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Um Tribunal sem Direito 
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Nos debates que antecederam a Constituição dos Estados Unidos, Alexander Hamilton foi provavelmente o que 

melhor compreendeu que, a despeito de um equilíbrio de poderes e de garantias individuais, haveria possivelmente, 

em algum lugar no futuro, a necessidade de concentrar, ainda que brevemente, um poder extraordinário nas mãos do 

Presidente. Diz ele: "Mas o principal argumento para depositar o poder de perdoar nesse caso no Magistrado-Chefe é 

este: em determinadas épocas de insurreição ou rebelião, há às vezes momentos críticos quando, em tempo, uma 

oferta de perdão para os insurgentes ou rebeldes pode restaurar a tranquilidade da república" (§74). E foi isso que 

aconteceu. Depois das vitórias em Gettysburg e Vicksburg em Julho de 1863, Lincoln passou a considerar a hipótese 

de oferecer anistia aos Confederados para que eles largassem as armas e se juntassem às tropas do governo. 

 

Anistia é um ato de exceção: é um momento no qual a lei que deveria punir é suspensa por um poder soberano que 

está acima da própria lei. Esse ato tem por finalidade "salvar" o próprio Estado e, por consequência, o próprio direito. 

Esse é o entendimento clássico, que foi elaborado não por Hamilton, mas pelo criador da noção moderna de 

soberania, Jean Bodin. 

 

Para Bodin, "soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república". O soberano, que na teoria de Bodin 

confunde-se com o rei, tem um poder incrível. É dele, por exemplo, o poder de criar as leis. Além disso, o soberano 

também tem "o poder de conceder indultos aos condenados, ignorando sentenças e indo contra o rigor das leis para 

salvá-los da morte, confisco dos bens, desonra ou exílio". Esse poder de perdoar é tão importante que o soberano não 

pode dividi-lo com ninguém, nem abdicar dele sem correr o risco de perder a própria coroa. 

 

Claro que há outras formas de se pensar a soberania. Para o maior teórico da democracia, Jean-Jacques Rousseau, a 

soberania é o exercício da vontade geral. E, diz ele, "Em relação ao direito de perdoar, ou de isentar alguém da 

punição decretada pela lei e enunciada pelo juiz, isso pertence apenas àquele que está acima do juiz e da lei, isto é, ao 

soberano". 

 

A decisão do Supremo Tribunal Federal nesta semana sobre a Lei de Anistia mostra como essa concepção, apesar de 

muito antiga, orienta o entendimento de nossa corte constitucional. É evidente que não se pensa a ideia de soberania 

como um poder absoluto de um rei. Entretanto, há na decisão do Supremo uma noção de soberania, ainda que 

democrática, que tudo pode, que é ilimitada. Apesar de dois votos divergentes quanto à validade da referida lei, 

houve sim consenso sobre uma determinada noção de soberania popular. A ironia é que a corte que deveria aplicar o 

direito utilizou, no voto dos seus membros, um argumento que permite sua suspensão. 

 

Para se contrapor à soberania, teorias liberais passaram a utilizar a noção de liberdades individuais, verdadeiras 

barreiras intransponíveis pelo Estado. A depender do autor, essas liberdades encontram diferentes colorações: uns 

chamam de direito natural, outros de liberdade negativa, e por aí vai. Mas o importante é manter em mente uma 

tensão que existe entre a soberania e essas liberdades. Ao longo da história, essas liberdades foram sendo definidas e 

equivalem ao que chamamos hoje de direitos humanos. 

 

Voltemos ao exemplo americano. Hamilton entendeu que cabia ao Presidente tomar a decisão de conferir anistia, 

graça ou indulto da forma como ele julgasse a melhor para o bem do país. Porém, em 1927, na decisão do caso Biddle 

v. Perovich, a Suprema Corte entendeu que esse poder não era ilimitado, mas fazia "parte do esquema 

Constitucional". Como que retirando esse poder das mãos do "soberano", a Corte afirmava a supremacia do direito. O 

advogado Laurence Tribe, em seu livro Abortion, The Clash of Absolutes, resume bem o que isso significa: "O ponto 

de um judiciário independente é ser 'antidemocrático' para preservar de maiorias transitórias aqueles direitos humanos 

... com os quais nosso sistema político e legal está comprometido. Sem esse papel não haveria nada para impedir que 

uma maioria simples de nossos cidadãos decidisse amanhã que a minoria deveria ser escravizada". 

 

O que estava em jogo na decisão era a extensão da anistia. Ao justificar a mera possibilidade de uma anistia ilimitada, 

o STF afirmou que um acordo político, mesmo sendo expressão da vontade popular, pode se impor sobre os direitos 

humanos. O relator ministro Eros Grau, ao se referir ao "valor" da dignidade humana como algo substativo, cujo 

conteúdo pode ser determinado por algum critério particular, disse que poderíamos nos submeter à tirania dos 

valores. Mas, sem apresentar algum critério que apontasse para os limites dos acordos políticos, ficamos, de fato, 

sujeitos à tirania soberana. 

 

E isso se repetiu no voto do ministro Marco Aurélio, ao fazer um comentário sobre a Constituição de 1891, que, 

segundo ele, determinava que a atribuição do Congresso no âmbito da anistia é política e não fica submetida sob 

ângulo da oportunidade, da conveniência, ou mesmo da justiça. "Não fica submetida a qualquer outro poder", 

concluiu. O ministro Gilmar Mendes, que foi o que mais utilizou categorias políticas em seu voto, resumiu bem ao se 

referir a um "modelo de compromisso" que permite transações políticas que levam a uma determinada solução. 
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Mesmo nos votos dissidentes, nenhum critério normativo para limitar o escopo da anistia surgiu. O ministro 

Lewandowski baseou seu voto contrário à atual interpretação da lei apenas no jogo conceitual entre crimes políticos e 

crimes comuns. O ministro Ayres Britto, com um argumento semelhante, afirmou que o legislador deveria ter 

incluído explicitamente os torturadores na lei, caso quisesse conceder anistia a esse tipo de crime. A ideia de que há 

um "poder de tudo poder", mesmo durante uma Constituinte, como disse o ministro Ayres Britto, simplesmente 

aniquila o direito. 

 

Pouco importa se a lei incluiu ou não crimes comuns. O importante é entender como se dá a relação entre direitos 

humanos e soberania popular. A meu ver, uma justificativa que não jogasse, como fizeram, os direitos humanos por 

água abaixo, deveria levar em conta que sem os direitos humanos, o exercício da democracia não é possível. 

Democracia e direitos humanos reforçam-se mutuamente. Funcionam mais ou menos como a "roda de Newton": 

quando parada, vemos as diferentes cores; em movimento, elas se transformam na cor branca. O Estado democrático 

de direito é isso: direitos humanos permitem a participação democrática, e esta, por sua vez, legitima e dá conteúdo 

àqueles direitos. 

 

É claro que, ao longo da história, esses dois elementos podem aparecer dissociados ou estarem ausentes, como em 

1979. Mas aí é preciso questionar a própria legitimidade de uma anistia concedida nesses termos. E essa tarefa não foi 

cumprida. 

 

 

Maria Rita Kehl, Estadão http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100501/not_imp545397,0.php  
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Tortura, por que não? 

Maria Rita Kehl - O Estado de S.Paulo 

O motoboy Eduardo Pinheiro dos Santos nasceu um ano depois da promulgação da lei da Anistia no Brasil, de 1979. 

Aos 30 anos, talvez sem conhecer o fato de que aqui, a redemocratização custou à sociedade o preço do perdão aos 

agentes do Estado que torturaram, assassinaram e fizeram desaparecer os corpos de opositores da ditadura, Pinheiro 

foi espancado seguidas vezes, até a morte, por um grupo de 12 policiais militares com os quais teve o azar de se 

desentender a respeito do singelo furto de uma bicicleta. Treze dias depois do crime, a mãe do rapaz recebeu um 

pedido de desculpas assinado pelo comandante-geral da PM. Disse então aos jornais que perdoa os assassinos de seu 

filho. Perdoa antes do julgamento. Perdoa porque tem bom coração. O assassinato de Pinheiro é mais uma prova 

trágica de que os crimes silenciados ao longo da história de um país tendem a se repetir. Em infeliz conluio com a 

passividade, perdão, bondade, geral. 

Encararemos os fatos: a sociedade brasileira não está nem aí para a tortura cometida no País, tanto faz se no passado 

ou no presente. Pouca gente se manifestou a favor da iniciativa das famílias Teles e Merlino, que tentam condenar o 

coronel Ustra, reconhecido torturador de seus familiares e de outros opositores do regime militar. Em 2008, quando o 

ministro da Justiça Tarso Genro e o secretário de Direitos Humanos Paulo Vannuchi propuseram que se reabrisse no 

Brasil o debate a respeito da (não) punição aos agentes da repressão que torturaram prisioneiros durante a ditadura, as 

cartas de leitores nos principais jornais do País foram, na maioria, assustadoras: os que queriam apurar os crimes 

foram acusados de ressentidos, vingativos, passadistas. A culpa pela ferocidade da repressão recaiu sobre as vítimas. 

A retórica autoritária ressurgiu com a força do retorno do recalcado: quem não deve não teme; quem tomou, mereceu, 

etc. A depender de alguns compatriotas, estaria instaurada a punição preventiva no País. Julgamento sumário e pena 

de morte para quem, no futuro, faria do Brasil um país comunista. Faltou completar a apologia dos crimes de Estado 

dizendo que os torturadores eram bravos agentes da Lei em defesa da - democracia. Replico os argumentos de civis, 

leitores de jornais. A reação militar, é claro, foi ainda pior. "Que medo vocês (eles) têm de nós." 

No dia em que escrevo, o ministro Eros Graus votou contra a proposta da OAB, de revisão da Lei da Anistia no que 

toca à impunidade dos torturadores. Para o relator do STF, a lei não deve ser revista. Os torturadores não serão 

julgados. O argumento de que a nossa anistia foi "bilateral" omite a grotesca desproporção entre as forças que 

lutavam contra a ditadura (inclusive os que escolheram a via da luta armada) e o aparato repressivo dos governos 

militares. Os prisioneiros torturados não foram mortos em combate. O ministro, assim como a Advocacia Geral da 

União e os principais candidatos à Presidência da República sabem que a tortura é crime contra a humanidade, não 

anistiável pela nossa lei de 1979. Mas somos um povo tão bom. Não levamos as coisas a ferro e fogo como nossos 

vizinhos argentinos, chilenos, uruguaios. Fomos o único país, entre as ferozes ditaduras latino-americanas dos anos 

60 e 70, que não julgou seus generais nem seus torturadores. Aqui morrem todos de pijamas em apartamentos de 

frente para o mar, com a consciência do dever cumprido. A pesquisadora norte-americana Kathrin Sikking revelou 

que no Brasil, à diferença de outros países da América latina, a polícia mata mais hoje, em plena democracia, do que 

no período militar. Mata porque pode matar. Mata porque nós continuamos a dizer tudo bem. 
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Pouca gente se dá conta de que a tortura consentida, por baixo do pano, durante a ditadura militar é a mesma a que 

assistimos hoje, passivos e horrorizados. Doença grave, doença crônica contra a qual a democracia só conseguiu 

imunizar os filhos da classe média e alta, nunca os filhos dos pobres. Um traço muito persistente de nossa cultura, 

dizem os conformados. Preço a pagar pelas vantagens da cordialidade brasileira. "Sabe, no fundo eu sou um 

sentimental (...). Mesmo quando minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar/ Meu coração fecha os 

olhos e sinceramente, chora." (Chico Buarque e Ruy Guerra). 

Pouca gente parece perceber que a violência policial prosseguiu e cresceu no País porque nós consentimos - desde 

que só vitime os sem-cidadania, digo: os pobres. O Brasil é passadista, sim. Não por culpa dos poucos que ainda 

lutam para terminar de vez com as mazelas herdadas de 21 anos de ditadura militar. É passadista porque teme romper 

com seu passado. A complacência e o descaso com a política nos impedem de seguir frente. Em frente. Livres das 

irregularidades, dos abusos e da conivência silenciosa com a parcela ilegal e criminosa que ainda toleramos, dentro 

do nosso Estado frouxamente democratizado.  

 

Miriam Leitão, O Globo http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2010/05/01/em-nome-do-futuro-287927.asp  

 

COLUNA 

 

Em nome do futuro 
  

Torturadores do Brasil, descansem em paz. Essa foi a decisão da Justiça suprema. Os que mataram, torturaram, 

estupraram estão perdoados. Poderão envelhecer tranquilos, sem sobressaltos, ao lado dos netos. Decisão da Justiça é 

para ser cumprida. Seria bom, ao menos, que não houvesse o falso argumento de que a lei foi aceita por todos os 

lados. 

Era o ano de 1979. O último general estava chegando ao governo. Ainda ocorreria o Riocentro; os torturadores eram 

tão poderosos que tentariam explodir estudantes que estavam ouvindo música naquele centro de convenções. Cinco 

anos depois, o poder militar estaria ainda forte o suficiente para mobilizar seus áulicos e impedir a aprovação das 

eleições diretas. 

Não havia ambiente para mais nada a não ser aquela lei. Ela traria de volta todos os que tinham ido embora. Era 

deixá-los lá ou aceitar aquelas condições. Por isso, a mesma OAB que, um dia, negociou a lei da Anistia, agora 

propôs que ela seja revista. Não há contradição. Trinta e um anos depois, os advogados sugeriram uma revisão. É 

normal que tivessem dúvidas sobre a validade de uma lei que foi negociada sob um regime de exceção. A Justiça 

entendeu que a lei vale. Cumpra-se. 

Não seria bom, no entanto, que se subvertesse o sentido do slogan "Anistia ampla, geral e irrestrita". Ele nunca 

significou, no coração de quem o empunhou, o perdão aos torturadores. Que os historiadores não se confundam com 

o lema. O regime queria anistiar só alguns dos opositores. Os opositores queriam que a lei valesse para todos os 

perseguidos pelo regime. Por isso, se pedia que a anistia fosse "ampla, geral e irrestrita". As três palavras, meio 

redundantes, eram usadas para enfatizar o sonho de que ninguém fosse deixado para trás. Aquela foi a lei possível, o 

passo possível, a negociação possível. Um dos lados ainda tinha armas empunhadas. Não foi uma negociação de 

iguais. 

Também não há comparação possível entre crimes dos dois lados. Em um dos lados estava o Estado — sustentado 

pelos impostos dos brasileiros, constituído pela Nação brasileira — usando o seu peso e poder de forma espúria. Do 

outro, pessoas que, se erraram, foram punidas dolorosamente: presas, torturadas, exiladas e condenadas por cortes 

marciais. Não foram alcançadas pelo devido processo legal. Não havia ordem constitucional. Foram, quando muito, 

defendidos nos retalhos do Direito, nos quais se agarravam os advogados dedicados à causa. O ideal seria que a 

decisão do STF não consagrasse a ideia injusta de que houve um embate em condições de igualdade e que nenhum 

dos lados foi punido. Foi uma guerra suja, desproporcional, desequilibrada. Só um lado pagou o preço do confronto: 

o mais fraco. 

Que a palavra final da Justiça repouse sobre o argumento mais robusto de que é preciso fazer a conciliação nacional. 

O Brasil tem uma agenda cheia pela frente. Precisa correr atrás dos seus sonhos de país mais justo, mais forte, com 

crescimento sustentado. O Brasil tem muitas mazelas. É convincente o argumento de que os esforços precisam se 

concentrar na construção do futuro. Que se deixe, então, o passado ser passado. 

Há o argumento de que feridas assim só são curadas quando expostas e tratadas. É um bom argumento, mas 

perturbador da ordem que a maioria dos ministros do Supremo preferiu defender. O Brasil sempre escolheu a fuga 

para a frente, em vez de encarar os erros. O STF foi coerente com esta compulsão nacional de esquecer o 

inesquecível. Dois ministros sustentaram a tese de que a tortura é crime hediondo, que não poderia ter sido alcançada 

pela anistia. Perderam a discussão, mas representaram democraticamente uma corrente discordante do pensamento 

majoritário. A maioria indicou ao país o caminho do silêncio sobre os crimes cometidos no aparelho do Estado contra 

seus cidadãos. 

Os ministros vencedores não devem se enganar sobre a natureza da escolha que fizeram: o não julgamento significará 

o silêncio. Não haverá informação oferecida de bom grado por quem a escondeu até hoje. Não se saberá o que se 

passou. As famílias não enterrarão seus mortos, os arquivos nacionais não terão os documentos necessários para se 

contar a história como a história foi. Continuará o pacto do silêncio que faz hoje uma nova geração das Forças 
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Armadas encobrir o que foi feito pela geração anterior. Continuarão nos quartéis as comemorações de dias fúnebres 

como o 31 de março como se fossem datas cívicas. Os novos soldados serão ensinados que seus antecessores 

cumpriram o dever e defenderam a pátria. Assim quis a Justiça. Acate-se. 

Alguns ainda vão murmurar que só é possível evitar a repetição de um erro quando o erro é entendido plenamente, 

mesmo que isso seja um processo doloroso. Boa tese, mas minoritária na corte. 

É tentadora e reconfortante a ideia da concórdia nacional. Que o país feche então esse capítulo e siga seu caminho 

tirando o melhor dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Há uma série de problemas a enfrentar no Brasil. Que 

se aproveite o melhor do tempo presente, que o país se dedique a remover os obstáculos ao fortalecimento da 

democracia, à redução das desigualdades, ao aumento da eficiência da economia, à proteção ao patrimônio natural, ao 

combate à perturbadora chaga da corrupção. Que a decisão do STF não seja pretexto para reescrever o passado, 
igualando vítimas e algozes. Que tenha sido tomada em nome do futuro. 

 

 

Tarso Genro, Carta Maior  http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16563  

 

 

“Decisão do STF é erro jurídico e deformação histórica”  

“A decisão do STF rejeitando o pedido de revisão da Lei da Anistia revela que, se já alcançamos a maturidade da 

democracia política, ainda não nos livramos do medo da ditadura e da sombra asfixiante de seus algozes”. A 

afirmação é do ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, que, em entrevista exclusiva à Carta Maior, classifica a decisão 

como um “erro jurídico e uma deformação histórica”. Para Tarso, o voto do relator Eros Grau repetiu argumento do 

jurista nazista Carl Schmitt, para quem em um estado de exceção, o Estado continua a existir enquanto o direito 

desaparece. 

Marco Aurélio Weissheimer 

Na avaliação do ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, a decisão do Supremo Tribunal Federal rejeitando o pedido 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por uma revisão na Lei da Anistia representa um erro jurídico e uma 

grave deformação histórica. A OAB queria que o STF anulasse o perdão concedido a representantes do Estado 

(policiais e militares) acusados de praticar atos de tortura durante o regime militar. O pedido foi rejeitado por 7 

votos a 2. “Uma das coisas que ela revela é que, se já alcançamos a maturidade da democracia política, ainda não 

nos livramos do medo da ditadura e da sombra asfixiante de seus algozes”, diz Tarso Genro, em entrevista exclusiva 

à Carta Maior. 

 

Em julho de 2008, durante a gestão de Tarso Genro, o Ministério da Justiça realizou uma audiência pública sobre os 

limites e possibilidades para a responsabilização jurídica de agentes públicos que cometeram crimes contra a 

humanidade durante períodos de exceção. Essa audiência pública gerou um movimento para a construção de uma 

nova cultura político-jurídica no país. Seu ápice foi a propositura da Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental pela OAB junto ao STF, com o objetivo de interpretar a lei brasileira de anistia de modo compatível 

com a Carta Magna e o direito internacional. Pela primeira vez, o Governo brasileiro tratou formal e oficialmente do 

tema. Para o ex-ministro da Justiça, “o ministro Eros Grau, que era conhecido como marxista, demonstrou que é um 

bom adepto de Carl Schmitt, para quem, em um estado de exceção, o Estado continua a existir enquanto o direito 

desaparece”. 

 

Qual a sua avaliação sobre a decisão do STF relativa à Lei de Anistia? 

Tarso Genro: Esta decisão do STF ainda vai mudar. Em outra decisão no futuro, deste mesmo tribunal. Uma das 

coisas que ela revela é que, se já alcançamos a maturidade da democracia política, ainda não nos livramos do medo 

da ditadura e da sombra asfixiante de seus algozes. A decisão insiste que uma conciliação entre os que comandaram 

os cárceres e os que estavam dentro dos cárceres é legítima para fundar o Estado de Direito. 

A partir da convicção de que a transição democrática veio pela “via” da conciliação, tanto os que se opuseram -

politicamente ou pela resistência armada ao regime- como os que defenderam o regime cometendo, por exemplo, 

torturas por motivação política, estão abrangidos pela Lei de Anistia. Porque, no caso, a tortura, como integrada ao 
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processo político, seria crime “conexo”. Esta é, de maneira, simples e direta, a conclusão do voto vencedor do Min. 

Eros Grau, que teve a oposição frontal e digna apenas dos Ministros Ayres Brito e Levandowski.  

Considerar passível de anistia política quem torturou, matou, estuprou, esquartejou -como fizeram com Davi 

Capistrano - e, assim, colocar num mesmo plano ético-moral, estes e os que resistiram ao regime militar, ou se 

insurgiram contra ele, e mesmo os que defendiam o regime porque acreditavam nele - inclusive usando a força, mas 

que não acreditavam que havia torturas, estupros ou assassinatos - é uma deformação histórica brutal.  

 

Em que sentido é uma deformação histórica?  

TG: O voto estabelece uma identidade total entre torturadores, resistentes, e também aprovadores do regime que 

jamais tiveram qualquer relação com as torturas, pois todos estão, pelo voto de Eros Grau, abrigados nas mesmas 

normas de anistia política. Esta é a conseqüência de considerar estes delitos como “conexos”. 

O método interpretativo usado pelo Relator é o seguinte, apesar de floreios e disfarces teóricos que constam no seu 

voto: há um conjunto de normas que trata do assunto, que remete para o texto constitucional. O que se precisa 

verificar é, apenas, se a palavra “conexos” pode vincular-se aos torturadores, ou seja, se aqueles agentes públicos que, 

responsáveis pelo cumprimento da legalidade do próprio regime, estavam agindo por motivação política, quando 

torturaram, mataram ou estupraram. Ora, prossegue o raciocínio do Relator, se estavam a serviço do regime, para 

defendê-lo, fizeram-no por motivação política, logo, estão abrangidos pelo regime da anistia. Não cogita, o raciocínio 

do Relator, de nenhum elemento valorativo e de nenhuma correspondência entre fins e meios.  

O ministro Eros Grau, que era conhecido como “marxista”, demonstrou que é um bom adepto de Carl Schmitt, para 

quem, em um estado de exceção, o Estado continua a existir enquanto o direito desaparece. Schmitt vê no estado de 

exceção precisamente o momento em que Estado e direito mostram sua irredutível diferença. O Estado persevera 

apesar do Direito. Esse é o ponto de Schmitt e parece ser também o que embasa o voto do relator. 

A conexão alegada pelo ministro consiste em situar todas as ações, de qualquer natureza, desde que políticas, durante 

o período abarcado pela lei de anistia, como anistiadas. O problema aí é que, se o direito se esgota na lei, como 

aparentemente o ministro afirma na interpretação que orienta seu voto, recorrer à intenção dos torturadores, enquanto 

supostas partes apoiadoras do regime operando dentro das regras da exceção que lhe são próprias, não faz qualquer 

sentido. Salvo, é claro, se o “poder soberano” defendido por Schmitt estiver a perseverar apesar do direito, ainda hoje. 

E salvo se era essa a intenção da lei de anistia, a saber, a de ratificar a ditadura soberana a perpetuar seus efeitos.  

A intenção da lei vale ou deve valer, em qualquer estado de direito; a intenção dos agentes de um regime não importa 

à lei, salvo quando se expressam como força, contra o direito.  

 

Alguns dos juízes que votaram contra a revisão da Lei da Anistia se referiram ao caráter político da ação dos agentes 

públicos acusados de tortura. Em que sentido é possível falar de uma “dimensão política” da prática de tortura? 

TG: Ora, se um agente público, cumprindo o seu dever formal de natureza funcional, mata alguém em combate, 

mesmo defendendo um regime injusto, não é possível inculpá-lo depois da queda do regime, pois seria exigir dele 

que tivesse um discernimento, num determinado contexto histórico, inexigível para a maioria dos cidadãos comuns. 

Obviamente, esta sim seria uma ação delituosa, perante os princípios da democracia, de pessoa sujeita às conexões 

políticas do estado ditatorial, mas dentro das regras do próprio regime. E se, no entanto, este mesmo agente, além de 

matar alguém em combate, profana o seu cadáver? É óbvio que a própria ditadura, se tiver lei penal em vigor, vai 

tratar este delito como delito comum.  

 

Na sua opinião, uma revisão da Lei da Anistia poderia abalar a estabilidade jurídica e política do país, que estaria 

baseada num “pacto de conciliação” firmado na transição da ditadura para a democracia?  

TG: O voto do Relator usou, para dar o benefício da aplicação da Lei de Anistia aos torturadores, o mesmo método 

interpretativo dos juizes na época do nazismo: o Direito é um jogo de formas, que se legitimam umas às outras, e elas 

são carentes de apreciação valorativa, por isso a lei não pode ser “revisada”, o que quer dizer simplesmente não pode 

ser interpretada fora do que atualmente se pensa que quiseram dizer à época. Aliás, insinuando de maneira totalmente 



manipulatória que os movimentos pela anistia também continham um pedido de perdão para os torturadores, o que é 

uma falsificação gritante.  

Todo o raciocínio se escora na existência de uma “conciliação” para a transição democrática, que redundou numa 

concessão da ditadura -concessão conquistada sob pressão política- mas que não teve força para ensejar uma ampla 

autoanistia, através de um diploma jurídico obscuro e obviamente aberto à interpretação. Ele, na verdade, insinuava 

um perdão absoluto, antecipado aos torturadores, pois os “subversivos” já tinham sido, muitos, presos, torturados ou 

mortos. 

O ministro Eros Grau poderia dizer no seu voto, mesmo julgando parcialmente improcedente a ação da OAB, que 

torturas, estupros, assassinatos em interrogatórios, esquartejamentos, jamais podem ser considerados como delitos 

políticos ou “conexos” a crimes políticos, ou seja, vinculados a eles, e isso não ofenderia nenhum militar -se é que era 

esse o seu temor- pois as Forças Armadas brasileiras não orientaram, como instituição, ninguém para torturar ou 

estuprar. Quando se pede o julgamento -não se pede que ninguém seja torturado ou morto- o que se quer é que estes 

agentes públicos sejam julgados e os seus atos sejam expostos publicamente como foram os atos dos “subversivos” 

julgados, aliás, diferentemente dos crimes dos torturadores, e muitos presos e torturados.  

 

Qual é a consequência dessa decisão para a luta pela anistia e pelo julgamento dos crimes cometidos durante a 

ditadura? 

TG: A idéia de regulação no Direito contemporâneo, moldada a partir do renascimento e passando pelo iluminismo 

revolucionário, nos diz o seguinte, como verdadeira centralidade do Estado de Direito e da democracia moderna, que 

não parece sensibilizar Eros Grau: nada pode ser acordado e executado no Estado que não possa ser acordado a partir 

de um contrato. Este é o fundamento da legitimidade do Estado, que foi violentada partir da decisão do Supremo. Ao 

sustentar que um contrato político anistiou também torturadores e estupradores o voto do Relator deslegitimou a luta 

pela anistia, que assim passou a alcançar também criminosos comuns. 

Gostaria de lembrar, por fim, que Nelson Mandela, quando estava no cárcere, negava-se a pedir para cessar a luta 

armada. Ele dizia que só faria isso quando estivesse solto. Uma vez solto, dialogou, negociou e fez a transição por 

meio da Comissão da Verdade e da Reconciliação, mas os assassinos reconheceram publicamente os tormentos que 

infligiram ao seu povo. Por essa razão, foi desnecessário que fossem para o cárcere. 

 

 

Jânio de Freitas, Folha de S. Paulo http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0205201004.htm  

 

 

A falta da História  
 

 
A OAB pretendeu o reconhecimento de que 

aqueles crimes dos porões ditatoriais não são 

políticos  

 

 

 

NA GARANTIA de impunidade dada pelo Supremo Tribunal Federal aos autores de tortura, morte, estupro e 

desaparecimento de presos na ditadura, o saber jurídico brasileiro não traiu o costume nacional em relação ao crime 

social ou politicamente forte, mas tratou a História com um desprezo desonroso e fundamental para a decisão. 

Autora da ação que levou ao STF a Lei da Anistia, de 1979, a Ordem dos Advogados do Brasil pretendeu o 

reconhecimento, como é tese internacional crescente, de que aqueles crimes dos porões ditatoriais não são políticos. 

São crimes comuns, crimes de lesa humanidade, e, portanto, não abrangidos por anistia política e sem prescrição. A 

própria Lei da Anistia não os menciona, em sentido algum. 

Sete dos votos no STF adotaram, com mínimas diferenças verbais, o argumento de que "a anistia foi amplamente 

negociada entre civis e militares". Mas que negociação foi essa e qual foi a amplitude alegada, agora como à época? 

A reivindicação de anistia começou ainda no ano em que se deram o golpe e suas primeiras formas de repressão 

política e física, incluída a tortura na base de Ilha das Flores, da Marinha, e na Vila Militar, do Exército, ambas no 

Rio, como se deu também em Recife, Belo Horizonte e tantos outros lugares. Não faltam registros das reivindicações 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0205201004.htm


e de seus motivos. Quando a anistia foi discutida, porém, já os militares estavam no poder havia 15 anos. 

Logo, estava evidente, e poderia estar nas considerações do STF, quais eram as partes da negociação. De um lado, o 

poder discricionário, poder armado, sem condicionamentos institucionais, e sem pejo no uso dessas características do 

regime. De outro lado, os oponentes postos ainda sob a sujeição àquelas características do regime, sempre procurando 

pequenas brechas (e às vezes altos riscos) onde cultivar mais uns palmos de resistência. A oposição parlamentar, 

existente só por consentimento do regime, e "depurada" dos oponentes mais perturbadores, não esteve livre daquelas 

condições no decorrer do breve processo de discussão e fixação dos termos da anistia. 

Foi sob a desigualdade extrema das partes que se deram as "negociações amplamente feitas entre civis e militares". 

De que meios a oposição ao regime dispunha para fazer exigências, ou uma que fosse? Nenhum. Nem por isso 

faltaram menções à punição dos autores de tortura, mortes, estupros e desaparecimentos de presos. Tais cobranças 

foram publicadas por alguns jornais, no Congresso houve quem ousasse levá-las à tribuna. O regime recusou-se a 

discuti-las. Era a limitação pela força. A oposição esticou o quanto as condições lhe permitiram. Os militares 

entregaram até onde começava a própria razão de admitirem a anistia parcial ao "inimigo", como dizem ainda. 

A razão era objetiva: tratar de se assegurarem a impunidade, sem risco algum para a continuidade de suas carreiras ou 

fora dela. Assim como se dava no exterior, aqui, até entre empresários beneficiados pelo regime, a mínima abertura 

no governo Geisel foi bastante para demonstrar que o poder imposto entrara em esgotamento irreversível. Nessa 

perspectiva, admitir a possibilidade de punição a qualquer ato traria risco a suas ramificações na hierarquia das 

responsabilidades. Na forma e no teor, a anistia foi feita pelo poder militar para o poder militar. 

A OAB não "levou 30 anos" para "rever o seu próprio juízo, como se tivesse acordado tardiamente", ao que pensa o 

presidente do STF, Cezar Peluso. Nem isso se dá com os que se põem contra a impunidade dos autores de tortura, 

mortes, estupros e desaparecimento de presos. O tempo foi necessário para que a OAB e os demais supusessem haver 

condições, enfim, para investigar e submeter a julgamento os crimes horrendos da ditadura. Foi engano. 

 


