são uma realidade no País. 
Atualmente, os mais pobres, que lutam pelo direito à terra e à mora-
dia digna, passaram a ser os mais perseguidos. Nas últimas décadas, 
a pobreza diminuiu, avançamos na garantia do acesso à educação e na 
implantação de políticas sociais. Contudo, a agenda dos direitos humanos 
não acompanhou o mesmo ritmo dessas conquistas. Ela passa, agora, 
pela discussão do uso e da ocupação do solo, pela defesa dos territórios 
dos povos indígenas e dos quilombolas; perpassa a liberdade de comu-
nicação, de livre manifestação e livre associação; inclui a luta constante 
de mulheres, negros, homossexuais, idosos, crianças e adolescentes por 
reconhecimento como sujeitos de direitos. 

Mesmo com grandes progressos, é preciso ter claro que os direitos 
humanos são o resultado de um processo inacabado, sob permanente 
transformação. Novos compromissos, necessidades e direitos estão 
emergindo. É preciso estar sempre vigilante para que não haja retroces-
sos. É necessário saber de onde viemos, por onde passamos e aonde 
chegamos, para não repetirmos os erros do passado.

Como mecanismo dessa luta permanente, a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais está sempre pronta 
para atender e defender os direitos de todos. Entre nossas ações, estão 
reuniões ordinárias, extraordinárias e especiais, apreciação de proje-
tos pertinentes à comissão, audiências públicas, visitas, encontros com 
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Justiça de transição 

Do início da década de 1960 ao final da década de 1980, a América 
Latina foi marcada por diversas ditaduras. Argentina (1976-1983), Chile 
(1973-1990), Uruguai (1973-1985) e 
Brasil (1964-1985) tiveram regimes 
políticos autoritários. No Brasil, o golpe 
de Estado ocorreu com a deposição 
do presidente João Goulart, demo-
craticamente eleito. Com o apoio de 
setores conservadores da sociedade, 
o regime autoritário comandado por 
militares restringiu e violou direitos, 
sufocou a liberdade de expressão e 
a participação política popular. Como 
em qualquer ditadura, o regime militar 
tentou apagar qualquer foco de opo-
sição política, utilizando-se de meios 
como tortura, homicídios, agressões 
físicas, sequestros, estupros e outros 
crimes contra a humanidade.

Graças a inúmeras mobilizações 
políticas e sociais, 24 anos após o 
golpe, a Constituição de 1988 veio 
romper com o regime ditatorial ante-
rior, instaurando uma nova etapa na 

autoridades e viagens. Para se ter uma ideia do volume de trabalho, em 
2013, a Comissão de Direitos Humanos realizou 153 atividades, dentre 
as quais destacam-se a defesa do direito à moradia com dignidade e 
dos direitos dos trabalhadores, a luta pela reforma agrária e a interme-
diação de conflitos agrários, além da proteção dos direitos das crianças 
e dos adolescentes.

Deputado Durval Ângelo
Presidente da Comissão  

de Direitos Humanos da ALMG

Pelo menos 50 mil pessoas  
foram detidas nos primeiros 

momentos da ditadura

10 mil pessoas foram  
viver no exílio

7.367 pessoas foram acusadas 
em processos na Justiça Militar;  
4 foram condenadas à morte, 
sem consumação das sentenças 

130 pessoas foram  
banidas do País

4.862 cidadãos tiveram  
seus mandatos e direitos  

políticos cassados

6.592 militares foram punidos

245 estudantes foram expulsos 
de universidades 

E, pelos números oficiais, 
357 pessoas morreram ou 

desapareceram. Os familiares 
contam 426 mortos, mas já é 
discutido se esse número não 

seria três vezes maior
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conquista da democracia no Brasil. Contudo, o processo de “transição” 
de um regime autoritário para um regime democrático não se dá de um 
dia para outro.

Além disso, não basta que qualquer transição ocorra. É preciso conso-
lidar o que se tem chamado de uma “justiça de transição”.

O que é justiça de transição?

A justiça de transição envolve um conjunto de medidas que permi-
tem a superação de um regime autoritário para que se construa uma 
ordem democrática e garantidora de direitos humanos. A Organização 
das Nações Unidas (ONU), em seu Relatório S/2004/16 do Conselho de 
Segurança, define a justiça de transição como o conjunto de medidas 
e mecanismos associados à tentativa de uma sociedade de lidar com 
um legado de abusos em larga escala no passado. Dentro de tais meca-
nismos, pode-se falar em busca pela verdade, reformas institucionais, 
expurgos no serviço público, reparações às vítimas e julgamentos indivi-
duais de abusos cometidos no período autoritário. 

A justiça de transição no resto do mundo

A justiça de transição depende do contexto em que é pro-
duzida. Países latino-americanos como Argentina, Chile 
e Uruguai enfrentaram seu passado autoritário mais rapi-
damente que o Brasil. Programas de reparação dos danos 
sofridos por quem foi perseguido pelos regimes, comissões 
da verdade, revisões de anistias e processos de responsa-
bilização dos agentes dos governos autoritários fizeram e 
fazem parte dos recentes processos democráticos enfren-
tados nesses países. Fora de nosso continente, é possível 
encontrar exemplos no Leste Europeu, com a queda do muro 
de Berlim, na Alemanha, com a derrota do regime nazista, e 
na África do Sul, com o fim do Apartheid.

Os elementos da justiça de transição

A justiça de transição é composta por quatro elementos ou pilares. São 
eles: (1) o direito à memória e à verdade; (2) as reformas institucio-
nais; (3) as reparações simbólicas e financeiras; e (4) a responsabili-
zação por atos praticados no período autoritário.

O direito à memória e à verdade

O pilar do direito à memória e à verdade se constitui na busca pela 
reconstrução da memória e da verdade histórica dos países que passa-
ram por regimes autoritários. Isso se faz necessário pois é comum que 
regimes ditatoriais apresentem uma versão oficial distorcida da história, 
que seja conveniente a seus interesses, trazendo à cena, além de elogios 
a seu próprio governo, a vilanização de opositores e a ocultação das prá-
ticas autoritárias cometidas contra estes. 

O caso brasileiro demonstra como a sociedade pode contribuir nesse 
processo de resgate histórico. Exemplo disso é o fato de, ainda durante 
a ditadura, no final da década de 1970 e no início da década de 1980, 
a Arquidiocese de São Paulo ter colhido vários testemunhos e analisado 
peças dos processos judiciais que tramitaram na Justiça Militar brasileira 
– que levaram centenas de opositores à prisão –, produzindo o docu-
mento Brasil nunca mais. Nele são reveladas diversas práticas autoritá-
rias ocorridas naquele período. 

Já na década de 1990, a aprovação da Lei Federal nº 9.140, de 1995, 
permitiu a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica. Essa comissão identificou e reconheceu a história e as circuns-
tâncias de morte e desaparecimento de diversos cidadãos, produzindo, 
ao final de seus trabalhos em 2007, o importante livro-documento 
Direito à memória e à verdade. Mais recentemente, a Lei nº 12.528, de 
2011, permitiu a constituição da Comissão Nacional da Verdade, cujo 
trabalho está em andamento.
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tais programas sejam adequados à nova ordem democrática e, assim, 
pautados por uma cultura de direitos humanos.

Porém, muito pouco tem sido feito no Brasil a esse respeito. O modo 
abusivo com que, por vezes, as forças de segurança reagiram às recen-
tes manifestações populares de junho de 2013 e a constante e inter-
minável prática do desaparecimento de pessoas em consequência de 
ações das polícias, além de sucessivas denúncias de tortura – feitas, 
inclusive, por organismos internacionais – demonstram que há um 
árduo trabalho pela frente para incorporar práticas mais humanas à 
formação de tais servidores. 

Sistema de reparações

Quando se estuda o sistema de reparações, verifica-se que esse é o 
elemento da justiça de transição que mais avançou. A própria Consti-
tuição de 1988 criou, no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a situação dos “anistiados políticos”: aqueles para quem 
o Estado tem o dever de restabelecer cargos e empregos perdidos 
durante a ditadura, a quem deve conceder indenizações e de quem tem 
a obrigação de reconhecer 
publicamente o valor por 
terem sofrido todo tipo de 
arbitrariedades e perse-
guições por sua oposição 
ao regime militar. Essa 
situação foi regulada pela 
Lei nº 10.559, de 2001. 

Iniciativas importantes, 
como as Caravanas da Anis-
tia, procuram democratizar 
os procedimentos de julga-
mento do pedido de reco-
nhecimento da situação de  

Comissão Nacional da Verdade (CNV)

A CNV tem por finalidade apurar graves violações de direitos humanos 
ocorridas no Brasil entre 1946 e 1988. A comissão não possui pode-
res punitivos. Assim como as diversas comissões que já apareceram no 
mundo, sua função é investigativa, permitindo que familiares das vítimas 
do regime e pessoas em geral formem, cada um à sua maneira, uma 
memória própria sobre o que ocorreu nesse período.

Outras comissões da verdade

Em todo o Brasil, diversas comissões vinculadas a órgãos públicos ou 
pertencentes a entidades da sociedade civil também buscam colaborar 
com o resgate da memória e da verdade. Em Minas Gerais, a Lei Esta-
dual nº 20.765, de 2013, criou a Comissão da Verdade em Minas Gerais 
(Covemg), que tem como finalidade acompanhar e subsidiar a Comissão 
Nacional da Verdade nos exames e nos esclarecimentos sobre as viola-
ções de direitos fundamentais praticadas no período de 1946 a 1988, 
bem como de proceder às mesmas atividades no âmbito estadual.

Reformas institucionais

Em relação às reformas institucionais, o que se discute é a neces-
sidade de não permitir que permaneçam agindo em nome do Estado 
pessoas que estiveram envolvidas em violações de direitos humanos 
durante a ditadura. Nesse contexto, órgãos de defesa dos direitos da 
sociedade, como o Ministério Público, têm atuado pela retirada do ser-
viço público de pessoas associadas às práticas violentas da época. 
Porém, nada de concreto foi ainda aceito pela Justiça brasileira.

Outra preocupação é a necessidade de se reformarem a legislação e 
a organização estatal de um país que viveu um período autoritário. Entre 
outros pontos, é debatida a necessidade de aprimoramento dos progra-
mas de formação de servidores do Exército, da Marinha e da Aeronáu-
tica, assim como dos quadros das polícias civis e militares, para que 

Caravanas da Anistia

Desde o ano de 2008, a Comissão de 
Anistia realiza algumas sessões públicas 
dos julgamentos de casos que lhe foram 
encaminhados pelas vítimas de persegui-
ção política no período ditatorial. As ses-
sões já ocorreram em várias localidades 
do território nacional. Após a análise do 
requerimento da anistia, cabe ao Estado 
pedir perdão oficialmente e promover o 
pagamento de indenizações pelos danos 
sofridos. Até o final de fevereiro de 2014, 
foram realizadas 77 edições da caravana.
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anistiado político. Elas levam tais questões para os locais de origem 
dessas pessoas, permitindo que o público em geral participe do pro-
cesso de julgamento e conheça um pouco mais da história de luta 
desses cidadãos.

Deve-se reforçar que, pela Constituição de 1988, são anistiados 
políticos apenas os que foram prejudicados em seus direitos por atos 
de exceção – e não os que agiram em nome do regime militar. Essa 
questão é especialmente importante quando se considera outro pilar da 
justiça de transição: a responsabilização dos agentes da ditadura que 
cometeram crimes em nome do próprio Estado autoritário.

Responsabilização individual

É preciso lembrar que, em uma ditadura, o mesmo Estado que define 
certas situações como crime também pratica os crimes que suposta-
mente deveria evitar. Após o estabelecimento de um Estado Democrático 
de Direito, respeitador de leis e garantidor de direitos humanos, espera-se 
que o próprio Estado investigue e condene firmemente essas práticas. 
Contudo, nos processos de transição, que normalmente pretendem ser 
controlados pelo próprio Estado autoritário, os que estão no poder procu-
ram formas de impedir que isso venha a acontecer. 

No campo do Direito, é possível determinar que, por diversas circuns-
tâncias, um fato que constitui crime não seja mais punido. Uma forma 
seria a anistia, um ato do Estado que exclui a punição de fatos considera-
dos crimes. No caso da Lei de Anistia brasileira de 1979, o Estado anistiou 
alguns atos de resistência cometidos por opositores políticos. Entretanto, 
a interpretação oficialmente adotada da Lei de Anistia de 1979 impossi-
bilitou historicamente a responsabilização dos agentes da ditadura que 
cometeram crimes em nome do governo militar. Em outras palavras, o 
Estado concedeu uma anistia para seus próprios agentes, isto é, uma 
autoanistia. Procedendo dessa forma, contrariou as lutas políticas da 
sociedade que clamava por uma “anistia ampla, geral e irrestrita” apenas 
aos opositores políticos do regime autoritário. 

Em 2010, buscou-se viabilizar a responsabilização dos agentes do 
regime por meio de uma ação judicial movida pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal 
(ADPF nº153). Porém, o órgão máximo da Justiça brasileira negou essa 
possibilidade e entendeu ser válida a interpretação da Lei de Anistia de 
1979, segundo a qual os agentes estatais que cometeram crimes em 
nome do regime ditatorial também deveriam ser anistiados. Essa deci-
são representou um obstáculo para a justiça de transição no País e colo-
cou em risco diversos outros direitos fundamentais. Por isso, merece ser 
debatida e revista.

Naquele mesmo ano, o sentido dessa autoanistia foi considerado invá-
lido perante a Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o Estado 
brasileiro foi condenado por uma corte internacional, a Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, pelos crimes praticados durante a chamada 
“Guerrilha do Araguaia”, ocorrida entre os anos de 1973 e 1975. Tal deci-
são permitiu que diversas ações fossem propostas na Justiça brasileira 
pelo Ministério Público Federal e possibilitou rediscutir casos de respon-
sabilização individual criminal. Tudo isso mostra, mais uma vez, o equí-
voco da decisão de 2010 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, a justiça de transição se preocupa em evitar que atos violado-
res de direitos humanos permaneçam impunes e sejam repetidos, o que, 
afinal, é um caminho para a efetiva consolidação do Estado Democrático 
de Direito. Conhecer o que aconteceu durante o regime autoritário e res-
ponsabilizar agentes que praticaram crimes em nome do próprio Estado 
é um claro avanço das sociedades democráticas que não admitem esse 
tipo de crime e buscam evitar que novas violações aconteçam.

Um olhar para o futuro

A justiça de transição se dá em tempos diversos segundo o contexto 
no qual está inserida. Não há um protocolo definido sobre o momento 
adequado para a produção de certos resultados ou a sequência em que 
as medidas devam ser adotadas. O que tem crescido é um consenso em 
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relação ao fato de que todos os seus elementos (ou pilares) são impor-
tantes e devem ser reivindicados e efetivados. O Brasil já deu importan-
tes passos, principalmente em seu sistema de reparações e no direito à 
memória e à verdade. Contudo, além dos desafios que já estão colocados 
e que devem ser enfrentados, novas questões são constantemente postas 
em nosso processo transicional. Responder a elas é essencial para o for-
talecimento democrático da República brasileira. Conheça mais sobre justiça de transição  

no Brasil e no exterior nos seguintes sites:

•	 International Center for Transitional Justice (ICJ): http://www.ictj.org;

•	 Comissão	Nacional	da	Verdade:	http://www.cnv.gov.br/	ou	https://
www.facebook.com/comissaonacionaldaverdade

•	 Comissão	de	Anistia	do	Ministério	da	Justiça:	 
http://portal.mj.gov.br/anistia. Nessa página é possível encontrar 
todas as edições da revista Anistia política e justiça de transição  
(na seção “Publicações”). A Comissão de Anistia também possui 
página no Facebook regularmente atualizada:  
http://on.fb.me/1cN1uC0

•	 Idejust	(Grupo	de	Estudos	sobre	Internacionalização	do	Direito	e	
Justiça de Transição): http://www.idejust.wordpress.com/

•	 Livro-documento	Direito à memória e à verdade, da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, disponível 
gratuitamente no site: http://bit.ly/1fYcqfU

•	 Centro	de	Documentação	Eremias	Delizoicov	e	Comissão	de	
Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos:  
http://www.desaparecidospoliticos.org.br

•	 Secretaria	de	Direitos	Humanos	da	Presidência	da	República:	 
http://www.sdh.gov.br




