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Resumo: Este artigo objetiva analisar a possibilidade de punição 
de agentes estatais que cometeram o delito de desaparecimento 
forçado de pessoas no Brasil, durante a ditadura militar. Faz-se 
a pesquisa teórica com utilização do método dedutivo, cujas téc-
nicas empregadas para a consecução dos objetivos aqui delinea-
dos consistem, basicamente, em uma investigação através de 
fontes teóricas, como as normativas, bibliográficas, doutrinárias 
e jurisprudenciais nacionais e internacionais, além de outras do-
cumentais. A temática merece ser investigada, em face da escas-
sez de abordagens doutrinárias no Brasil, havendo pouca juris-
prudência sobre o assunto. O fundamento sobre a necessidade de 
punição dos agentes estatais, e o modo como isso pode se dar, 
constitui o ineditismo quanto ao enfrentamento do assunto. En-
tende-se que o tratamento das questões criminais que envolvem 
o desaparecimento forçado de pessoas no Brasil deve eliminar a 
impunidade, a fim de que as famílias das vítimas tenham uma 
resposta do Estado sobre onde estão os corpos de seus entes que-
ridos. 
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Abstract : This article aims to analyze the possibility of 
punishing state agents who committed the crime of forced 
disappearance of people in Brazil, during the military 
dictatorship. Theoretical research is carried out using the 
deductive method, whose techniques used to achieve the 
objectives outlined here basically consist of an investigation 
through theoretical sources, such as the normative, 
bibliographic, doctrinal and national and international 
jurisprudence, in addition to others documentary. The theme 
deserves to be investigated, given the scarcity of doctrinal 
approaches in Brazil, with little jurisprudence on the subject. 
The foundation on the need for punishment of state agents, and 
the way this can happen, constitutes the originality in facing the 
issue. It is understood that the treatment of criminal issues 
involving the forced disappearance of people in Brazil should 
eliminate impunity, so that the victims' families have a response 
from the State about where the bodies of their loved ones are. 
 
Keywords:  Brazil. Crime. Forced Disappearance. Punishment. 
Fundamental Rights. 
 
INTRODUÇÃO 
 

presentando o tema, enuncia-se que o 
desaparecimento forçado pode ser compreendido, 
consoante aos Tratados e Convenções 
Internacionais, como sendo a prisão, detenção, 
sequestro ou qualquer outra forma de privação de 

liberdade, que seja perpetrada por agentes do Estado, por 
pessoas ou grupos de pessoas atuando com a autorização do 
Estado, com seu apoio ou aquiescência, e a subsequente negativa 
em admitir a privação de liberdade, a ocultação do destino ou 
paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção 
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da lei. 
Trata-se de privação de liberdade ilegal e arbitrária, que 

é ocultada, não sendo admitida pelo Estado, seu mentor ou par-
tícipe. O desaparecimento forçado é um estratagema estrita-
mente vinculado à impunidade, pois o governo responsável por 
tal ato, de forma deliberada, oculta suas circunstâncias, bem 
como suprime a identidade de seus autores, assegurando seus 
anonimatos, a fim de excluir suas responsabilidades. 

O desaparecimento forçado caracteriza-se por seu efeito 
permanente, contínuo, perdurando até que se esclareça o para-
deiro da vítima, viva ou morta. O Estado tem a obrigação de in-
vestigar, reparar seus danos e punir os agentes responsáveis pela 
prática de tal conduta, durante todo o período em que permane-
cer a incerteza sobre o paradeiro da vítima. 

No Brasil, a prática de desaparecimentos forçados de 
pessoas teve seu auge durante a última ditadura militar 
(1964/1985), sobretudo, no final dos anos sessenta e início dos 
anos setenta (1968/1974), ocasião em que desapareceram, apro-
ximadamente, 243 (duzentos e quarenta e três) cidadãos.  

Neste período, grande parte dos países latinoamericanos 
era governada por militares, vivenciando-se turbulências sociais, 
políticas e econômicas que originaram a criação de grupos de 
esquerda que, inconformados, combateram estes regimes de ex-
ceção. Tal fato culminou com inúmeros mortos e, no caso em 
tela, com uma série de desaparecimentos forçados.  

Este método foi utilizado como mecanismo de manuten-
ção do poder por parte dos militares que, inclusive, se associa-
ram na América do Sul, constituindo verdadeiro terrorismo de 
Estado, sem viés ideológico, cujo objetivo era o de incutir medo 
na população e exterminar inimigos do governo.  

Este artigo tem por escopo analisar a hipótese punitiva 
em relação ao crime de desaparecimento forçado no Brasil. O 
tema carece de uma pesquisa científica, ante a escassez de abor-
dagens doutrinárias no Brasil, havendo somente três julgados 
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sobre o assunto, todos preferidos pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, cuidando de extradições sobre este crime de agentes estatais 
(militares) argentinos e uruguaios.  

Reafirma-se a relevância e atualidade deste tema, pois 
grande parte dos casos de desaparecimento forçado não foi so-
lucionado, e seus autores não foram punidos, sendo correto afir-
mar que as circunstâncias dos fatos ficaram sem explicações aos 
familiares dos desaparecidos. Na esfera penal, a possibilidade de 
punição dos agentes de Estado que cometeram crimes contra a 
humanidade, na última ditadura militar brasileira, e o modo 
como isto pode ocorrer constituem o eixo principal desta pes-
quisa. 

Sabe-se que esta tese encontra oposição doutrinária e ju-
risprudencial, em especial, pela incidência da lei nova para deli-
tos permanentes (o que não constitui retroatividade da lei penal) 
e pela declaração da vigência da lei de anistia feita pelo Supremo 
Tribunal Federal. Entretanto, estes argumentos serão refutados, 
como será demonstrado, ante a permanência deste crime e o pró-
prio posicionamento em Súmula do Supremo Tribunal Federal, 
além do suporte no direito internacional via análise dos Tratados 
e Convenções sobre desaparecimento forçado, constituindo a re-
ferida imputação penal como tendência a ser seguida pela maio-
ria dos países democráticos. 

Com isto, será permitido exercer o direito à verdade (in-
dividual e social), havendo, em consequência, a persecução pe-
nal do crime analisado, que tem como uma de suas característi-
cas justamente impedir que as vítimas ou seus familiares possam 
efetivar seus direitos. Em suma, espera-se contribuir para a pre-
venção, a punição, o combate à impunidade e a eliminação/mi-
nimização do delito de desaparecimento forçado de pessoas no 
Brasil, auxiliando-se decisivamente na proteção dos Direitos 
Humanos, da democracia e da vigência do Estado Democrático 
de Direito. 

Busca-se contribuir para que o desaparecimento forçado 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1265_ 
 

 

de pessoas, especialmente por motivação política, não mais se 
repita na história do Brasil, bem como que o paradeiro dos desa-
parecidos possa ser esclarecido, punindo-se os responsáveis por 
tal crime contra a humanidade. 

 
1 A NOSSA TÊNUE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO  

 
Adentrando-se na discussão sobre a Justiça de Transição 

no Brasil que, diferentemente dos demais países Sul-America-
nos, como Chile, Argentina, Peru e Uruguai, pode-se dizer que 
a mesma é frágil, não tendo, até este ponto, força normativa, tudo 
em face da vigência da nossa Lei de Anistia, convalidada, ao 
menos momentaneamente, pelo Superior Tribunal Federal via 
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n.º 
153. 

A redemocratização de um país não pode passar sem a 
realização de Justiça perante eventuais violações de Direitos Hu-
manos, em regra, praticadas por regimes de exceção durante pe-
ríodos ditatoriais. Florescendo esta transição, nasce à própria 
Justiça de Transição. 

Há algumas condutas que são intoleráveis e inadmissí-
veis, e a violação dos Direitos Humanos é uma delas. O Brasil e 
seu último período de regime militar (1964/1985) foram marca-
dos pela Era antidemocrática e pela violação de direitos, sendo 
necessário que haja a busca pela verdade e o resgate da memória, 
a fim de amenizar este tempo sombrio.  

Este assunto quedou-se interessante após a redemocrati-
zação do Brasil, onde algumas questões jurídicas ficaram enter-
radas em um buraco negro em nossa história. A Lei de Anistia 
(n.º 6.683/79), por si só, tem o condão de fazer com que se possa 
esquecer crimes contra a humanidade, como por exemplo, a tor-
tura e o desaparecimento forçado de pessoas?  

Claramente, não. Como se sabe, crimes contra a humani-
dade não comportam anistia. Nossos vizinhos latinoamericanos 
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ensinaram-nos como primar pela moral, memória, verdade e ci-
vismo, ao apurar e punir crimes análogos, como ocorreu no 
Chile, Uruguai e, principalmente, na Argentina. 

No entanto, as respostas têm sido afirmativas, ou seja, 
nossa Lei de Anistia vale para tudo (e para todos). Sob esta tese 
(eficácia desta Lei), ações judiciais tentando escavar esse buraco 
e desenterrar parte de nossa infeliz história, como foi a ditadura 
militar de 1964/1985, com o aval do Supremo Tribunal Federal, 
têm sido barradas em nossos tribunais.  

As denúncias criminais oferecidas pelo Ministério Pú-
blico Federal, ou foram rejeitadas, ou estão sobrestadas, como 
os demais processos desta ordem, em grau de recurso, aguar-
dando o posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Fede-
ral sobre o tema. 

Resta evidente que esta impunidade dada aos agentes de 
Estado que praticaram delitos de lesa-humanidade se assemelha 
à atual, onde corruptos assaltam o país, se locupletam de di-
nheiro público e, quando muito, devolvem migalhas.  

Por certo, muito devido à persistência dos familiares das 
vítimas de mortos, torturados e desaparecidos, às Organizações 
Não Governamentais, à Ordem dos Advogados do Brasil, à As-
sociação Brasileira de Imprensa, além de combativos operadores 
do Direito, em especial, o Ministério Público, da Organização 
das Nações Unidas, da igreja, de políticos e dos estudantes, a 
luta pela descoberta da verdade e da memória continua e não 
será (nem pode ser) em vão. 

Traz-se o tema à baila para que se possa discutir e apro-
fundar as hipóteses de solução para esta face oculta encontrada 
em nosso ordenamento jurídico, onde direitos e garantias funda-
mentais simplesmente foram ignorados pelo Estado e seus agen-
tes. Nunca é tarde para se lutar por verdade e justiça, tendo-se 
sempre como premissa a dignidade da pessoa humana. 

Não obstante muitos comunguem com a ideia de que fo-
ram juízos de exceção, o fato é que são expoentes, nos dizeres 
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de Elster (2006), constituindo os primeiros marcos da Justiça de 
Transição, os Tribunais de Nuremberg e o de Tóquio, ambos cri-
ados após a Segunda Guerra Mundial. A tratativa dada por Tri-
bunais Judiciais para processos e o julgamento de líderes nazis-
tas revolucionaram o Direito no século XX. 

Eis o porquê da denominada “Transição”, isto é, passa-
gem de um período marcado por graves violações aos Direitos 
Humanos para a redemocratização e legalidade, tudo via judi-
cial. Houve uma efetiva Justiça de Transição em períodos na 
América Latina, nos anos de 1980 e 1990, nos países onde se 
deu essa fase denominada “Transição”, o que lamentavelmente, 
até hoje, ainda não abrangeu o Brasil. Ainda é tempo. 

Também há o já citado trabalho desenvolvido e finali-
zado pela Comissão da Verdade, criada em 2012. Foi apenas o 
início deste longo caminho que ainda se tem para resgatar a me-
mória, a verdade e atingir a responsabilizações dos violadores de 
Direitos Humanos. 

Registre-se que há um grupo de agentes do Estado brasi-
leiro que estão sendo processados na Itália. Todos eles atuavam 
à época (década de 1970/80) em órgãos de repressão no Estado 
do Rio Grande do Sul, onde ocorreram os fatos (municípios de 
Uruguaiana e Paso de los Libres - Argentina): João Osvaldo Lei-
vas Job (Coronel do Exército e Secretário de Segurança Pública 
do RS), Carlos Alberto Ponzi (Coronel do Exército e chefe do 
SNI em Porto Alegre), Átila Rohrsetzer (Coronel do Exército e 
chefe do DOI-CODI no RS) e Marco Aurélio da Silva Reis (De-
legado de Polícia - DOPS, em Porto Alegre). 

Não por coincidência, todos também estiveram envolvi-
dos com o fato conhecido nacionalmente como o “sequestro do 
casal de uruguaios”, Lilián Ciliberti e Universindo Diaz, em 
1978, em Porto Alegre/RS. Na ocasião, duas crianças, seus fi-
lhos, também foram “levadas” por militares uruguaios e brasi-
leiros. Como a imprensa ficou sabendo e o caso se tornou pú-
blico, com indignação popular, a ditadura uruguaia foi 
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“obrigada” a devolvê-los vivos, não antes de ficarem presos e 
terem sido torturados até 1984.  

Aqueles quatro brasileiros foram considerados no relató-
rio da Comissão Nacional da Verdade, como autores diretos de 
condutas que ocasionaram graves violações de Direitos Huma-
nos. Há que se aguardar o desfecho do caso na Itália. 

A Justiça de Transição tem o intuito de enfrentar injusti-
ças, contribuir para a volta da legalidade, da efetivação do Es-
tado Democrático de Direito, além de fortalecer a democracia, 
como enfatiza Torelly (2010). 

Abrão e Torelly (2010) preconizam que, no Brasil, a ins-
titucionalização e o conceito de Justiça de Transição deu-se pela 
ONU, sendo correto afirmar que ações no sentido de se efetivar 
essa justiça já eram realizadas pelo governo brasileiro, como 
ocorreu em 2004, através da criação da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos, e pela criação da Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça, havendo a conceituação for-
mal de Justiça de Transição em políticas públicas, em 2008, via 
Comissão de Anistia. 

O seu conceito é atribuído, conforme aduz Bell (2009), 
em livre tradução, como sendo tanto um conjunto de políticas 
públicas quanto uma área de investigação científica, caracteri-
zada pela imensa interdisciplinaridade com uma abordagem vol-
tada para a situação das vítimas. Ela tem uma finalidade essen-
cialmente social pró-Direitos Humanos, a fim de que “nunca 
mais” aconteçam atrocidades oriundas do Estado. 

Segundo a Organização das Nações Unidas-ONU 
(2004), denomina-se como um conjunto de processos e meca-
nismos políticos e judiciais, efetivados pela sociedade, após ou 
em conflito para esclarecer e cuidar dos abusos produzidos em 
massa contra os Direitos Humanos, assegurando-se as responsa-
bilizações dos infratores e reparação às vítimas ou familiares 
desta, bem como a não reiteração de fatos desta natureza (novas 
violações). 
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Com absoluta certeza, o período em que houve mais vi-
olações aos Direitos Humanos, no Brasil, foi nos anos de 1968 a 
1974, onde foi instalado “um regime escancaradamente ditato-
rial.” (MOURA et al., 2010, p. 176).  

Nossa redemocratização foi lenta e gradual, com proce-
dimentos adotados no sentido de restabelecer o Estado Demo-
crático de Direito, iniciada especialmente com o governo do pre-
sidente Geisel (1974-1979), que teve sequência com a posse do 
General Figueiredo (1979-1985), endossando a Lei de Anistia. 
Marco importante em nossa história foi a campanha pelas elei-
ções diretas para Presidente da República (Diretas Já), iniciada 
em 1983. Enfim, ares de democracia cercavam o Brasil, o que se 
efetivou com a eleição, ainda que indiretamente pelo Congresso 
Nacional, de Tancredo Neves à Presidência, em 1985. Começa, 
então, de maneira bem tímida, a Justiça de Transição no Brasil. 

Leite (2014, p. 116) aduz que  o  conceito  formal de  jus-
tiça  de  transição  engloba: “a) mecanismos de recordação e 
busca da verdade; b) reparação das vítimas; c) reforma das ins-
tituições públicas e d) submissão dos casos ao crivo do Poder 
Judiciário, especificamente à Justiça Penal”. 

De acordo com Quinalha (2014), são cinco os pilares de 
sustentação da Justiça de Transição: a) o esclarecimento histó-
rico e as políticas de memória e verdade; b) a normalização das 
funções da Justiça e do Estado de Direito, que nada mais é que 
a igualdade de todos perante a Lei; c) a reparação de danos às 
vítimas ou seus familiares; d) a reforma das instituições de se-
gurança para aprimorar a democracia, trazendo em seu bojo a 
ideia de reconciliação, comumente associada ao conceito de Jus-
tiça de Transição; e) a investigação dos fatos e a responsabiliza-
ção jurídica dos agentes violadores dos Direitos Humanos. 

São estas as obrigações que o Brasil tem e deve arcar, 
conforme Méndez (2011, p. 200): “se fazem presentes quando o 
Estado viola qualquer direito previsto em instrumentos univer-
sais”, ou seja, quando há violações sistemáticas e em massa aos 
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direitos elementares das pessoas, como no caso à liberdade (de 
pensamento, opinião, etc.). Enfatiza Méndez (2011) que estas 
obrigações são separadas e distintas entre si. 

Como referido anteriormente, o esclarecimento histórico 
e as políticas de memórias e verdade foram enriquecidas e ali-
mentadas pelo trabalho concluído pela Comissão Nacional da 
Verdade, constituída pela Lei n.º 12.528/11, instalada em 2012 
e finalizada em dezembro de 2014, para analisar, sem o poder de 
punição, as violações de Direitos Humanos ocorridas no Brasil 
(de 1946 a 1988), tudo para efetivar o direito à “memória e à 
verdade histórica e promover a reconciliação nacional”. 

A CNV - Comissão Nacional da Verdade encerrou seus 
trabalhos em dezembro de 2014, produzindo um rico acervo de 
pesquisas. Seu trabalho foi relatado em 03 (três) livros, sendo 
que: o primeiro descreve os fatos e as violações ocorridas no pe-
ríodo do regime militar (especialmente de 1964/1985); o se-
gundo volume traz textos temáticos subscritos pelos Conselhei-
ros da Comissão; e o terceiro livro é totalmente dedicado às ví-
timas, narrando-se as atrocidades sofridas pelas mesmas. 

Isto possui alta relevância para o Brasil. É necessário que 
todos nós possamos conhecer o que efetivamente ocorreu no pe-
ríodo ditatorial, em relação às condutas tidas pelos agentes de 
Estado que violaram os Direitos Humanos. Não se “apagam” da 
memória fatos de tanta repercussão no seio da sociedade e, em 
especial, para as famílias das vítimas que merecem uma resposta 
do Estado, sobretudo, aquelas que até hoje não puderam (ou 
nunca poderão) sepultar seus entes queridos, uma vez que o Es-
tado fez com que simplesmente “desaparecessem”.  

Funcionalmente, a Justiça efetivou-se no Brasil a partir 
da Constituição Cidadã de outubro de 1988. Não paira dúvida de 
que temos um Poder Judiciário independente, atuante e que cum-
pre a sua missão constitucional, de modo, quase sempre, satisfa-
tório. Decisões como a polêmica validação da Lei de Anistia 
pelo STF devem ficar no campo das ideias a serem (re)discutidas 
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e recorridas, como foi o caso. O importante é que os juízos de 
exceção não encontrem mais espaço para atuarem, até porque 
foram vedados expressamente pela CF/88, em seu artigo 5.º, 
XXXVII. 

Como se disse acerca da reparação de danos às vítimas, 
o Estado brasileiro reconheceu através da Lei n.º 9.140/95 a sua 
responsabilidade pelos desaparecimentos políticos, nominando 
as pessoas nessa situação e reparando pecuniariamente os danos 
causados, culminando-se com a edição e registro no livro “Di-
reito à Memória e a Verdade”, da Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República (2007). 

Nossa reforma das instituições de segurança também não 
avançou muito, ao longo dos tempos. Por certo, crimes políticos 
não são mais coibidos com violência, prisões, torturas e mortes. 
Vivemos, de fato e de direito, em uma democracia. Os partidos 
políticos de esquerda (ou de direita) estão todos legalizados e 
participando do jogo democrático. Entretanto, a violência poli-
cial para com a sociedade (entenda-se para os negros e pobres) 
continua em pleno vigor, havendo sistemática prática de torturas 
em delegacias de polícia contra esses menos favorecidos que co-
metem crimes comuns. Uma verdadeira reforma só pode se dar 
com a eliminação de uma palavra-chave conhecida como impu-
nidade que, aliada ao corporativismo, constitui os grandes males 
de qualquer categoria ou instituição. 

O combate e a investigação para a punição das violações 
havidas estão sendo realizados pelo Ministério Público brasi-
leiro, ainda que de modo tímido, se comparado ao que fizeram o 
Chile e a Argentina. 

Enfim, no Brasil, a temática da responsabilização encon-
tra sérios obstáculos. De início, teríamos de conhecer a verdade, 
até para identificar quem e quais foram os agentes de Estado que 
atuaram nesta época. Entretanto, essa busca da verdade resvala 
no difícil acesso aos documentos públicos e privados, aos arqui-
vos, enfim, a todo material que documentou este período do 
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regime militar. 
Tal documentação informativa seria uma ferramenta para 

constituir instrumento, a fim de se obter a verdade e de se resga-
tar a memória para a responsabilização judicial dos envolvidos.  

Obra de destaque e grande valor, constituindo fonte de 
consulta e acervo riquíssimo, foi a publicação do livro “Brasil: 
nunca mais”, em 1985, pensado e prefaciado por Dom Paulo 
Evaristo Arns, acompanhado pelo Rabino Henry Sobel e pelo 
Reverendo Jaime Wright. Trabalho este da Arquidiocese de São 
Paulo (2009), que trouxe à baila os fatos ocorridos durante a 
nossa última ditadura militar, com as perseguições, os assassina-
tos, os desaparecimentos, etc., via depoimentos e documentos 
que narram inúmeras violações de Direitos Humanos. 

Reitera-se que se faz necessária a abertura completa dos 
arquivos por parte do governo, pois facilitará a identificação dos 
agentes de Estado que cometeram crimes de lesa-humanidade, 
possibilitando, também, a identificação e talvez a localização 
das vítimas mortas e desaparecidas. Tais fatos constituem-se 
como reais obstáculos para se perseguir a verdade e resgatar a 
memória, enfim, para passar uma borracha neste período negro 
de nossa história via esclarecimento dos fatos ocorridos. Sobre 
isto, aduz Quinalha (2014): 

A discussão em torno da punição (e da impunidade) dos crimes 
cometidos por agentes públicos durante a ditadura militar bra-
sileira (1964-1985) não é uma novidade na agenda da socie-
dade civil organizada e das Forças Armadas em nosso país. 
Desde os primeiros momentos em que nosso autoritarismo já 
exausto desencadeou a política gradual de distensão e de aber-
tura, e em que os movimentos sociais que lutavam pela demo-
cratização entraram em cena, o tema da responsabilidade cri-
minal dos perpetradores de graves violações de Direitos Hu-
manos esteve presente nos embates que marcaram à duradoura 
e controlada transição política brasileira (QUINALHA, 2014, 
p. 4).  

Surge, então, a pergunta que não se pode calar: Punir por 
quê? Prossegue Quinalha (2014), enfatizando que a 
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responsabilização criminal dos agentes de Estado que comete-
ram crimes de lesa-humanidade é obrigação do Estado brasi-
leiro, diante dos Tratados e Convenções ratificados pelo Brasil. 
Isso irá abranger e pacificar uma série de áreas, como a política, 
com o esclarecimento e conhecimento sobre a verdade do que 
aconteceu, e a cultural, afastando-se a sensação de impunidade. 
Isso tudo porque nossa sociedade tem a compreensão de que to-
dos os crimes recebem uma sanção, então, não é plausível que 
estes graves crimes tenham tratamento diferenciado e fiquem 
sob o manto da impunidade, com supedâneo na famigerada Lei 
de Anistia acatada como “legal” pelo STF. Soares e Kishi (2009) 
enunciam sobre isso que: 

Toda impunidade e inércia de fatos tão graves é nociva e não 
deveria jamais ser admitida, e a que se relaciona aos crimes do 
período militar brasileiro é especialmente perigosa. Ela está no 
cerne da cultura de que às vezes a tortura se justifica, de que o 
torturador não é um criminoso tão reprovável [...]. É preciso 
que a justiça brasileira coloque um fim a qualquer traço que 
seja identificado como complacente com as violações a Direi-
tos Humanos, a começar pelas ocorridas durante a ditadura mi-
litar. Do contrário, a cadeia de impunidade não terá fim (SOA-
RES; KISHI, 2009, p. 5).  

Piovesan (2015, p. 108) pondera que “a justiça de transi-
ção no Brasil foi incapaz de fomentar reformas institucionais 
profundas, a culminar, por exemplo, na criação de uma Corte 
Constitucional, como ocorreu em outros países”. Prossegue a 
Professora Flávia, aduzindo que o Estado tem o dever de inves-
tigar, processar e punir, além de reparar as graves violações aos 
Direitos Humanos ocorridos no Brasil, como exemplo, os crimes 
de tortura, desaparecimento forçado e execução sumária, que 
como é sabido, não comportam anistia ou prescrição por serem 
de lesa-humanidade. Cuida-se de uma ritualização, da passagem 
entre o regime ditatorial e a redemocratização nacional. 

Lembra-nos Weichert (2008) que, com o surgimento de 
vários grupos de oposição política ao regime militar instalado 
em 1964, houve persistente perseguição de parte da sociedade 
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civil brasileira, existindo uma verdadeira política de Estado, no 
sentido de atacar, prender, torturar e matar seus opositores, o que 
constitui, à luz do artigo 7.º do Estatuto de Roma, que criou o 
Tribunal Penal Internacional (ratificado pelo Brasil em 2002), 
crimes contra a humanidade, uma vez que foram praticados por 
agentes do Estado contra grupos da sociedade civil, sendo certo 
que são imprescritíveis e não estão sujeitos ao benefício da anis-
tia. 

Sobre os desaparecidos no Brasil, na obra “Vala clandes-
tina de Perus: desaparecidos políticos, um capítulo não encer-
rado na nossa história”, Weichert (2012) assevera que a violên-
cia pretérita se conecta com a do presente, e a indignidade do 
desaparecimento forçado “se perpetua na supressão da possibi-
lidade da família lhe dar sepultamento digno. Desde os antigos 
(gregos, egípcios, latinos) a pior forma de impiedade era deixar 
de sepultar os corpos.” (WEICHERT, 2012, p. 117). 

Weichert (2012) aduz que o Brasil convive com estes 
dois cenários, passado e presente, por ter cometido violações de 
Direitos Humanos, na última ditadura, e se mantém firme em 
não querer descobrir o que houve, revelar a verdade e localizar 
os corpos, a fim de se garantir direitos fundamentais aos famili-
ares das vítimas. 

A anistia tem validade para torturadores? Por óbvio, não. 
Até porque eles não cometeram crimes políticos. Anistia é para 
isso, anistiar crimes dessa natureza. O que houve por parte dos 
agentes de Estado foi uma operação (Condor), literalmente em 
forma sistemática e contumaz, direcionada à violação de Direi-
tos Humanos como política de Estado, com o intuito de eliminar 
inimigos do regime militar. 

O Ministério Público Militar da União traz exemplo claro 
de Justiça de Transição, quando o 1.º Ofício - Rio de Janeiro, em 
fevereiro de 2011, instaurou procedimento para ajudar a desco-
brir a verdade sobre casos de desaparecimentos forçados prati-
cados e, se possível, encontrar corpos das pessoas desaparecidas 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________1275_ 
 

 

durante a última ditadura militar, neste estado (RJ) e no Espírito 
Santo, ambos sob jurisdição da 1.ª Circunscrição Judiciária Mi-
litar da União.  

O caso expoente é o do deputado Rubens Paiva, sabida-
mente sequestrado e morto nesta jurisdição militar. Eis um 
exemplo concreto da prática da Justiça de Transição no Brasil.  

Inusitado aspecto jurídico deu-se no Brasil, ou seja, 
como refere George Marmelstein Lima no artigo sobre direitos 
fundamentais, onde abordou a guerra de gigantes STF versus a 
CIDH e a Lei de anistia. Surgiu um conflito internacional de de-
cisões ocorrido entre a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos (CIDH), no Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Ara-
guaia”) versus Brasil, e o STF, que teve de decidir, a pedido da 
OAB, sobre a anulação parcial da Lei de Anistia de 1979 via 
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 
153/2008. 

Sobre o tema, a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos (CIDH) deliberou que as disposições da Lei de Anistia bra-
sileira, que impossibilitam a investigação e sanção de graves vi-
olações de Direitos Humanos, não são compatíveis com os dize-
res da Convenção Americana, pois carecem de efeitos jurídicos 
e não podem seguir representando um obstáculo para a investi-
gação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e pu-
nição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou seme-
lhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de 
Direitos Humanos, consagrados na Convenção Americana e 
ocorridos no Brasil.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda de-
terminou que o Brasil deverá conduzir eficazmente, perante a 
jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos, a fim de es-
clarecê-los, imputando-se as correspondentes responsabilidades 
penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a 
lei preveja. 
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2 A PUNIÇÃO DOS AGENTES DE ESTADO QUE 
VIOLARAM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 
O posicionamento pela punição aqui levantada resta 

plausível e necessária. Exemplificando-se, se for implementada 
e vigorar a tese inicial, havendo, em decorrência, a tipificação 
do crime em análise, caso apareça um agente estatal e confesse 
ter cometido o delito de desaparecimento forçado na recente di-
tadura militar brasileira, narrando com riqueza de detalhes, tudo 
somado à farta prova documental e testemunhal que demonstrem 
verossimilhança de suas alegações (local onde está o corpo, 
forma em que ocorreu a morte, etc.), esta pessoa ficaria impune? 

Não. Torna-se obrigatório combater a impunidade, asse-
gurando-se a efetivação da justiça, propiciando assim o fortale-
cimento da democracia, como fizeram nossos vizinhos Sul-
Americanos Chile, Argentina e Uruguai. 

Nas palavras de Abrão e Torelly (2011), resta a possibi-
lidade de buscar-se no plano nacional a punição dos agentes es-
tatais que violaram Direitos Humanos, para além das bordas do 
que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 153: 

A priori, seguem abertas as seguintes possibilidades após a de-
cisão da Corte: (I) a apuração de delitos cometidos após agosto 
de 1979, haja vista terem sido praticados torturas, mortes e de-
saparecimentos mesmo após essa data; (II) o acionamento na 
esfera civil dos responsáveis por graves violações aos Direitos 
Humanos, especialmente em ações declaratórias; (III) a imple-
mentação de ações similares aos “juízos da verdade”, com o 
acionamento do Judiciário para o esclarecimento de fatos his-
tóricos obscuros; (IV) na interpelação ao STF relativa aos cri-
mes de desaparecimento forçado sobremaneira em razão de ju-
risprudência anterior da própria Corte, que os consideraram 
crimes continuados (ABRÃO; TORELLY, 2011, p. 244, grifo 
nosso). 

 
2.1 A LEI DE ANISTIA BRASILEIRA 

 
Um dos principais óbices à penalização dos agentes 
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estatais que cometeram violações de direitos fundamentais pode 
ser visto na decisão do Supremo Tribunal Federal, na Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 153, que con-
validou a lei de anistia.  

De início, não se pode esquecer que estas leis de anistia, 
em regra, são promovidas durante o regime de exceção que 
afrontou Direitos Humanos, tendo a plena intenção de proteger 
e beneficiar os agentes estatais que cometeram tais crimes, como 
se deu no Brasil, ou seja, não consiste em negociação ou con-
senso algum, mas, na verdade, cuidou-se de uma imposição da 
vontade dos “vencedores”. 

Há uma grande discussão sobre a Lei de Anistia. Abrão 
e Torelly (2011) aduzem que: 

Uma das grandes marcas históricas dessas disputas envolve a 
Lei de Anistia 6683/79 que recentemente foi objeto de inter-
pretação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), gerando um 
grande debate sobre seu alcance. De um lado, os defensores da 
tese de que sua interpretação conforme a Constituição abriria a 
possibilidade de responsabilização dos agentes estatais perpe-
tradores de violações aos Direitos Humanos, já que não teriam 
sido atingidos pela proposta de anistia trazida pela referida Lei. 
De outro lado, a tese vencedora no STF, afirmando o caráter da 
Lei como ampla, geral e irrestrita, fruto de um grande acordo 
nacional construído à época, que não poderia ser revisto sob 
pena de abalo à consolidação das instituições democráticas no 
país (ABRÃO; TORELLY, 2011, p. 253, grifo nosso). 

Adere-se à primeira hipótese. O fato é que, ferindo qual-
quer amparo normativo razoável, ante a clareza de que crimes 
contra a humanidade são insuscetíveis de anistia, o Supremo Tri-
bunal Federal, por maioria (7 x 2), posicionou-se favorável à 
mencionada lei. É o que se observa nas “Notícias do STF”, de 
29 de abril de 2010, onde se registra que na votação do julga-
mento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamen-
tal n.º 153, a Suprema Corte rejeitou o pedido da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, por uma revisão na Lei da Anistia (Lei n.º 
6.683/79).  

Nesta questão, a Ordem pretendia que o Supremo 
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anulasse o perdão dado aos representantes do Estado (policiais e 
militares), acusados de praticar atos de tortura durante o regime 
militar. O caso foi julgado improcedente por 7 (sete)  votos a 2 
(dois).  

Foi voto vencedor o do Ministro Eros Grau, relator do 
processo. Ele fez uma minuciosa reconstituição histórica e polí-
tica das circunstâncias que levaram à edição da Lei da Anistia e 
ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo polí-
tico que, na transição do regime militar para a democracia, re-
sultou na anistia de todos aqueles que cometeram crimes políti-
cos e conexos a eles no Brasil, entre 2 de setembro de 1961 e 15 
de agosto de 1979, devendo esta modificação, se for o caso, ser 
feita pelo Poder Legislativo.  

Concordando com o Ministro Eros Grau, posicionaram-
se dessa maneira as Ministras Cármen Lúcia Antunes Rocha e 
Ellen Gracie, e os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, 
Celso de Mello e Cezar Peluso. Defenderam uma revisão da lei, 
alegando que a anistia não teve “caráter amplo, geral e irrestrito” 
os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. Para eles, 
certos crimes são, pela sua natureza, absolutamente incompatí-
veis com qualquer ideia de criminalidade política pura ou por 
conexão. 

Finalizando o julgamento, o então presidente da Corte, 
Ministro Cezar Peluso, disse que nenhum Ministro tem dúvida 
sobre a “profunda aversão por todos os crimes praticados, desde 
homicídios, sequestros, tortura e outros abusos, não apenas pelos 
nossos regimes de exceção, mas pelos regimes de exceção de 
todos os lugares e de todos os tempos”. Contudo, a ADPF não 
tratava da reprovação ética dessas práticas, de acordo com Pe-
luso. A ação apenas propunha a avaliação do artigo 1.º (parágra-
fos 1.º e 2.º) da Lei de Anistia e da sua compatibilidade com a 
Constituição de 1988.  

Peluso avaliou que a anistia aos crimes políticos é, sim, 
estendida aos crimes “conexos”, como diz a lei, e esses crimes 
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são de qualquer ordem. Para o então Presidente da Corte, a Lei 
de Anistia transcende o campo dos crimes políticos ou pratica-
dos por motivação política. Peluso destacou alguns pontos que 
justificaram o seu voto pela improcedência da ação. O primeiro 
deles é que a interpretação da anistia é de sentido amplo e de 
generosidade, e não restrito. Em segundo lugar, ele avaliou que 
a norma em xeque não ofende ao princípio da igualdade, porque 
abrange crimes do regime contra os inimigos tanto quanto os co-
metidos pelos opositores contra o regime.  

Peluso considerou que a ação não trata do chamado “di-
reito à verdade histórica”, porque há como se apurar responsabi-
lidades históricas sem modificar a Lei de Anistia.  Ele também 
frisou que a Lei de Anistia é fruto de um acordo de quem tinha 
legitimidade social e política para, naquele momento histórico, 
celebrá-lo. Disse, ainda, que não se trata de caso de autoanistia, 
como acusava a OAB, porque a lei é fruto de um acordo feito no 
âmbito do Legislativo.  

Concluindo, Peluso classificou a demanda da OAB de 
imprópria e estéril porque, caso a ADPF fosse julgada proce-
dente, ainda assim não haveria repercussão de ordem prática, já 
que todas as ações criminais e cíveis estariam prescritas 31 
(trinta e um) anos depois de sancionada a lei. Peluso rechaçou a 
ideia de que a Lei de Anistia tenha obscuridades, como sugere a 
OAB na ADPF: “O que no fundo motiva essa ação é exatamente 
a percepção da clareza da lei.” Ele explicou que a prova disso é 
que a OAB pede exatamente a declaração do Supremo em sen-
tido contrário ao texto da lei, para anular a anistia aos agentes do 
Estado. Sobre a OAB, aliás, ele classificou como anacrônica a 
sua proposição e disse não entender por que a Ordem, 30 (trinta) 
anos depois de exercer papel decisivo na aprovação da Lei de 
Anistia, revê seu próprio juízo e refaz seu pensamento “numa 
consciência tardia de que essa norma não corresponde à ordem 
constitucional vigente”.  

Peluso, ainda, comentou que “se é verdade que cada 
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povo resolve os seus problemas históricos de acordo com a sua 
cultura, com os seus sentimentos, com a sua índole e também 
com a sua história, o Brasil fez uma opção pelo caminho da con-
córdia”. O presidente do Supremo declarou, além disso, que uma 
sociedade que queira lutar contra os seus inimigos com as mes-
mas armas, com os mesmos instrumentos e com os mesmos sen-
timentos está condenada a um fracasso histórico.  

Teria a Emenda 26 dado início a uma nova ordem cons-
titucional, como disse em seu voto na APDF 153 o Ministro Eros 
Grau, incorporando a Lei da Anistia? Entende-se que não. So-
mente a nova Constituição Federal de 1988 cumpriu este papel, 
em face da presença do Poder Originário em seu nascimento.  

Sobre a Emenda 26, em 29 de abril de 2010, André Ra-
mos Tavares escreveu um artigo denominado: “Discussão extra-
pola as barras dos tribunais”, que foi publicado na Folha de S. 
Paulo. Sobre o tema, narrou-se que: 

O que mais chamou a atenção foi o que denominarei aqui de 
“tese da emenda n.º 26”, convocatória da constituinte de 
1987/88. É que essa emenda também repetiu os termos da lei 
em tela. E, conforme o Ministro, teríamos iniciado nossa nova 
ordem constitucional com a incorporação expressa e inquesti-
onável da anistia. Caberia, contudo, uma discussão mais apro-
fundada, a despeito de ser aquela emenda realmente o início da 
ruptura com o sistema anterior, sobre se também é possível sus-
tentar que os artigos da anistia teriam sido os primeiros a serem 
assegurados pelo novo constituinte, se pode ser desprezada a 
regra (expressa) da Constituição final que proíbe anistia para a 
tortura e se atos convocatórios ou propositivos para a 
nova Constituição têm o mesmo peso que a Constituição efeti-
vamente discutida com a sociedade, dentre outros tópicos (TA-
VARES, A. R., 2010, s/p, grifo nosso). 

Tavares A. R. (2010) prossegue dizendo que: 
Ainda que seja essa a tese a prevalecer, a discussão não estará, 
certamente, encerrada, pois o tema nela envolvido extrapola 
não apenas o campo jurídico como também a capacidade paci-
ficadora do STF na sociedade. É inevitável que decisões de 
grande impacto, adotadas de maneira processualmente legítima 
pelo STF, “sofram” uma leitura política por parte da sociedade 
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e que a discussão não se restrinja às barras dos tribunais naci-
onais (TAVARES, A. R., 2010, s/p, grifo nosso). 

Por certo, a decisão do Supremo Tribunal Federal de re-
ferendar a validade da Lei de Anistia não põe termo à discussão. 
O correto seria que o Poder Legislativo atuasse e promulgasse 
uma Lei tratando do assunto, anulando parte do referido diploma 
legal que anistiou quem cometeu crimes de lesa-humanidade, 
como ocorreu em países como Chile e Argentina. Por aqui, tem-
se somente o ativismo judicial, ante a inércia de nossos congres-
sistas que não querem se envolver com o tema. A sociedade, em 
especial, familiares de pessoas que sofreram violações de Direi-
tos Humanos permanece incubando suas dores. Uma ferida sem-
pre aberta. 

Ao manter o texto da Lei da Anistia inalterado, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) colocou no mesmo patamar torturadores e 
torturados, o que significa um claro exemplo de retrocesso por 
parte do Judiciário, e não um avanço como o Ministros que vo-
taram a favor defendem. O julgamento comprova o quanto o 
Brasil está arraigado aos interesses dos calhordas que só con-
tribuem para o retrocesso do país. Eros Grau, Ministro que já 
sofreu com a tortura durante o Regime Militar e foi o relator do 
caso, achou melhor enterrar o assunto por acreditar que a Lei 
da Anistia de 1979 foi imprescindível para a transição demo-
crática do país (O ATEMPORAL, 2010, s/p). 

O Supremo também ignorou a decisão da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil no caso 
Gomes Lund, reconhecendo como inaplicável a lei de anistia. 
Em reportagem de Felipe Recondo da Agência Estado, em 15 de 
dezembro de 2010, consignou-se que o então presidente do Su-
premo, Cezar Peluso, afirmou que a decisão do tribunal não 
muda em nada, mesmo após a sentença da Corte Interamericana. 
“Ela não revoga, não anula, não caça a decisão do Supremo”, 
disse. A decisão, acrescentou, provoca efeitos no campo da Con-
venção Americana de Direitos Humanos.   

Comentando o tema, o Ministro Marco Aurélio enfatizou 
que o governo brasileiro está submetido ao julgamento do Su-
premo e não poderia, em qualquer hipótese, afrontar a decisão 
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do STF para cumprir a sentença da Corte Interamericana. “É 
uma decisão que pode surtir efeito ao leigo no campo moral, mas 
não implica cassação da decisão do STF”, disse. “Evidentemente 
que o governo brasileiro está submetido às instituições pátrias e 
às decisões do Supremo. E quando não prevalecer a decisão do 
Supremo, estaremos muito mal”.  

Argumentando favoravelmente à revisão da Lei de Anis-
tia, Cosmo Ferreira publicou um artigo em “O Globo”, no dia 13 
de outubro de 2014, denominado “Perdão para quem?”, onde en-
fatiza que: 

A discussão em torno da validade da Lei da Anistia está desfo-
cada. Por certo que ela é válida. O cerne da questão é o se-
guinte: os agentes públicos que cometeram torturas, desapare-
cimento forçado de pessoas e homicídios, na execução de uma 
política estatal contra os adversários do regime, estão ampara-
dos por essa lei? A resposta é um rotundo não. O próprio texto 
legal expressamente o circunscreve aos crimes políticos e os 
conexos com estes. Crime político, numa abordagem profana, 
é aquele que atenta contra a ordem política (integridade terri-
torial, soberania, instituições estatais, regime de governo). Os 
conexos são crimes comuns (sequestro, homicídio, roubo etc.) 
com motivações políticas. É insustentável a tese de que os 
agentes públicos, a serviço da repressão estatal, cometeram cri-
mes políticos ou conexos. Não bastasse, a tortura, o homicídio, 
o desaparecimento forçado de pessoas e o encarceramento ar-
bitrário, quando praticados “contra uma população civil, em 
consonância com a política de um Estado", são crimes contra a 
humanidade, bastando conferir o Estatuto de Roma, ratificado 
pelo Brasil, precisamente o seu artigo 7 (7.1 e 7.2). Cabe res-
saltar que, mesmo antes desse tratado, o direito internacional 
costumeiro já tipificava aquelas condutas como crimes contra 
a humanidade, imprescritíveis e não suscetíveis de anistia. O 
legislador não tem um cheque em branco, não pode tudo, já que 
a soberania não é absoluta, é relativa. A legislação interna não 
tem o condão de fazer tábula rasa do jus cogens, normas inter-
nacionais inderrogáveis, nomeadamente em matéria de Direi-
tos Humanos. A chamada, doutrinariamente, anistia em 
branco, que sói ocorrer nos estertores das ditaduras, que bus-
cam proteger os seus, não tem guarida no Direito internacional. 
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Por derradeiro, os crimes contra a humanidade estão submeti-
dos à justiça penal universal, ou seja, qualquer Estado poderá 
puni-los. Portanto, os anciãos torturadores que se cuidem ao 
viajarem para o exterior, pois algum magistrado, na trilha do 
juiz espanhol Baltasar Garzón, poderá pedir a sua extradição, 
na busca da justiça que o nosso Supremo certamente negará, 
com a cantilena da pacificação social. Quem pacificará as 
mães que não puderam velar os seus filhos? (FERREIRA, 
2014, s/p, grifo nosso). 

Com certeza, esta decisão de apoiar a prática de crimes 
de lesa-humanidade, tomada pela Suprema Corte brasileira, “de-
negou às vítimas o direito à Justiça.” (PIOVESAN, 2011, p. 82). 
No entanto, os puritanos de plantão irão perguntar: mas e o outro 
lado? Os “terroristas subversivos” não serão punidos também? 
Já foram.  

Ou estão mortos, ou desaparecidos, ou foram presos, tor-
turados, processados, julgados e condenados. Crimes como as-
saltos a bancos, sequestro de embaixadores (EUA, Alemanha, 
Japão e Suíça) e até, lamentavelmente, assassinatos (foram 126, 
segundo os Clubes Militares) já estão prescritos, além de, quei-
ram ou não, não preencherem os requisitos mínimos para se di-
zer que tenham sido crimes contra a  humanidade, à luz do artigo 
7.º do Estatuto de Roma.  

Em apoio a esta ideia, Miranda e Tibúrcio (1999, p. 19) 
asseveram que os mortos e desaparecidos políticos, durante a 
nossa última ditadura militar, “deram o melhor de si, seu talento, 
sua coragem, sua juventude, sua vida para que tantos brasileiros 
pudessem estar hoje ajudando a construir a democracia e a jus-
tiça social no país”. 

Erros existiram, não se pode negar. A escolha pela luta 
armada foi um deles, não obstante ter sido aquele momento to-
mado por perspectivas revolucionárias, tendo-se como paradig-
mas as exitosas (naquela época) revoluções cubana e chinesa, 
matizes para a luta armada no Brasil. Adveio daí a hipótese da 
Guerrilha do Araguaia nos anos setenta. 

Por outro norte, ações judiciais visando o combate à 
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impunidade também foram impetradas. A Procuradoria da Re-
pública em São Paulo propôs a Ação Civil Pública n.º 
2008.61.00.011414-5 contra Carlos Alberto Brilhante Ustra 
(chefe do DOI-CODI, em São Paulo, na época da repressão) e 
Audir dos Santos Maciel (também integrante deste órgão, prin-
cipal centro de torturas e mortes em São Paulo).  

Em 15 de outubro de 2015, falece o Coronel Ustra (codi-
nome Dr. Tibiriçá). Dois meses antes, em 14 de agosto de 2015, 
o MPF havia protocolizado nova denúncia contra o mesmo e 
dois de seus subordinados, responsabilizando-os pela morte de 
Carlos Nicolau Danielli, por abuso de autoridade e homicídio 
triplamente qualificado, sob a tese de que crimes contra huma-
nidade (ataques sistemáticos e generalizados à população na di-
tadura militar) são imprescritíveis e não passíveis de anistia. Al-
guns Juízes e Desembargadores agasalharam tese contrária, e 
muitas denúncias foram rejeitadas, sob amparo da Lei de Anistia 
(n.º 6.683/79). 

Registre-se que o referido Coronel foi a figura mais ci-
tada como agente torturador no período de redemocratização, es-
tando envolvido em vários fatos (como sequestros, torturas, 
mortes e ocultação de cadáver) relacionados às violações de Di-
reitos Humanos, tanto assim que, em 09 de outubro de 2008, a 
23.ª Vara Cível de São Paulo proferiu sentença declaratória, re-
conhecendo-o como torturador. 

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao re-
curso especial (RESP 1.434.498) interposto por Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, que visava derrubar a decisão de primeiro grau 
e seus efeitos declaratórios, impedindo-se de reconhecê-lo como 
torturador perante os membros da família Teles. A relatora, Mi-
nistra Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso, sendo acom-
panhado pelo Ministro Otávio de Noronha. 

Consoante entendimento majoritário, crimes que têm ca-
ráter permanente, como sequestro e ocultação de cadáver, que 
representam graves violações de Direitos Humanos, não são 
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abrangidos pela lei. 
Como solução derradeira, aponta-se a declaração pelo 

STF de que a Lei da Anistia não se aplica aos crimes de graves 
lesões a Direitos Humanos, como entendeu a Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, não sendo necessário revogar a Lei 
de Anistia, tudo à luz do devido processo legal. 

Como relatam Pinto et al. (2014) no artigo: “Não há anis-
tia para crimes contra a humanidade (Parte I)”, publicado no 
ConJur, em 15 de setembro de 2014,  os votos vencedores do 
STF fundaram-se em quatro equívocos centrais:  

Primeiramente, repete o falseamento histórico que esteve pre-
sente em alguns votos na ADPF 153 ao afirmar que os agentes 
da ditadura “foram legitimamente perdoados pela sociedade”. 
Como perdoar o que não foi apurado e conhecido?   
Não há nenhum elemento na lei de 1979, na Constituição, ou 
na decisão do STF, que dê suporte à extensão de efeitos da 
anistia penal à esfera civil. O que está em questão é o próprio 
sentido do que seja uma decisão judicial em sede de ação de-
claratória: conhecer e certificar uma situação jurídica preexis-
tente à própria decisão, visando à certeza jurídica. Recusar-se 
a declarar se os autores sofreram, com fundamento nos atos de 
exceção, por ação, omissão ou tolerância de determinado 
agente do Estado, em determinada situação, etc., viola a Cons-
tituição, em seus artigos 8.º e 9.º do ADCT, além de configurar 
recusa de jurisdição (artigo 5.º, inciso XXXV). Do mesmo 
modo, tal recusa viola as leis federais referentes ao direito à 
reparação constitucionalmente previsto, ou seja, Leis 
9.140/1995 e 10.559/2002. Conhecer tais fatos é algo que não 
se separa do conhecimento de quem foram os agentes envolvi-
dos — assim como suas responsabilidades — e as suas vítimas. 
Invocar o “direito ao esquecimento” em um caso como este cria 
um perigoso precedente que pode ser utilizado para quaisquer 
outras graves violações de Direitos Humanos que venham a ser 
praticadas, e que, pela sua própria natureza demandam a sua 
memória, não para a perpetuação do ressentimento ou para o 
alimento da vingança, como insinuou a Ministra em sua deci-
são ao apontar a anistia como o que “nos libertou das amarras 
da vingança”, mas sim para que, ao mesmo tempo, se faça a 
justiça (não vingança) a crimes imprescritíveis  e para que não 
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se repitam (PINTO et al., 2014, s/p, grifo nosso). 
Também foi judicializada a morte do operário Manoel 

Fiel Filho via Ação Civil Pública n.º 2009.61.00.005503-0, onde 
foram identificados os agentes policiais que o torturaram e ma-
taram.  

Na área criminal, informou o jornal “O Estado de São 
Paulo”, de 25/06/15, que sete ex-agentes do regime militar fo-
ram acusados da tortura e morte de Fiel Filho, ocorrida em ja-
neiro de 1976, nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, 
um ano após a morte do jornalista Vladimir Herzog nas mesmas 
circunstâncias (tortura e morte). 

Conforme informou o Portal G1 de 24 de maio de 2017, 
o caso Herzog, jornalista que morreu nas dependências do DOI-
CODI no II Exército, em 1975, durante a ditadura militar, come-
çou a ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos (CIDH), em 24/05/17. A comissão recebeu uma petição em 
que foi reivindicada a responsabilização internacional do Estado 
brasileiro pela detenção, tortura e morte do jornalista Vladimir 
Herzog, ocorrida nas dependências do Exército em 25 de outu-
bro de 1975, e a contínua impunidade dos autores devido à Lei 
da Anistia.  

Na capital paulista, o processo está sendo acompanhado 
pelo filho de Vladimir, Ivo Herzog, e outras pessoas na sede do 
instituto Vladimir Herzog. 

Como mencionado, Vladimir Herzog morreu em 1975 
durante a ditadura militar, no DOI-CODI, órgão do Exército em 
São Paulo, onde foi preso, torturado e morto por suposta ligação 
com o Partido Comunista. Fraudulento Inquérito Policial Militar 
concluiu que Herzog se suicidou. 

A audiência da CIDH está avaliando a situação de impu-
nidade desse crime. Na sessão, serão ouvidos a viúva do jorna-
lista, Clarice Herzog, e o Procurador da República em São Paulo, 
Marlon Alberto Weichert, que vão contestar o resultado do in-
quérito militar. 

O governo brasileiro nomeou o advogado Alberto Torón 
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para sustentar que a Lei de Anistia brasileira anulou os crimes 
cometidos durante a ditadura, além do fato de o crime já ter pres-
crito. O resultado do julgamento na Câmara Interamericana não 
demorou até ser finalizado, pois sentenciado em 04 de julho de 
2018. 

Consoante informação do Jornal “O Globo”, em 04 de 
julho de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) condenou (nesta data) o Estado brasileiro pela morte do 
jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura militar 
no Brasil. É a primeira vez que a CIDH reconhece um assassi-
nato cometido durante a ditadura do Brasil como um crime con-
tra a humanidade. A Corte já tinha emitido decisões semelhantes 
para casos de outros países da América Latina e condenado o 
Brasil em 2010 por não ter investigado os desaparecimentos 
ocorridos na Guerrilha do Araguaia. 

Segundo o referido jornal, a CIDH considerou na sen-
tença que o Estado é responsável tanto pela falta de investigação, 
quanto pela ausência de julgamento e pela não punição dos res-
ponsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista. O Tribu-
nal Interamericano concluiu ainda que “o Estado não pode invo-
car a existência da figura da prescrição (...) ou a lei de anistia ou 
qualquer outra disposição semelhante ou excludente de respon-
sabilidade para escusar-se de seu dever de investigar e punir os 
responsáveis”. 

Com toda a certeza, o direito de se saber a verdade é sa-
grado. Conhecer a história, verificar como e por que os fatos 
ocorreram. Onde estão os corpos dos desaparecidos políticos (ou 
que destino foi lhes dado)? Eis a importância da discussão. De-
bates desta ordem vão propiciar justiça, resgate histórico e, por 
que não, punição para quem violou Direitos Humanos.  

A prevalência da reparação, da verdade e da memória, 
pilares e eixos da Justiça de Transição, não podem ser abando-
nados. Ainda não se tem resposta à indagação bíblica reformu-
lada por Comparato (2001), ao perguntar: o que fizemos aos 
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nossos irmãos? O governo brasileiro precisa explicar: 
Por que deixaste de socorrer teu irmão? É essa, exatamente, a 
interpelação que a consciência ética dirige atualmente aos go-
vernantes e ao povo brasileiro: que fizemos, até hoje, para re-
parar a vileza das torturas, assassinatos e desaparecimentos for-
çados do regime militar? Qual a justificativa moral para deixar 
de apurar os fatos, localizar os cadáveres e nomear os respon-
sáveis? Se passarmos a considerar a questão no plano jurídico, 
logo reconheceremos que a responsabilidade do Estado pelos 
crimes praticados é incontestável. O direito internacional vi-
gente, consubstanciado em várias convenções sobre Direitos 
Humanos ratificadas pelo Brasil, em resoluções da Assembleia 
Geral da ONU e em julgamentos das Cortes de Justiça, impõe 
aos Estados em cujo território ocorreram desaparecimentos 
forçados de opositores políticos três deveres fundamentais: o 
de investigar os fatos e apurar a verdade sobre as circunstâncias 
dos desaparecimentos, com a identificação dos responsáveis; o 
dever de indenizar as famílias das vítimas e o dever de punir os 
culpados. Tem-se afirmado que o Estado brasileiro encontra-se 
dispensado do cumprimento do dever de apurar a verdade e de 
punir os autores dessas violações de Direitos Humanos em ra-
zão da anistia concedida em 1979. Mas tal afirmação é juridi-
camente insustentável. A anistia criminal, como é óbvio, nada 
tem a ver com o direito fundamental à verdade, reconhecido a 
todo ser humano em relação a fatos ofensivos à sua pessoa ou 
à de seus familiares. Ainda que os criminosos tenham falecido, 
as vítimas podem e devem exigir (até mesmo para afastar in-
verdades divulgadas a seu respeito) que se apurem os fatos e se 
nomeiem os responsáveis. Ademais, como tem advertido o pro-
fessor Goffredo Telles Jr., não pode ser considerado anistiado 
de determinado crime quem nunca foi oficialmente acusado de 
sua prática. Ora, nenhum agente estatal do regime militar che-
gou a ser processado como autor de desaparecimentos forçados 
de opositores políticos, crime que os governos militares sempre 
negaram que tivesse sido cometido. Por último, a lei n. 6.683 
concedeu anistia aos autores de crimes entre 2.9.1961 e 
15.8.1979, considerando conexos “os crimes de qualquer natu-
reza relacionados com crimes políticos ou praticados por mo-
tivação política”. Ora, a tortura de presos e o desaparecimento 
forçado de pessoas nunca foram definidos na lei brasileira 
como crime político. Tampouco podem esses crimes ser 
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considerados tecnicamente conexos com crimes políticos pela 
boa razão de que não há, no caso, um concurso material de de-
litos nem coautoria: os crimes imputados aos opositores políti-
cos não foram meio ou instrumento para a prática de tortura ou 
assassinato de presos, nem os autores de uns e de outros agiram 
em conluio (COMPARATO, 2001, p. 66-67, grifo nosso). 

A própria Lei de Anistia não esqueceu os desaparecidos, 
como se verifica em seu artigo 6.º, que dispõe que: 

O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na co-
lateral, ou o Ministro Público, poderá requerer a declaração de 
ausência de pessoa que, envolvida em atividades políticas, es-
teja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu do-
micílio, sem que dela haja notícias por mais de 1 (um) ano. § 
1.º - Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legiti-
midade, oferecerá rol de, no mínimo, 3 (três) testemunhas e os 
documentos relativos ao desaparecimento, se existentes (Grifo 
nosso). 

Enfim, há vários outros argumentos plausíveis que afas-
tam a incidência da Lei de Anistia ao caso em tela. Examina-se 
o texto legal, onde consta que:  

Art. 1.º - É concedida anistia a todos quantos, no período com-
preendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 
1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes [...]. § 
1.º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 
de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou pra-
ticados por motivação política. § 2.º - Excetuam-se dos benefí-
cios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes 
de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. 

Verifica-se que a citada lei demarcou o lapso temporal, 
sendo seu termo a data de 15 de agosto de 1979. Como a consu-
mação do delito de desaparecimento forçado de pessoas se pro-
longa pelo tempo até que a vítima seja localizada, viva ou morta, 
cai por terra à incidência desta norma, pois resta evidente que o 
crime subsiste (persistindo) após esta data. 

Outro ponto que arreda a Lei de Anistia é o fato de se 
considerar crime político as condutas de agentes de Estado que, 
na verdade, violaram Direitos Humanos. Em decorrência, suas 
ações (ou omissões) de torturar, matar, desaparecer com 
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pessoas, ocultando seus corpos não configuram, nem de longe, 
crime conexo com o político. Dallari (2001) esclarece este as-
pecto: 

Os torturadores que mataram suas vítimas cometeram homicí-
dio, que é crime doloso contra a vida. Eles não foram obrigados 
a torturar e, muitas vezes, por vontade própria, impuseram às 
vítimas um sofrimento que, por sua natureza e intensidade, le-
varia à morte qualquer pessoa normal. Além disso, os tortura-
dores eram servidores públicos civis ou militares que agiam 
profissionalmente, mediante remuneração, não podendo alegar 
objetivos políticos. O crime por eles praticado é autônomo em 
relação ao crime político praticado pelos dirigentes. Se algum 
deles quiser sustentar que agiu sob coação deverá esclarecer 
quem deu a ordem para que torturassem, e o Tribunal do Júri 
decidirá se a prova dessa alegação é convincente. Os tortura-
dores homicidas, e possivelmente outros, nunca foram anistia-
dos. Agora existem condições para que eles sejam submetidos 
a julgamento público e imparcial, com a garantia de que não 
serão torturados para confessar e de que terão plenamente as-
segurado o direito de defesa. É hora de fazer justiça (DAL-
LARI, 2001, p. 33, grifo nosso). 

Como bem consignou em seu voto vencido o Ministro 
Ricardo Lewandowski, a discussão na referida ADPF 153 limi-
tava-se “a esclarecer se os agentes do Estado, que alegadamente 
praticaram ilícitos penais comuns, na época do regime de exce-
ção, estariam ou não abrangidos pela Lei de Anistia, por serem 
crimes conexos aos delitos políticos”, ou se os mesmos foram 
cometidos por alguma motivação política. 

Aderiu a este posicionamento o então Ministro Ayres 
Brito, que acompanhando a divergência nesta votação, declarou 
que quem redigiu a Lei de Anistia “não teve coragem de assumir 
essa propalada intenção de anistiar torturadores, estupradores, 
assassinos frios de prisioneiros já rendidos, pessoas que jogavam 
de um avião em pleno voo as suas vítimas”. Consoante Ayres 
Britto, a concessão de anistia ampla, geral e irrestrita deve ser de 
feita de forma muito clara e deliberada. “O que interessa é a von-
tade objetiva da lei, não a vontade subjetiva do legislador” e isso 
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não ocorreu. 
Desse modo, importa notar que a Lei da Anistia, delibe-

radamente, não trouxe a previsão de anistia aos agentes do Es-
tado que praticaram crimes comuns contra os opositores do re-
gime de exceção. 

Tratou-se de uma lei forjada, em face da pressão da soci-
edade como um todo sobre o regime de exceção que teve de ce-
der. Lewandowski também rebate em seu voto vencido, a exis-
tência de conexão entre crimes político e comum, enfatizando 
que a simples menção à conexão “no texto legal contestado, à 
toda evidência, não tem o condão de estabelecer um vínculo de 
caráter material entre os crimes políticos cometidos pelos oposi-
tores do regime e os delitos comuns atribuídos aos agentes do 
Estado”, isso para o escopo de lhes conferir o mesmo tratamento 
jurídico.  

Em suma, no sentido técnico-jurídico, não há como acei-
tar a existência de conexão entre estes crimes, não havendo 
como “cogitar-se de conexão material entre os ilícitos sob 
exame, conforme pretenderam os elaboradores da Lei de Anis-
tia”, uma vez que não é possível conceber tal liame entre os cri-
mes políticos praticados pelos opositores do regime de exceção 
e os delitos comuns, alegadamente cometidos por aqueles que se 
colocavam a seu serviço, visto inexistir, com relação a eles, o 
necessário nexo teleológico, consequencial ou ocasional exigido 
pela doutrina para a sua caracterização, asseverou Lewandowski 
em seu voto. 

Não houve conexão, muito menos a prática de crime po-
lítico por parte de agentes do Estado, restando plenamente pos-
sível à persecução penal contra os infratores estatais, como de-
clarou o Ministro Lewandowski, em seu voto vencido na ADPF 
n.º 153, in verbis: 

Ora, como a Lei de Anistia não cogita de crimes comuns, e 
emprega, de forma tecnicamente equivocada, o conceito de co-
nexão, segue-se que a possibilidade de abertura de persecução 
penal contra os agentes do Estado que tenham eventualmente 
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cometido os delitos capitulados na legislação penal ordinária, 
pode, sim, ser desencadeada, desde que se descarte, caso a 
caso, a prática de um delito de natureza política ou cometido 
por motivação política, mediante a aplicação dos critérios 
acima referidos (Grifo nosso). 

Sobre a hipótese da prática de crimes políticos por agen-
tes estatais, Ayres Brito foi enfático em seu voto vencido na 
ADPF n.º 153, ao asseverar que: 

Um torturador não comete crime político, crime de opinião. O 
torturador é um monstro, é um desnaturado, é um tarado. O 
torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos praze-
res diante do mais intenso dos sofrimentos alheios perpetrados 
por eles. É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que 
morde o som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condes-
cendência com torturador. 

Enfim, inválida é esta lei para crimes deste porte que vi-
olam Direitos Humanos, como foi declarado pela já referida 
Sentença da Corte Interamericana de Diretos Humanos, no caso 
Gomes Lund versus Estado brasileiro, onde se decidiu que as 
disposições da Lei de Anistia brasileira, que impedem a investi-
gação e sanção de graves violações de Direitos Humanos, são 
incompatíveis com a Convenção Americana. Carece-se, assim, 
de efeitos jurídicos, não podendo seguir representando um obs-
táculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para 
a identificação e punição dos responsáveis.  

Ademais, preconiza Burt (2011), existe o valor educaci-
onal para a sociedade, ao ouvir o testemunho de sobreviventes, 
parentes de vítimas e outras testemunhas dos horrores do pas-
sado. De muitas formas, estes julgamentos estão contribuindo 
para reescrever a história do passado recente da América Latina, 
de modo a incorporar mais completamente a voz daqueles que 
foram silenciados por anos de regime militar e governo autoritá-
rio. 

Piovesan (2011, p. 83) é enfática ao expressar o entendi-
mento da Corte Interamericana em decisões análogas, consig-
nando que “as leis de anistia violam o dever internacional do 
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Estado de investigar e punir graves violações de Direitos Huma-
nos”. 

Há um processo com feridas abertas que, além de incom-
pleto, como enuncia Piovesan (2011, p. 86), só contemplou “o 
direito à reparação, com o pagamento de indenização aos fami-
liares dos desaparecidos no regime militar, nos termos da Lei n.º 
91.40/1995”. 

Adere-se ao pensamento de Weichert (2012), no sentido 
de que o crime de desaparecimento forçado cometido pelos ór-
gãos da repressão contra opositores políticos no Brasil, de 1964 
a 1985, constitui crime contra a humanidade, nos parâmetros da 
Organização das Nações Unidas, da Corte Interamericana de 
Justiça e de Direitos Humanos, enfim, dos Tratados e Conven-
ções Internacionais.  

Em face disso, tal delito deve ser investigado com a iden-
tificação de seus autores e de suas responsabilidades, devendo 
haver a devida persecução penal por parte do Ministério Público 
brasileiro, uma vez que tal infração penal não é passível de anis-
tia nem de prescrição. 

A incidência da Lei de Anistia brasileira para tais casos 
viola as determinações internacionais a que o Brasil se obrigou 
a reprimir perante a comunidade internacional.   

Como refere Salmón (2011, p. 233), “uma lei de anistia 
pode resultar válida na medida em que gera uma reconciliação 
capaz de estabelecer bases sólidas e duradouras para a constru-
ção de uma sociedade democrática e não signifique a mera im-
punidade”. Assim, a impunidade é a inexistência, de fato ou de 
direito, de responsabilidade penal aos autores das violações, bem 
como de responsabilidade civil, administrativa ou disciplinar, 
porque não são alcançados por uma investigação que vise à sua 
acusação, detenção, processamento e, em caso de reconheci-
mento de culpa, condenação em penas adequadas, inclusive, à 
reparação do dano causado às vítimas. 
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2.2  DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA PARA OS CRIMES 
PERMANENTES 
 

Um dos argumentos que dão suporte à tese principal es-
pelhada nesta pesquisa encontra amparo na Súmula n.º 711 do 
Supremo Tribunal Federal, in litteris: “A lei penal mais grave 
aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanên-
cia”.  

Em síntese, aplica-se a lei vigente no momento da cessa-
ção dos crimes permanentes, como a desaparição forçada.  

Se esta lei nova pode agravar a situação do infrator com 
mais razoabilidade, pode passar a tipificar uma conduta que era 
atípica, como aqui se defende. Vejam-se alguns julgados sobre 
este tema: 

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência. O próprio embargante reco-
nhece que a causa dessa decisão foi a 'existência de cinco cri-
mes de corrupção ativa, praticados em continuidade delitiva e 
parcialmente na vigência da nova Lei'. Portanto, está bem com-
preendido o fundamento do acórdão, que, aliás, está bem anco-
rado na Súmula 711 desta Corte (A lei penal mais grave aplica-
se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a vigência 
é anterior à cessão da continuidade ou da permanência). Esta 
também é a inteligência do art. 71 do Código Penal, que trata 
da regra a ser aplicada, pelo órgão julgador, da ficção jurídica 
da continuidade delitiva. (AP 470 ED-décimos quartos, Relator 
Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgamento em 
5.9.2013, DJe de 10.10.2013) (Grifo nosso) 
1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento 
de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de me-
ramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 
38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantanea-
mente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurí-
dico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, reno-
vando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, 
portanto, de crime permanente. 2. Não houve violação ao 
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princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paci-
ente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior 
à Lei n° 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no 
tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do 
Supremo Tribunal Federal. 3. Tratando-se de crime perma-
nente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do 
momento em que cessa a permanência. Prescrição não consu-
mada. (RHC 83437, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Pri-
meira Turma, julgamento em 10.2.2004, DJe de 18.4.2008) 
(Grifo nosso) 

Nestes Acórdãos, observa-se que, nos crimes permanen-
tes, subsiste a conduta criminosa para a qual incide uma lei nova, 
pois o crime está em pleno desenvolvimento. Ele não cessou, já 
que está sendo praticado.  

Não há que se falar em retroatividade da lei penal, mas 
de incidência da lei nova a um delito que está sendo cometido. 
Só haveria sentido em se falar de retroatividade da lei penal se o 
crime já tivesse se consumado (cessado a sua permanência) an-
tes da entrada em vigor da lei nova, o que, via de regra, não se 
dá em crimes permanentes. 

Reitera-se que, se pode haver agravamento da situação 
para crimes permanentes, também pode existir uma nova tipifi-
cação, ante a permanência delitiva.  

A lei nova passou a normatizar a conduta, no caso, da 
prática de desaparecimento forçado, que está em pleno curso e 
deve ser sancionada pelo Estado. Caso contrário, haveria ausên-
cia de atuação estatal em seu ius puniendi.   

É o que exalta a Súmula n.º 711 do STF. Em síntese, esta 
Súmula diz que se aplica ao caso concreto a lei que vigorar du-
rante a permanência do crime. Desse modo, verifica-se o mo-
mento em que ocorreu o fato delitivo, sendo esta a ocasião que 
será regida pela lei vigente na ocasião da conduta (último ato 
executório), ainda que ela seja mais grave do que a lei que vigo-
rava (ou que não existia) no início do ato de execução. 

Há que se considerar que se cuida de entendimento su-
mulado pelo guardião da Constituição que, uma vez mais se diz, 
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não trata da retroatividade da lei penal, o que é vedado constitu-
cionalmente. 

Falando sobre o tempo do crime, Bitencourt (2013, p. 
219) aduz que o crime permanente “é uma entidade jurídica 
única, cuja execução alonga-se no tempo, e é exatamente esta 
característica [...] que se justifica que sobrevindo lei nova, 
mesmo mais grave, tenha aplicação imediata, pois o fato, em sua 
integralidade, ainda está sendo executado”. 

Bitencourt (2013) enfatiza que também é necessário que 
entre em vigor o novo diploma legal, antes de cessar a perma-
nência da infração penal, ou seja, antes que cesse a sua execução. 

Nas palavras de Bitencourt (2013, p. 220), o que se disse 
nada tem a ver com o “princípio constitucional da irretroativi-
dade da lei penal mais grave (art. 5.º, XL, da CF), pois se trata, 
em verdade, da incidência imediata de lei nova a fato que está 
acontecendo no momento de sua entrada em vigor”. 

Deste modo, não é a lei nova que retroage, mas o caráter 
permanente do fato delituoso que se protrai no tempo e acaba 
recebendo a incidência legal em parte de sua execução, expan-
dindo-se por toda esta fase executória, enfatiza Bitencourt 
(2013). 

Enfim, registra Bitencourt (2013, p. 220) que não há ne-
nhuma contradição ou violação ao preceito constitucional da ir-
retroatividade, pois “não se pode pretender que apenas um frag-
mento da conduta (o realizado sob império da lei nova) seja pu-
nido por essa, deixando o restante para a lei anterior que vigo-
rava”, até porque o crime é único e ainda não havia se consu-
mado. Nesse particular, relata Bitencourt, “não merece qualquer 
reparo a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal”.  

Capez (2014, p. 78) possui entendimento semelhante, di-
zendo que nos casos de crime permanente, “caso a execução te-
nha início sob o império de uma lei, prosseguindo sob o de outra, 
aplica-se a mais nova, ainda que menos benigna, pois, como a 
conduta se protrai no tempo, a todo o momento, renova-se a ação 
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e a incidência da nova lei”. 
Adere a este posicionamento Jesus (2011, p. 146, grifo 

nosso), ao dizer que a lei nova aplica-se aos delitos permanentes, 
sendo “irrelevante tenha a conduta seu início sob o império de 
lei antiga, ou esta não incriminasse o fato, pois o dolo ocorre 
durante a eficácia da lei nova: presente está a intenção de o 
agente infringir a nova norma durante sua vigência”. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ex-
tradições já referidas (974, 1.150 e 1.278), considerou taxativa-
mente a permanência do crime de desaparecimento forçado de 
pessoas, afastando a prescrição e concedendo as extradições 
para a Argentina.  

Não se entende por que não houve a mesma decisão no 
caso brasileiro e a Lei da Anistia na ADPF n.º 153, conside-
rando-se como permanente para a consumação do crime em tela 
o período posterior à data de 15 de agosto de 1979, demarcada 
na citada lei como termo final para a incidência da anistia.  

Portanto, entende-se que, precedida da devida tipificação 
penal, as condutas dos agentes violadores de preceitos funda-
mentais na recente ditadura militar podem ser classificadas pe-
nalmente, a fim de que respondam criminalmente por seus atos. 

 
2.3 A MORTE PRESUMIDA PELA LEI N.º 9.140/1995 

 
Não há como agasalhar esta tese de que a morte presu-

mida encerra o caso dos desaparecidos forçadamente no Brasil 
ante a sua permanência, característica primordial para a consu-
mação deste crime. 

Concluiu a Comissão Nacional da Verdade (2014, p. 
293) que, para que a conduta de desaparecimento forçado cesse, 
“não basta que se presuma a morte da vítima por meio da emis-
são de certificado ou atestado de óbito, ou da divulgação de de-
clarações oficiais sobre a morte”.  

Enfim, faz-se indispensável que o Estado encontre os 
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restos mortais da pessoa desaparecida e realize os exames neces-
sários para sua plena identificação, a fim de que se estabeleça, 
na medida do possível, a data, as circunstâncias e as causas da 
morte, bem como a existência de eventuais lesões ou indícios de 
tortura. Enquanto isto não ocorrer o crime estará em permanente 
consumação. 

Em suma, no caso em tela, não houve homicídios, mas 
sim desaparecimento forçado. Nucci (2008, p. 530) trata do as-
sunto, aduzindo que, “quanto à morte presumida (art. 6.º do Có-
digo Civil), a doutrina divide-se: alguns sustentam que, decla-
rada a morte no campo civil, pode-se aproveitar tal decreto no 
contexto criminal, extinguindo-se a punibilidade”, como por 
exemplo, entendem Nélson Hungria, Magalhães Noronha e He-
leno Fragoso.  

Alude este jurista que outros, no entanto, seguem à risca 
o disposto no art. 62 do Código de Processo Penal, aceitando 
somente a certidão de óbito para a extinção da punibilidade, 
como Júlio F. Mirabete e  Damásio de Jesus.  

Parece que a questão deve ficar restrita à expedição ou 
não da certidão de óbito: se esta for expedida em procedimento 
civil (art. 88, Lei n.º 6.015/73), deve o juiz criminal aceitá-la 
para todos os fins.  

Porém, nestes casos citados, fala-se da extinção da puni-
bilidade para os autores de crimes, e não para as vítimas, como 
ocorreu e é tratado nesta pesquisa, devendo assim ser arredada a 
morte presumida das mesmas ante a permanência delitiva. 

Entretanto, se a certidão não for expedida, considerando-
se a morte presumida somente para efeito de administração de 
herança ou qualquer outro fim, não há que se falar em extinção 
da punibilidade. Aguarda-se, neste caso, a ocorrência da prescri-
ção. 

É certo que a Lei n.º 10.406/2002 acrescentou outras hi-
póteses de declaração de morte presumida, como ocorre no art. 
7.º, in verbis:  

Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de 
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ausência: I - se for extremamente provável a morte de quem 
estava em perigo de vida; II - se alguém, desaparecido em cam-
panha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 (dois) anos 
após o término da guerra.  

Em seu Parágrafo único, enfatiza-se que a “declaração da 
morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida de-
pois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença 
fixar a data provável do falecimento”. 

Enfim, chega-se à conclusão de que não houve meros as-
sassinatos (mortes presumidas), mas sim desaparecimentos for-
çados. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 
A tese desta investigação objetiva permitir o exercício do 

direito à verdade (individual e social), além da persecução penal 
do crime ora analisado, e da contribuição para a prevenção, a 
punição, o combate à impunidade e a eliminação/minimização 
do delito de desaparecimento forçado de pessoas no Brasil, au-
xiliando-se decisivamente para a proteção dos Direitos Huma-
nos, da democracia e da vigência do Estado Democrático de Di-
reito. 

Arreda-se a incidência da Lei de Anistia brasileira, já que 
tais leis, em regra, são promovidas durante regimes de exceção 
que afrontam Direitos Humanos, tendo a plena intenção de pro-
teger e beneficiar os agentes estatais que cometem tais crimes, 
como se deu no Brasil, ou seja, não consiste em negociação ou 
consenso algum, mas, na verdade, cuidou-se de uma imposição 
da vontade dos “vencedores”. 

Por certo, não há anistia para crimes contra a humani-
dade. Ademais, a citada lei demarcou o lapso temporal, sendo 
seu termo a data de 15 de agosto de 1979. Como a consumação 
do delito de desaparecimento forçado de pessoas se prolonga 
pelo tempo, até que a vítima seja localizada, viva ou morta, cai 
por terra à incidência desta norma, vez que o crime subsiste e 



_1300________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

persiste, em face de seu caráter permanente, mesmo após esta 
data.  

Importa notar que a Lei da Anistia, deliberadamente, não 
trouxe a previsão de anistia aos agentes do Estado que pratica-
ram crimes comuns contra os inimigos do regime de exceção. 
Tratou-se de uma lei forjada em face da pressão da sociedade, 
como um todo, sobre o regime de exceção que teve de ceder.  

Ademais, não existiu crime político por parte dos tortu-
radores, que não cometeram crime de opinião, não havendo co-
nexão entre crimes político e comum. Em sentido técnico-jurí-
dico, não há como aceitar a existência de conexão entre estes 
crimes, não sendo possível se cogitar conexão material entre os 
ilícitos sob exame, conforme pretenderam os elaboradores da 
Lei de Anistia. Não é concebível tal liame entre os crimes polí-
ticos praticados pelos inimigos do regime de exceção e os delitos 
comuns, alegadamente cometidos por aqueles que se colocavam 
a seu serviço, visto inexistir, com relação a eles, o necessário 
nexo teleológico consequencial ou ocasional exigido pela dou-
trina para a sua caracterização. 

O Brasil tem o dever, conforme o direito internacional, 
de processar e, caso se determine a devida responsabilidade pe-
nal, punir os autores de violações de Direitos Humanos, em de-
corrência da obrigação de garantia consagrada no artigo 1.1 da 
Convenção Americana. Por certo, esta obrigação implica o dever 
dos Estados-Partes de organizar todo o aparato governamental e, 
em geral, todas as estruturas por meio das quais se manifesta o 
exercício do poder público, de maneira tal que sejam capazes de 
assegurar, juridicamente, o livre e pleno exercício dos Direitos 
Humanos. 

O crime de desaparecimento forçado cometido pelos ór-
gãos da repressão contra inimigos políticos no Brasil, de 1964 a 
1985, constitui crime contra a humanidade, nos parâmetros da 
Organização das Nações Unidas, da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos, enfim, dos Tratados e Convenções 
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Internacionais.  
A incidência da lei nova para delitos permanentes, como 

o desaparecimento forçado, é outro subsídio que reforça a tese 
principal deste trabalho. Este argumento embasa-se na Súmula 
n.º 711, do Supremo Tribunal Federal. 

Observa-se que nos crimes permanentes persiste a con-
duta criminosa, para a qual incide uma lei nova, pois o crime 
subsiste, está sendo cometido. Não há que se falar em retroativi-
dade da lei penal, mas de incidência da lei nova a um delito que 
está sendo praticado. Só há sentido em se falar de retroatividade 
se o crime tivesse se consumado (cessado a sua permanência) 
antes da entrada em vigor da lei nova, o que, via de regra, não se 
dá em crimes permanentes.  

No caso da prática de desaparecimento forçado, a lei 
nova passa a regular a conduta que está em pleno curso e deve 
ser sancionada pelo Estado. Caso contrário, haveria ausência de 
atuação estatal em seu pleno ius puniendi.   

Assim, a lei nova aplica-se aos delitos permanentes, não 
sendo relevante que a conduta tenha se iniciado sob o império 
de lei antiga, ou que esta não incriminasse o fato, estando carac-
terizada a intenção do agente em infringir a nova norma durante 
sua vigência. 

Afasta-se a incidência impeditiva da morte presumida 
para o delito de desaparecimento forçado de pessoas, uma vez 
que não se aceita esta ideia para delitos permanentes, onde a con-
duta só termina com o aparecimento da vítima, viva ou morta.  

Deste modo, faz-se indispensável que o Estado encontre 
os restos mortais da pessoa desaparecida e realize os exames ne-
cessários para sua plena identificação, a fim de que se estabe-
leça, na medida do possível, a data, as circunstâncias e as causas 
da morte, bem como a existência de eventuais lesões ou indícios 
de tortura. Enquanto não ocorrer isto, o crime estará sendo pra-
ticado. 

No que tange aos fatos aqui pesquisados, não houve 
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homicídios (mortes presumidas), mas sim desaparecimentos for-
çados, crimes de Estado praticados contra inimigos do governo 
ditatorial brasileiro, que não podem ficar sem esclarecimentos, 
a fim de se dar força aos Direitos e Garantias Fundamentais do 
cidadão. 
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