
 



Por 7 votos a 2, STF mantém Lei da 
Anistia sem alteração 
FELIPE SELIGMAN 
Tribunal derruba ação da OAB que pedia revisão da lei para punir torturadores  
Lewandowski e Ayres Britto divergiram do relator ao definir que tortura é crime comum, mas maioria disse 
que perdão foi consensual  
FELIPE SELIGMAN  
LUCAS FERRAZ  
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ontem que a Lei da Anistia não pode ser alterada para possibilitar 
a punição de agentes do Estado que praticaram tortura durante a ditadura militar (1964-1985).  
Os ministros negaram, por 7 votos a 2, um pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que questionou 
a extensão da legislação, editada em 1979 pelo governo João Figueiredo.  
A entidade argumentava que a tortura é um crime comum e imprescritível e, portanto, quem o cometeu não 
poderia ser beneficiado pelo perdão. A tese, porém, não prevaleceu.  
O julgamento, considerado histórico pelos próprios ministros, encerra uma polêmica que dividiu o governo 
Lula. Após dois dias de julgamento e mais de dez horas de discussão, o tribunal entendeu que a Lei da 
Anistia foi "bilateral" e fruto de um acordo político resultado de um "amplo debate" travado pela sociedade 
brasileira.  
Prevaleceu a tese do relator do caso, ministro Eros Grau, ele próprio uma vítima da ditadura militar -foi 
preso e torturado na década de 1970. Seu voto, que durou mais de três horas, foi proferido anteontem, 
quando o julgamento foi suspenso.  
Ontem, ele foi seguido pelos colegas Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio Mello, Celso 
de Mello e Cezar Peluso -cuja estréia na presidência da corte foi marcada pelo julgamento.  
Todos afirmaram ser importante analisar a legislação em seu contexto histórico e citaram um parecer da 
própria OAB, assinado pelo então conselheiro Sepúlveda Pertence, hoje ex-ministro do Supremo, que 
defendia a maior amplitude possível da anistia. A entidade, à época, defendeu a anis-tia.  
"A anistia é sempre ampla, é sempre no sentido da generosidade", afirmou o presidente do STF, no voto que 
encerrou a sessão e definiu o placar. "Só uma sociedade elevada é capaz de perdoar. Uma sociedade que 
quer lutar contra seus inimigos com as mesmas armas está condenada ao fracasso."  
Mais cedo, os ministros Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski haviam inaugurado uma divergência com 
o relator ao defender a punição dos torturadores. Para eles, a tortura é imperdoável. "O torturador não é 
um ideólogo. Ele não comete crime de opinião, portanto, não comete crime político. É um monstro, um 
desnaturado, um tarado. Não se pode ter condescendência com torturador", afirmou Ayres Britto.  
Ambos fizeram uma diferenciação entre crimes comuns -no caso, os atos de tortura praticados na época da 
ditadura- e crimes políticos, esses sim, segundo eles, passíveis de perdão no caso de se proferir uma anistia. 
Britto chegou a defender que a lei brasileira não foi "ampla, geral e irrestrita", conforme proclamava o 
slogan da época, e sim "relativa".  
O voto de Lewandowski provocou um mal-estar. Peluso e Eros Grau fizeram questionamentos sobre sua 
conclusão, o que deixou o ministro irritado. Ao pronunciar o resultado, ele disse que julgava "procedente 
em parte" o pedido da OAB, argumentando que o Judiciário deveria analisar "caso a caso" a punição a 
torturadores.  
Peluso e Eros Grau pediram para Lewandowski explicar melhor a sua decisão. Nervoso, o ministro disse que 
já havia exposto as razões, mas que eles poderiam, se quisessem, ler novamente o seu voto.  
"Não estamos aqui questionando a pertinência do seu voto", disse Peluso, explicando que era necessário 
entender o que o ministro dizia para evitar problemas na hora da proclamação do resultado e eventuais 
recursos da parte derrotada caso sua tese prevalecesse.  
Os ministros fizeram questão de dizer, em seus votos, que o julgamento de ontem não se estende à 
polêmica sobre acesso a documentos da época da ditadura, objeto de outra ação que será analisada pelo 
STF.  



Divisão  
 
 
A anistia provocou um racha na cúpula do governo Lula. A divisão ficou tão evidente que, na manifestação 
do Executivo no processo no STF, foram encaminhados pareceres de seis órgãos públicos, e não somente da 
AGU (Advocacia-Geral da União), como tradicionalmente ocorre. A AGU e ministérios da Defesa e Itamaraty 
defendiam manter a lei como ela foi editada, há mais de 30 anos.  
Já a Casa Civil, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos pediram a sua reformulação para 
que militares que cometeram tortura fossem responsabilizados pela Justiça. O presidente Lula não chegou a se 
manifestar. 
 
 

Corte "perdeu bonde da história", diz OAB 
Presidente da entidade, que protocolou ação no STF questionando a lei, afirma ter ouvido "mesmo discurso 
do passado"  
Para o deputado José Aníbal (PSDB-SP), "querer rever questão vencida é ruim"; Tarso Genro diz que decisão 
do Supremo é "genérica"  
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Ophir Cavalcante, afirmou em nota que o Supremo 
Tribunal Federal "perdeu o bonde da história" ao não revisar a Lei da Anistia para que torturadores fossem 
punidos por seus crimes na ditadura (1964-1985).  
À Folha, quando ainda acompanhava o julgamento dentro do plenário do tribunal, ele disse: "Ouvi aqui hoje 
o mesmo discurso do passado [em 1979, quando a lei foi elaborada], o discurso do medo".  
Entidade que protocolou ação no STF questionando a legislação em 2008, a OAB, contudo, apoiou a 
elaboração da anistia em 1979.  
O ex-ministro da Justiça Tarso Genro, afirmou ontem, por meio de sua assessoria, que a decisão do STF é 
"genérica" e que indivíduos que praticaram tortura não estão abrigados na Lei da Anistia. Ele falou antes do 
fim do julgamento, mas quando o resultado já definia que a lei não poderia ser revista. "A lei pode continuar 
válida e a decisão que o Supremo tomar vai ser genérica, não se aplica a indivíduos [que cometeram 
tortura]".  
O Ministério da Justiça, juntamente com a Casa Civil e a Secretaria de Direitos Humanos, desejavam a revi-
são da lei. Já a AGU (Advocacia-Geral da União), o Ministério da Defesa e o Itamaraty defenderam a 
manutenção da anistia.  
No Congresso, os deputados federais José Aníbal (PSDB-SP) e João Almeida (PSDB-BA), vítimas da ditadura 
militar, afirmaram ser favoráveis à manutenção da lei.  
Para Aníbal -exilado entre 1973 e 1979, passando por Chile e França-, a lei foi importante para "a 
consolidação da democracia e determinante para o país estar onde está hoje." Ele se lembrou, no entanto, 
da importância de as vítimas de tortura e seus familiares terem total acesso aos dados da época. "Não 
podemos nem pensar que ainda existam arquivos secretos", afirmou.  
Almeida, que foi preso e condenado a um ano e meio de cadeia pelo regime militar, disse que a manutenção 
da lei não exime o "Brasil da obrigação de colocar todos os fatos às vistas". "Temos de colocar um ponto 
final no revanchismo."  
Decisão da Justiça  
O também deputado federal José Genoino (PT-SP), que viveu na clandestinidade durante três anos e outros 
cinco na prisão, disse apenas ser favorável ao "direito da memória e da verdade, princípios fundamentais da 
democracia". "Fiz campanha contra incluir a palavra conexo [na Lei da Anistia, que trata de crimes conexos] 
e também perdi. Mas agora prefiro falar que essa decisão cabe apenas à Justiça", disse.  
A pré-candidata do PV, Marina Silva, afirmou ontem em Curitiba que é contra a proposta de revisão da lei.  
"Entendemos que a anistia foi para todos e qualquer atitude que venha a mudar a Lei da Anistia teremos 
uma série de problemas que, no meu entendimento, não deveriam estar postos neste processo de 
discussão", afirmou ela.  
Colaboraram a Reportagem Local e a Agência Folha, em Curitiba 



 

O Brasil repudia, mas não condena 
FERNANDO RODRIGUES 
FERNANDO RODRIGUES  
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
Ao votar pela manutenção da Lei da Anistia, o Supremo Tribunal Federal deu ontem sua contribuição para 
manter o Brasil na categoria dos países que preferem o caminho da conciliação e quase nunca o do 
confronto. Prevaleceu o medo atávico de enfrentar as vergonhas do passado.  
Essa tem sido uma característica da história brasileira. A ditadura militar por aqui durou 21 anos, de 1964 a 
1985. Exceto a de Cuba, foi uma das mais longas da América Latina.  
A marca mais curiosa do período autoritário foi a oposição consentida. Os ditadores mantiveram, na maior 
parte do tempo, o Congresso aberto -manietado e subjugado.  
Nunca faltou quem se refestelasse nesse modelo. Em 1973, a oposição consentida montou uma 
anticandidatura a presidente, com Ulysses Guimarães (1916-1992) à frente. A idéia era chamar a atenção 
para a fraude da eleição indireta que nomearia o próximo presidente, o general Ernesto Geisel. Na hora de 
desistir e desmoralizar o processo, Ulysses preferiu se manter na disputa e validou a "eleição" do novo 
ditador.  
Essa predileção pela não agressão na política culminou na transição lenta e gradual maquinada por Golbery 
do Couto e Silva (1911-1987).  
O regime estava falido, mas a ditadura queria um último favor da sociedade brasileira: o perdão para quem 
havia cometido toda ordem de desmandos. Veio a anistia "ampla, geral e irrestrita", inclusive para os 
torturadores. Foi aprovada por um Congresso ainda habitado por Arena e MDB.  
Ao votarem pela validade da Lei da Anistia, vários ministros do STF ontem diziam que essa foi uma lei 
"possível" naquela circunstância. Uma pactuarão cujo saldo foi a volta à democracia. Ninguém duvide, 
declarou o presidente da corte, Cezar Peluso, que todos ali têm "profunda aversão" por atos de tortura ou 
sequestros.  
O relator Eros Grau, que puxou a votação, também fez uma ressalva: "É necessário dizer, vigorosa e 
reiteradamente, que a decisão (...) não exclui o repúdio a todas as modalidades de tortura, de ontem e de 
hoje, civis ou militares".  
Dessa forma, o Brasil se mantém coerente com sua tradição de concertação, avesso ao confronto. Nas 
palavras da maioria dos ministros do Supremo, aqui os torturadores são repudiados, mas não condenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 

Supremo confirma que anistia vale também 
para torturador - Manchete 
Tribunal considerou que perdão foi negociado entre civis e militares  
Num julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal manteve ontem, por sete votos a dois, a validade da 
Lei de Anistia, que desde 1979 beneficia tanto agentes do Estado como militantes da oposição que co-
meteram crimes na ditadura militar. A maioria dos ministros considerou que a anistia foi amplamente 
negociada entre civis e militares, tendo sido fator fundamental para a transição da dita-dura para a 
democracia. O julgamento foi feito a pedido da OAB, que questionava a amplitude da lei com a intenção de 
excluir do perdão os crimes hediondos - como tortura, estupro e desaparecimento - praticados por militares.  
"Não consigo entender como a mesma OAB, que teve participação decisiva na aprovação dessa lei, venha 
rever o seu próprio juízo como se tivesse acordado tardiamente", disse Cezar Peluso, presidente do STF. A 
OAB reagiu dizendo que, na sua visão, o STF foi na contramão de uma tendência internacional, que considera 
a tortura como crime imprescritível. 

 
STF: anistia é ampla e irrestrita 
Por 7 votos a 2, Supremo confirma que lei perdoou agentes da ditadura e opositores 
Carolina Brígido 
Carolina Brígido  
BRASÍLIA Por sete votos a dois, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve ontem a validade da Lei da 
Anistia, que, em 1979, beneficiou agentes do Estado e militantes da oposição que cometeram crimes 
durante a ditadura militar.  
Com isso, continuará impossível abrir processo judicial contra tortura-dores, por exemplo. A maioria dos 
ministros considerou que a anistia foi amplamente negociada entre civis e militares e firmou-se como um 
marco político fundamental para pavimentar a transição do regime autoritário para a democracia. Além 
disso, por ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, o Judiciário não teria poderes para mudar a lei.  
A decisão foi tomada no julgamento de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que 
questionava a amplitude da Lei da Anistia. A intenção era excluir do perdão os crimes hediondos praticados 
pelos militares - tais como tortura, estupro e desaparecimento forçado - por serem crimes comuns, e não 
políticos. Na ação, a OAB ressaltou que a Constituição de 1988 não permite o perdão a crimes hediondos.  
- Não consigo entender como a mesma OAB, que teve participação decisiva na aprovação dessa lei, 30 anos 
depois venha rever o seu próprio juízo como se tivesse acordado tardiamente - disse Cezar Peluso, 
presidente da Corte, ao anunciar o resultado do julgamento.  
O julgamento começou na quarta-feira, com o voto do relator, ministro Eros Grau - ele mesmo, vítima de 
prisão e tortura na ditadura. Eros defendeu que a lei não pode ser examinada sob a ótica dos valores atuais, 
mas com a visão de que, à época, foi a única saída negociável para enterrar o regime totalitário 
pacificamente.  
Eros lembrou que a própria OAB protagonizou as negociações em 1979. O mesmo fato foi mencionado por 
outros ministros. Votaram com o relator Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio Mello, 
Celso de Mello e Cezar Peluso.  
Apenas Ricardo Lewandowski e Ayres Britto discordaram.  
"Brasil fez opção pela concórdia"  
Em seu voto, Eros Grau ponderou que anistia não significa esquecimento ou perdão aos crimes cometidos 
contra os direitos humanos.  



Ele defendeu que, para fechar essa ferida histórica, sejam disponibilizados os arquivos da ditadura à 
sociedade brasileira. Os demais ministros da Corte concordaram.  
- O dever do Estado de descobrir a verdade sobre a ditadura não está em questão. Todo povo tem o direito 
de conhecer sua história, de saber mesmo dos seus piores momentos.  
O Brasil ainda procura saber exatamente a extensão do que aconteceu - concordou Cármen Lúcia.  
Marco Aurélio Mello defendeu que o STF sequer votasse a ação da OAB.  
Para ele, não faria sentido, já que os crimes cometidos pelos agentes da ditadura teriam prescrito. No Brasil, 
o crime com prescrição mais longa é o de homicídio: 20 anos. Os demais ministros concordaram com o 
cálculo da prescrição, mas consideraram o motivo fraco para impedir o julgamento.  
Marco Aurélio concordou com o relator, por considerar a anistia um ato necessariamente bilateral, 
fundamental para a pacificação social.  
O primeiro ministro a votar contra o relator foi Ricardo Lewandowski. Ele argumentou que crime de tortura 
não pode ser considerado político, e, para sustentar a tese, citou julgamentos do próprio STF confirmando 
esse entendimento.  
Para ele, a lei não poderia beneficiar torturadores. Lewandowski defendeu que juízes e tribunais 
analisassem cada situação antes de decidir se o crime cometido contra o agente público foi político - nesse 
caso, abrangido pela Lei da Anistia - ou comum, passível de processo judicial.  
Carlos Ayres Britto foi o único a concordar com Lewandowski. Ele ressaltou que a lei não faz referência clara 
à anistia a criminosos hediondos.  
Portanto, eles não poderiam ser perdoados. O ministro afirmou que tortura e estupro, por exemplo, são 
crimes tão graves que não podem ser considerados políticos: - O torturador não é um ideólogo.  
Ele não comete nenhum crime de opinião, nenhum crime político, portanto.  
Um crime político pressupõe um combate ilegal à estrutura jurídica do Estado. O torturador é um monstro, 
um desnaturado, um tarado. O torturador experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso 
dos sofrimentos alheios. É uma espécie de cascavel que morde o som dos próprios chocalhos. Não se pode 
ter condescendência com os torturadores.  
Peluso, último a votar, ressaltou a "grandiosidade" do voto de Eros, levando em consideração a história de 
vida do colega. Assim como Marco Aurélio, Peluso ressaltou que todos os crimes da ditadura estariam 
prescritos hoje. Portanto, a demanda da OAB, se atendida, não teria efeito prático. O presidente da Corte 
também chamou os torturadores de "monstros": - O Brasil fez uma opção pelo caminho da concórdia. Se eu 
pudesse concordar com a afirmação de que certos homens são monstros, os monstros não perdoam, só o 
homem perdoa. 
 
 

Saiba como votaram os ministros 
CEZAR PELUSO: O presidente do STF afirmou que a Lei de Anistia abrange todos os crimes, inclusive os 
comuns, pois o texto menciona "crimes de quaisquer natureza".  
Peluso ponderou, ao fim, que a ação da OAB não teria nenhum efeito prático se o STF concordasse com ela. 
Isso porque os crimes cometidos na ditadura já estariam prescritos e, portanto, imunes a qualquer punição. 
"Qual o interesse que restaria no julgamento da procedência dessa ação? Ela não tem nenhuma repercussão 
de ordem prática ou de ordem jurídica", disse.  
EROS GRAU: Relator do processo, ele ponderou que a Lei de Anistia foi amplamente negociada entre 
militares e sociedade civil e funcionou como marco da transição do regime autoritário para o democrático. 
Para ele, a lei deve ser examinada com os parâmetros da época na qual foi editada, e não com os valores de 
hoje. Eros argumentou também que o STF não tem poderes para mudar uma lei, apenas o Congresso.  
Ressaltou que concordar com a legalidade e a amplitude da anistia não é o mesmo que apoiar torturadores.  
E defendeu a abertura dos arquivos da ditadura.  
CÁRMEN LÚCIA: A ministra concordou com o relator sobre a importância da anistia no processo de re-
democratização do país.  
Afirmou que a lei não é tão justa como poderia ter sido, pois beneficia torturadores. "Nem sempre as leis 
são justas, embora elas sejam criadas para ser", lamentou, concordando que o STF não pode reformar a 
legislação. Cármen também defendeu a abertura dos arquivos da ditadura. "Todo povo tem o direito de 



conhecer a sua história, de saber mesmo dos seus piores momentos. O Brasil ainda procura saber 
exatamente a extensão do que aconteceu".  
GILMAR MENDES: Votou pela manutenção da Lei de Anistia por considerar que ela foi resultado de ampla 
negociação política entre militares e civis, capaz de reconstruir a democracia. Gilmar ressaltou que a 
imprensa costuma elogiar a atuação de militantes que pegaram em armas na ditadura. No entanto, disse 
que a atuação política de "brasileiros ilustres" foi mais importante para sepultar a dita-dura. "O Brasil é 
devedor desses companheiros, não das armas, mas da política, especialmente da política parlamentar, 
aqueles que acreditaram na política como via de construir soluções".  
CELSO DE MELLO: O mais antigo integrante da Corte ressaltou que a anistia descrita na lei é bilateral.  
Apesar de ter lembrado que tortura é crime imprescritível, segundo a Constituição de 1988, Mello ponderou 
que a lei é anterior a esta data e, portanto, não poderia ser examinada sob essa ótica. O ministro fez, no 
entanto, longa observação sobre o caráter abjeto da tortura e dos crimes cometidos por militares que 
violaram os direitos humanos. E defendeu a abertura dos arquivos da ditadura como forma de apresentar 
aos brasileiros sua própria história.  
ELLEN GRACIE: Argumentou que anistia significa "esquecimento, desconsideração intencional e perdão a 
ofensas passadas". E, como instrumento de pacificação, a anistia deve ser "necessariamente mútua". Para 
Ellen, a democracia estável vivenciada hoje só foi conquistada "graças à atuação de verdadeiros 
democratas". "Não se faz transição pacífica entre um regime autoritário e uma democracia plena sem 
concessões mútuas. A anistia, inclusive daqueles que cometeram crimes dos porões da ditadura, foi o preço 
que a sociedade pagou para iniciar o processo de democratização".  
RICARDO LEWANDOWSKI : Um dos dois votos discordantes.  
Ressaltou que, em seus julgamentos, o STF não tem considerado como crimes políticos aqueles realizados 
com atrocidade - portanto, a Lei de Anistia não poderia beneficiar a tortura, por exemplo. O ministro 
lembrou que o Brasil é signatário de acordos internacionais que o obrigam a punir violações aos direitos 
humanos. Agentes do Estado que tenham cometido atrocidades devem ser processados.  
A análise sobre a motivação política ou não do crime caberia ao juiz ou ao tribunal encarregado do caso.  
MARCO AURÉLIO MELLO: O ministro foi o único a votar pelo não conhecimento da ação da OAB - ou seja, 
para ele, o tribunal sequer poderia julgar o assunto: os agentes da ditadura não poderiam ser condenados 
hoje, pois os crimes já estariam prescritos.  
Para ele, a anistia beneficia a todos: "Anistia é ato abrangente de amor, sempre calcado na busca do 
convívio pacifico entre os cidadãos". O ministro ressaltou que o julgamento servirá de alerta para que 
gerações futuras não demorem tanto para entrar na Justiça contra outra eventual Lei de Anistia.  
AYRES BRITTO: O segundo voto contra a Lei da Anistia. O ministro ressaltou que, na lei, não há referência 
direta ao perdão a crimes hediondos - e, por isso, eles não poderiam ser perdoados.  
Como exemplo, citou torturas, estupros e desaparecimentos forçados.  
"Certos crimes são, pela sua natureza, absolutamente incompatíveis com a ideia de criminalidade política 
por convicção", disse, ressaltando que um torturador nada tem de ideólogo. Disse que, entre os militares, os 
torturadores eram exceção. Portanto, punir esse grupo seria, inclusive, uma forma de purificar as Forças 
Armadas.  
NÃO VOTARAM: Os ministros Joaquim Barbosa, que está de licença médica, e Dias Toffoli, que se julgou 
impedido. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Derrotada no julgamento, OAB diz que STF 
"perdeu bonde da História" 
Entidades de direitos humanos criticam; já líder do PSDB elogia decisão 
Rafael Galdo, Adauri Antunes Barbosa e Jailton de Carvalho 
Entidades de direitos humanos cri-ticam; já líder do PSDB elogia decisão  
Rafael Galdo, Adauri Antunes Barbosa e Jailton de Carvalho  
RIO, SÃO PAULO e BRASÍLIA.  
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, criticou duramente 
ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de rejeitar revisão da Lei da Anis-tia e, com isso, impedir 
a punição de agentes da repressão acusados de tortura.  
Para Cavalcante, o STF "perdeu o bonde da História" e futuramente será julgado pela sociedade pelo 
suposto equívoco.  
Ele entende que a decisão do tribunal está na contramão da tendência internacional de considerar a tortura 
como crime imprescritível: - Lamentavelmente, o STF entendeu que a Lei de Anistia anistiou os torturadores. 
A nosso ver, é um retrocesso em relação aos preceitos fundamentais da Constituição e às convenções 
internacionais, que indicam, de forma muito clara, que tortura não é crime político, mas crime comum e de 
lesa-humanidade, sendo, portanto imprescritível - disse ele, apesar de a OAB ter tido posição diferente em 
1979, quando a Lei de Anistia foi aprovada no Congresso.  
Tarso: manutenção da lei não impede processos  
O ex-ministro da Justiça Tarso Genro, um dos principais defensores da tese de revisão da Lei de Anistia, disse 
que gostaria de ler os votos dos ministros antes de formar uma opinião. O ex-ministro entende, no entanto, 
que a revalidação da anistia não livra torturadores de prestar contas. Para Tarso, se forem levados a 
julgamento, torturadores terão que comprovar que praticaram tortura em defesa do regi-me militar e não 
por vontade pessoal de maltratar militantes políticos de esquerda: - O fato de o STF ter declarado a validade 
da lei, dizendo que os torturadores estão abrigados na anis-tia, não impede a proposição de processos 
contra essas pessoas, que, para serem beneficiadas pela decisão do Supremo, terão que demonstrar que a 
tortura que cometeram foi no contexto político da ditadura para defender o regime.  
O líder do PSDB na Câmara, João Almeida (BA), elogiou o STF. Para ele, a sociedade deve fazer todo o 
esforço necessário para esclarecer os crimes cometidos pela ditadura e também pelos adversários do 
regime. Mas nem por isso se deve revisar a anistia.  
- A Lei de Anistia expressa um acordo feito naquela época, nas condições políticas daquele momento, para 
garantir a transição do regime autoritário para o regime democrático que temos hoje - disse Almeida.  
O líder do governo da Câmara, Cândido Vaccarezza (PTSP), não quis se manifestar, alegando que não é uma 
questão específica do governo. A posição do deputado é reflexo da divisão interna no governo.  
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, era contra mudar a lei.  
Tarso e o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria de Direitos Humanos, eram a favor.  
No Rio, Maurice Politi, coordena-dor do Projeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos, disse ser uma frustração assistir aos votos do STF favoráveis à Lei da Anistia.  
- Em nenhum momento a tortura foi permitida, nem nas leis mais duras da ditadura.  
Mas os torturadores, para não serem punidos, se abrigaram sob o guarda-chuva dos crimes conexos .  
Quem torturou, no entanto, não estava cometendo um crime político, mas, sim, de lesa-humanidade, e 
assim devia ser tratado - disse Politi, ex-preso político, que participou de um encontro sobre o Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH3) no Instituto de Estudos da Religião (Iser).  
Em São Paulo, o arquiteto e ativista social Chico Whitaker, ganhador em 2006 do "Prêmio Nobel 
Alternativo", concedido pela Fundação Nobel, de Estocolmo, disse que ficou surpreso com a decisão do STF: 
- É surpreendente a decisão.  



Não pensava que fossem tão duros os posicionamentos.  
Acreditava que fosse ouvido o clamor da sociedade, como aconteceu em outros países da América Latina, 
onde comissões da verdade foram instaladas e pelo menos um pouco de justiça foi feita; aqui, no Brasil, 
nem um pouco. É triste, muito triste. Mas não podemos esmorecer.  
Para a diretora executiva da Justiça Global, Andressa Caldas, a decisão é lastimável: - Era de se esperar que 
fossem respeitados a legislação e os acordos internacionais.  
Vitória Grabois, vice-presidente do Instituto Tortura Nunca Mais, disse que o Brasil é o país da América 
Latina que tem a legislação mais atrasada para a punição de militares: - A nação precisa saber o que fizeram 
essas pessoas que cometeram crimes de lesahumanidade. 
 
 
 

STF estabelece marco ao manter a Anistia 
O julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da arguição sobre a amplitude da Lei de Anistia, de 1979, 
encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi um daqueles momentos da República em que 
o Poder Judiciário sai fortalecido e, por isso mesmo, amplia a musculatura do estado de direito democrático.  
A OAB era a autora da ação, mas funcionava como fio condutor de insatisfações diversas: de familiares de 
vítimas de torturadores e assassinos que atuavam em funções de agentes públicos durante a ditadura 
militar (soldados, oficiais e policiais), e correntes políticas de esquerda interessadas numa revanche contra 
os inimigos daqueles tempos, pela via judicial.  
No governo Lula, o assunto ganhou relevância porque representantes desses grupos militantes passaram a 
ocupar cargos na máquina pública, inclusive no primeiro escalão. Chegou a haver choques entre ministros, 
enquanto a Advocacia da União, por dever de ofício, se colocava contra a revisão da Anistia, por 
flagrantemente ilegal. A ProcuradoriaGeral da República tomou posição idêntica.  
A querela chegou ao fim em grande estilo, pois, por sete votos a dois, a ação foi arquivada, ontem, pelo STF. 
No julgamento, destaca-se o voto do relator do processo, ministro Eros Grau. Militante comunista, preso e 
torturado nas masmorras do DOICodi, o ministro redigiu um voto de grande relevância pela manutenção da 
Lei de Anistia, à altura da função de magistrado, na qual a pessoa precisa se despir de ideologias e pendores 
próprios para fazer valer a Lei.  
A OAB argumentou que a anistia não fora ampla, pois não beneficiara militantes de esquerda punidos pelos 
tribunais militares.  
A Ordem também se baseou em artigo da Constituição de 1988, segundo o qual crimes hediondos, como 
tortura, não são passíveis de perdão.  
Grau foi cortante: a Anistia surgiu de um acordo político pelo qual veio a redemocratização, e tudo 
transcorreu sem violência. "O que se deseja agora? Que a transição tivesse sido feita, um dia, 
posteriormente ao momento daquele acordo, com sangue e lágrimas, com violência?" A maioria de votos 
dos ministros a favor do respeito à Lei de Anistia, que favoreceu ambos os lados naquela guerra suja, deu 
resposta à pergunta de Eros Grau. A lembrança feita pelo relator das negociações entre a oposição 
(Tancredo, Ulysses Guimarães, Thales Ramalho, entre outros) e o regime (general Golbery), que resultaram 
na Lei de Anistia, no governo Figueiredo, o último presidente da ditadura, ressalta a diferença entre o 
perdão dado no Brasil e as anistias concedidas em outros países do continente.  
Aqui, uma conciliação para servir de passaporte à democracia. Naqueles, para preservar primordialmente 
militares. Algumas anistias foram devidamente revistas.  
Não era o caso brasileiro. O STF, mais uma vez, fincou um marco de delimitação de espaços institucionais 
para a ação das diversas correntes político - ideológicas.  
Agora, deve-se pressionar pela abertura dos arquivos dos porões daquele regime.  
Sem riscos de revanchismos, é preciso saber o destino de cada vítima dos porões - para a História e como 
ato de respeito humano.  
Acordo político do perdão de 1979 pavimentou rota da democratização 
 
 
 



 



 



 
 

STF rejeita revisão da Lei da Anistia 
Mariângela Gallucci 
Mariângela Gallucci de Brasília - O Estado de S.Paulo  
A anistia é ampla, geral e irrestrita. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu ontem que a Lei de Anistia é 
válida e, portanto, é impossível processar penalmente e punir os agentes de Estado que atuaram na 
ditadura e praticaram crimes contra os opositores do governo como tortura, assassinatos e 
desaparecimentos forçados.  
Depois de dois dias de julgamento, a maioria dos ministros do STF rejeitou ação proposta pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) que questionava a concessão de anistia a agentes da ditadura e propunha uma 
revisão. No debate, venceu, por 7 votos a 2, a tese defendida pelo relator da ação, Eros Grau, ele próprio 
uma vítima da dita-dura.  
Grau disse não caber ao STF alterar textos normativos que concedem anistias. O ministro observou que a Lei 
de Anistia resultou de amplo debate, que envolveu políticos, intelectuais e entidades de classe, dentre as 
quais, a própria OAB.  
Na sessão de ontem, os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso de Mello 
e Cezar Peluso seguiram o voto de Grau. Ayres Britto e Ricardo Lewandowski concluíram que a Lei de Anistia 
não poderia perdoar crimes hediondos e equiparados.  
"O torturador experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios", 
argumentou Ayres Britto. "O tortura-dor é uma cascavel que morde o som dos próprios chocalhos." Para 
ele, os torturadores são "tarados", "monstros" e "desnaturados".  
Transição. Os ministros que votaram pela validade da Lei de Anistia fizeram questão de reprovar os atos de 
tortura e ressaltar que a sociedade tem o direito de saber o que aconteceu. Mas afirmaram que a anistia 
garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o regime democrático.  
"O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente 
acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções", afirmou o ministro Gilmar 
Mendes.  
Cármen Lúcia disse que era necessário levar em conta o contexto do período em que foi negociada a anistia. 
"Não vejo como julgar o passado com os olhos apenas de hoje", afirmou. O decano do STF, Celso de Mello, 
observou que a anistia brasileira foi bilateral. "A improcedência da ação não impõe qualquer óbice à busca 
da memória."  
Ellen Gracie afirmou que a anistia, inclusive dos que praticaram crimes "nos porões da ditadura", foi o preço 
pago para acelerar a democratização. "Não se faz transição pacífica entre um regime autoritário e a 
democracia sem concessões recíprocas", disse. "Não é possível viver retroativamente a História."  
Marco Aurélio Mello era contra o STF julgar a ação da OAB. Para ele, independentemente do resultado, o 
julgamento não traria efeitos práticos. "Nossa discussão é estritamente acadêmica, para ficar nos anais da 
corte", argumentou.  
Na mesma linha, Peluso ressaltou que mesmo que o STF julgasse procedente a ação da OAB não haveria 
efeito porque os crimes já estariam prescritos. Disse também que só uma sociedade com elevados 
sentimentos de solidariedade é capaz de perdoar. "Se é verdade que cada povo resolve seus problemas 
históricos de acordo com sua cultura, sua índole, sua história, o Brasil fez a opção pelo caminho da 
concórdia."  
Bonde. A OAB reagiu à decisão do Supremo. Para o presidente da Ordem, Ophir Cavalcante, a corte "perdeu 
o bonde da história". "Lamentavelmente, o STF entendeu que a Lei de Anistia anistiou os torturadores, o 
que, ao nosso ver, é um retrocesso em relação aos preceitos fundamentais da Constituição e às Convenções 
Internacionais."  
Para entender  
1.  
O que é a Lei de Anistia?  



Promulgada em 1979, a lei anistiou os cidadãos punidos por ações contra a ditadura - como funcionários 
públicos afastados de seus cargos, pessoas com direitos políticos cassados, ativistas presos ou no exílio. De 
acordo com a interpretação firmada na época, a lei também beneficiou os agentes de Estado acusados de 
violarem direitos humanos.  
2.  
O que o STF julgou?  
O STF julgou uma ação na qual a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionou essa interpretação da lei.  
3.  
O que pediu a OAB?  
Na ação, a OAB pediu que o STF definisse que a anistia só atingiu perseguidos políticos. Não se estendeu aos 
policiais e militares que, a serviço do Estado, cometeram crimes comuns como homicídio e tortura.  
4.  
O que acontece agora?  
Continua vigorando a interpretação definida em 1979. 
 
 

"É conservadorismo do Supremo", diz ativista 
Elder Ogliari, Vannildo Mendes e Wilson Tosta 
Elder Ogliari, Vannildo Mendes e Wilson Tosta - O Estado de S.Paulo  
Ex-ministro da Justiça, Tarso Genro criticou a confirmação da Lei de Anistia pelo Supremo Tribunal Federal, 
dizendo que a decisão não tem nenhuma relação com a demanda política e social que há na América Latina 
e na Europa pelo esclarecimento de práticas de tortura. "O que os movimentos de direitos humanos e as co-
missões de anistia levantaram aqui no Brasil e em todo o mundo é que os indivíduos que praticaram tortura 
não estão abrigados em qualquer anistia", disse.  
Segundo Tarso, a ação julgada pelo STF pedia o reconhecimento de que a Lei de Anistia não foi recebida pela 
Constituição atual. "A postulação seria que o Supremo preenchesse esse vazio com uma decisão", afirmou.  
O presidente da Comissão de Anis-tia, Paulo Abrão, disse ter ficado decepcionado com a decisão de amparar 
torturadores que atuaram a serviço da ditadura militar. Para ele, a anistia foi editada para beneficiar vítimas 
do regime, não agentes da repressão que cometeram crimes contra a humanidade. "Embora discorde, 
temos de respeitar", disse.  
A vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, Victória Grabois, classificou de "lamentável" o voto 
do relator, ministro Eros Grau, pelo arquivamento do processo, que foi seguido pela maioria dos integrantes 
da corte. "Tínhamos esperança, Eros Grau foi preso na ditadura", disse. Ela reconheceu, contudo, que não 
houve surpresa na decisão, já que pessoas ligadas ao Judiciário já teriam adiantado a ativistas do movimento 
de direitos humanos que seriam derrotados. "Isso demonstra o conservadorismo do Supremo. Isso 
demonstra o conservadorismo da sociedade brasileira."  
Victória atribuiu a violência atual do Brasil em parte à impunidade dos integrantes de órgãos de repressão da 
ditadura. "A violência da ditadura era contra opositores. Hoje, é contra pobres, negros, favelados, moradores 
da periferia. Como nunca um militar foi punido, hoje fazem uma limpeza social no País." / 
 
 

Caso ainda pode chegar às cortes 
internacionais 
Roldão Arruda 
Cenário: Roldão Arruda - O Estado de S.Paulo  
Embora proferida pela mais alta corte de Justiça do País, a decisão tomada ontem sobre o alcance da Lei de 
Anistia não representa o ponto final do debate. Ele pode ser retomado em cortes internacionais. Na verdade 
isso já ocorre. Neste momento o Brasil é réu em uma ação de responsabilidade na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, acusado de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de integrantes da 



Guerrilha do Araguaia, movimento armado sufocado pelo regime militar nos anos 70. A próxima audiência 
do caso está agendada para o dia 20.  
O debate ampliado é possível porque o Brasil faz parte de instituições internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas (ONU), e endossa declarações segundo as quais o julga-mento de certos crimes 
transcende a fronteira da legislação nacional. São declarações que limitam, portanto, o poder soberano do 
Estado.  
Esses conceitos ganharam corpo no fim da Segunda Guerra Mundial, a partir das ações do Tribunal de 
Nuremberg, onde foram julgados os crimes cometidos pelos agentes do regi-me nazista. Definiu-se na época 
a chamada categoria dos crimes contra a humanidade - entre os quais figuram ações cometidas pelo Estado 
contra seus próprios cidadãos por motivos políticos, tais como tortura, assassinato, ocultação de cadáveres.  
Hoje, quando o cidadão não obtém justiça em seu país, nos casos de crimes contra a humanidade, pode 
recorrer às cortes internacionais. Como fizeram os familiares dos guerrilheiros.  
Acionadas, essas cortes tendem a considerar os crimes imprescritíveis. Também não aceitam a chamada 
autoanistia, na qual o regime autoritário perdoa atos de seus próprios agentes.  
Um caso bem conhecido que trouxe à tona essa compreensão mais ampla sobre violações de direitos 
humanos envolveu o general chileno Augusto Pinochet, líder do golpe militar que, em 1973, derrubou o 
presidente Salvador Allende e impôs uma ditadura ao país. Ele deixou o poder em 1990 sob a proteção de 
leis nacio-nais que impediam sua responsabilização por crimes ocorridos em seu governo. Em outubro de 
1998, porém, durante uma visita à Inglaterra, foi detido pela Scotland Yard, a pedido do juiz espanhol 
Baltasar Garzón, que o responsabilizava, baseado em acordos internacionais, por tortura e desaparecimento 
de cidadãos espanhóis durante a ditadura.  
Pinochet foi solto logo depois. Sua prisão evidenciou, no entanto, o aumento da pressão internacional nas 
violações de direitos humanos e influenciou o debate dos chileno sobre os crimes.  
Os ministros do STF não ignoram a questão. Alguns deixaram isso claro na hora de declarar as razões do seu 
voto. 
 
 

Em nome da História 
Dora Kramer 
No debate dos ministros do Supremo Tribunal Federal que manteve a Lei de Anistia destacou-se um aspecto 
para o qual não se costuma conferir relevância: as dificuldades do exercício da democracia.  
Cheio de nuances, o sistema de liberdade não se presta facilmente a maniqueísmos. Nem sempre a tese de 
aparência mais justa é a mais correta com a História.  
O ministro relator Eros Grau foi ao ponto essencial no primeiro voto do julgamento: os termos da lei foram 
intensa e detalhadamente negociados para dar início ao processo de transição democrática e por isso não 
podem ser julgados por parâmetros atuais e sim examinados com a lógica da época.  
A vontade ? e mesmo a necessidade ? de punir torturadores, argumento central dos adeptos da revisão, é 
legítima, defensável e compreensível.  
Mas não pode sobrepor-se ao amplo acordo negociado por lideranças políticas, sociais, religiosas, aprovado 
pelo Congresso que permitiu a volta ao Brasil dos exilados e deu início à redemocratização do País que agora 
em 2010 completa 25 anos.  
E não foi um acordo de cúpulas. O movimento pró-anistia começou nas ruas, com gente correndo risco para 
atender à convocação para lutar por "anistia ampla, geral e irrestrita".  
Pedia-se o mais para se conseguir o possível. Assim foi feito, negociado, acertado, aprovado.  
Não se trata, como a confusão de argumentos em alguns momentos dá a entender, de esconder a História 
do Brasil, de negar alento a famílias de mortos ou aos torturados nas mãos dos bárbaros a serviço do 
arbítrio.  
A abertura dos arquivos da ditadura é outra questão diferente da proposta ao exame do STF.  
Mudar uma lei elaborada de acordo com os parâmetros e as razões de uma determinada época face uma 
circunstância específica, como argumentou o ministro Eros Grau, não se justifica 31 anos depois quando a 
ótica e a lógica são outras.  



A menos que se reabrisse a discussão não da interpretação da lei existente, mas talvez da elaboração de 
uma nova Lei de Anistia caso os representantes políticos, sociais, religiosos assim entendessem necessário.  
Do contrário, a releitura unilateral considerando excluídos na anistia os crimes cometidos apenas por 
agentes do Estado, recende a vingança e foge à ideia do desarmamento de espíritos da época só porque a 
correlação de forças agora favorece a parte que na ocasião precisou ceder para sobreviver.  
É o caminho mais curto, na democracia o mais fácil. Mas não é o mais correto do ponto de vista da regra 
estabelecida e pelos signatários, bem entendida.  
Duas frentes. Vestido no figurino de estadista, o pré-candidato do PSDB, José Serra, correu para o Twitter 
para parabenizar o presidente Luiz Inácio da Silva pelo prêmio da revista Time, como um dos líderes mais 
influentes do mundo.  
Enquanto isso, deputados de oposição saiam de pau e pedras criticando a premiação. Moral da história: 
Serra procura não dar oportunidade para o contra-ataque deixando a tarefa do combate mais pesado para a 
soldadesca com quem Lula e Dilma não podem debater.  
A estratégia inicial da oposição pegou o PT de surpresa, mas evidentemente que essa moleza uma hora há 
de acabar.  
Fábulas. Tem tucano dizendo que é até melhor que Aécio Neves não seja mesmo o vice de José Serra.  
Donde ficam muitas dúvidas. Primeiro: se isso agora é soberba, despeito ou despiste.  
Segundo: se aquela sangria desatada em prenúncio de fim do mundo caso a chapa presidencial não reunisse 
os presumidos "donos" dos dois maiores colégios eleitorais do País era cena, insegurança ou precipitação.  
Amigo urso. Dilma Rousseff não perde nem ganha votos com a manifestação de apoio de Hugo Chávez. Mas 
na atual fase o afago de ditadores não favorece o conjunto da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

STF: anistia vale para torturador - Manchete 
Por sete votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve o texto original da Lei da Anistia, negando, dessa 
forma, o pedido da OAB de exclusão do perdão concedido aos agentes que mataram e torturaram durante a 
dita-dura. 
 

Perdão mantido a torturadores 
Diego Abreu 
STF rejeita ação da OAB para revisar a norma que inocenta agentes públicos de excessos cometidos durante 
a ditadura militar  
# Diego Abreu  
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por sete votos a dois, manter o texto original da Lei da 
Anis-tia, conforme promulgado em 1979. Ao julgarem uma ação protocolada pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), os ministros da Suprema Corte negaram o pedido de exclusão do perdão dado aos agentes 
públicos que torturaram ou mataram durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).  
Recheado de polêmicas, o histórico julgamento foi iniciado na quarta-feira, quando o relator do processo, 
Eros Grau, seguiu entendimento do Ministério Público e da Advocacia-Geral da União (AGU) ao votar pela 
manutenção da lei, que beneficiou militares, servidores públicos, dirigentes e representantes sindicais. A 
legislação de 1979 deixou de fora apenas os acusados de terrorismo, assalto, sequestro e atentado.  
A OAB pedia a revisão do artigo 1º da lei, que prevê anistia aos crimes "conexos" relacionados aos crimes 
políticos, para que o perdão deixasse de alcançar os torturadores. O tema causou divergência dentro do 
próprio governo federal, mas prevaleceu a posição da AGU de manter a anistia ampla e irrestrita.  
Ontem, no segundo dia de julga-mento, oito ministros votaram. Apenas dois se posicionaram pela revisão da 
lei. Prevaleceu o voto do relator, que foi elogiado pelos que o seguiram. "O ministro Eros fez o mais 
brilhante voto perante essa corte", disse Gilmar Mendes. "Cumprimento o ministro Eros Grau pelo 
consistente voto proferido, que servirá para reflexão e alerta a gerações futuras", anotou Marco Aurélio 
Mello. Eros Grau, preso político do regime militar, alertou, ao votar anteontem, que não cabe ao Poder 
Judiciário revisar a lei. O papel, segundo o relator, é restrito ao Legislativo.  
Seguindo o voto de Eros, Cármen Lúcia alertou que a lei não pode retro-agir para punir os torturadores, 
apesar de o artigo 5º da Constituição definir a tortura como crime "insuscetível de anistia" e imprescritível. 
Na década de 1970 não havia essa tipificação de crime, que era considerado, à época, lesão corporal grave. 
Assim, a ministra alertou que não cabe punição para atos de tortura praticados antes de 1988, ano em que a 
Constituição foi promulgada. "Nem sempre as leis são justas, embora elas sejam criadas para ser", afirmou 
Cármen.  
Por alguns instantes, o julgamento ficou empatado em dois a dois, após Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres 
Britto votarem pela revisão da lei. No entanto, os demais votos definiram a questão. Além de Cármen, 
Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso seguiram o voto do relator.  
Elogio  
Mendes elogiou a postura do Congresso Nacional, que, no auge da dita-dura militar, aprovou a Lei da 
Anistia. O mesmo Parlamento foi chamado de submisso pelo jurista Fábio Comparato, conselheiro da OAB. 
"O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente 
acreditaram na via do dialogo e na política como forma de construir soluções", destacou Mendes.  
A ministra Ellen ressaltou a importância da aprovação da lei em meio ao regime de exceção. "Por incômodo 
que seja reconhecer hoje, a anistia, inclusive daqueles que cometeram crimes nos porões da ditadura, foi o 
preço que a sociedade pagou para acelerar o processo de democratização", observou.  
O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente acreditaram 
na via do diálogo e na política como forma de construir soluções"  
Gilmar Mendes  



Por incômodo que seja reconhecer hoje, a anistia, inclusive daqueles que cometeram crimes nos porões da 
ditadura, foi o preço que a sociedade pagou para acelerar o processo de democratização"  
Ellen Grecie  
O torturador não comete crime político. O torturador é um monstro, um desnaturado, um tarado, é aquele 
que experimenta o mais intenso dos prazeres diante dos mais intensos dos sofrimentos. É uma espécie de 
cascavel que morde o som dos próprios chocalhos"  
Carlos Ayres Britto  
"Monstro tarado"  
Vencido no julgamento que manteve a validade da Lei da Anistia, o ministro Carlos Ayres Britto não poupou 
críticas ao perdão dado pelo Estado aos torturadores nos anos 1970. "O torturador não comete crime 
político. O torturador é um monstro, um desnaturado, um tarado, é aquele que experimenta o mais intenso 
dos prazeres diante dos mais intensos dos sofrimentos. É uma espécie de cascavel que morde o som dos 
próprios chocalhos", frisou.  
Para Britto, a lei não deu o perdão aos torturadores, que, segundo ele, "desonraram as próprias Forças 
Armadas, que não compactuavam com atos de selvageria". O ministro Ricardo Lewandowski considerou que 
os agentes do Estado "não estão automaticamente abrangidos pela anistia contemplada" e sugeriu que os 
juízes avaliassem caso a caso com a possibilidade de punição àqueles que cometeram crimes de tortura - 
para ele um crime comum, e não político.  
O presidente do STF, Cezar Peluso, rebateu com veemência o voto de Ayres Britto. "O Brasil fez a opção pelo 
caminho da concórdia. Se eu pudesse concordar com a afirmação de que certos homens são monstros, eu 
diria que os monstros não perdoam. Só os homens perdoam. Só uma sociedade superior, qualificada pela 
consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de perdoar", declarou.  
Peluso não poupou críticas à mu-dança de posição da OAB e disse não conseguir entender como "a mesma 
OAB venha 30 anos depois rever o seu próprio juízo como se tivesse acordado tardiamente". "Uma sociedade 
que quer lutar com os seus inimigos com as mesmas armas está condenada ao fracasso", concluiu. (DA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Torturadores continuam impunes, decide STF 
Luiz Orlando Carneiro 
Por 7 votos a 2, Lei da Anistia permanece como está  
Luiz Orlando Carneiro BRASÍLIA  
O STF decidiu ontem, por 7 votos a 2, que a anistia concedida pela Lei 6.683 de 1979 incluiu todos os que 
cometeram "crimes políticos ou conexos", inclusive o de tortura. O voto condutor foi o do relator, ministro 
Eros Grau, segundo o qual é "inarredável a necessidade de se interpretar a realidade do momento 
histórico", ocorrido há 31 anos, quando foi celebrado um amplo acordo político que incluiu a própria Ordem 
dos Advogados do Brasil - agora, autora da arguição de descumprimento de preceito fundamental indeferida 
pelo STF.  
Acompanharam o relator os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso de 
Mello e Cezar Peluso. Ricardo Lewandowski e Ayres Britto foram vencidos.  
Vencedor es Entre os vencedores, Cármen Lúcia disse que a lei foi fruto de acordo político, "o primeiro passo 
formal de deflagração do movimento da sociedade para recuperar o regime democrático".  
E lembrou que o hoje ministro aposentado do STF, Sepúlveda Pertence, ao defender a lei em 1979 em nome 
da OAB, não disse que a lei era ideal, mas "o que era então possível".  
Gilmar Mendes afirmou que "a anistia é ato revestido de caráter eminentemente político", assim como sua 
amplitude.  
Ellen Gracie ressaltou que "não se faz a transição pacífica do regime autoritário para o democrático sem 
anis-tia", ainda que beneficiando "os que agiram nos porões da ditadura".  
Marco Aurélio votou pelo não conhecimento da ação proposta pela OAB, considerando o julgamento uma 
"discussão estritamente acadêmica". Sobretudo porque a lei tratou de "fatos pretéritos", e os crimes 
cometidos durante a ditadura militar já estão prescritos".  
Celso de Mello fez uma análise no plano do Direito Internacional.  
Lembrou que o Pacto de San José da Costa Rica "não tolera o esquecimento penal de violações aos direitos 
humanos", mas observou que a Lei de Anistia brasileira, "por seu caráter bilateral, não pode ser considerada 
uma autoanistia".  
Já o presidente do tribunal, Cezar Peluso, que afirmou ser da tradição brasileira a concessão de anistias; e 
considerou "óbvia" a amplitude da lei em questão, sem poupar a OAB: - Não entendo como a OAB que teve 
participação decisiva na aprovação da lei, 30 anos depois reveja seu juízo.  
Vencidos O ministro Ricardo Lewandowski acolheu, em parte, a arguição da OAB, no sentido de excluir do 
texto da Lei de Anistia qualquer interpretação no sentido de estender o benefício aos agentes públicos que 
cometeram crimes comuns "gravíssimos".  
Ele referiu-se aos compromissos do Brasil com os tratados internacionais de direitos humanos, e citou, como 
exemplos recentes de crimes cruéis que tiveram motivação política, os assassinatos de Chico Mendes e 
Dorothy Stang Ayres Britto disse não entender como poderiam ficar sem punição "pessoas que jogavam 
suas vítimas de aviões, estupravam mulheres na frente de seus pais ou maridos, torturadores que 
praticaram abusos por conta própria, no interior de um regime que já era de exceção".  
- Torturador é um monstro, um tarado - afirmou Britto. - Não é um criminoso político. A anistia não pode ter 
caráter amplo, geral e irrestrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OAB: Supremo não quis reescrever a história 
Para o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, ao julgar improcedente a ADPF, o Supremo "não quis 
reescrever a história do Brasil a partir da verdade e isso terá um preço". Ele alertou que "a própria história é 
quem vai julgar o STF pelo entendimento que hoje adota: - A história é quem vai dizer se essa decisão foi ou 
não correta; o STF será julgado pela sociedade.  
Ophir entende que a "OAB fez a sua parte, ao exercer a cidadania na sua plenitude, interpretando o 
sentimento da sociedade, que queria que essa questão, fosse debatida".  
- A decisão do Supremo reproduz o discurso daquela época sombria em que se vivia sob o medo e sem 
liberdade. Caberá a história julgar a decisão do Supremo - completou.  
O presidente nacional da OAB lamentou ainda que o Supremo não tenha permitido que essa questão - 
anistia aos torturadores - fosse esclarecida de uma vez por todas, como o fizeram os países vizinhos que 
também sofreram com ditaduras na mesma época.  
- Essa é uma discussão que foi feita de forma muito clara na Argentina, no Chile e outros países - lembrou 
Cavalcante. (L.O.C.) 
 
 

Por sete votos a dois, Supremo decide manter 
Lei de Anistia 
Decisão assegura direito a perseguidos e torturadores da ditadura militar  
Brasília. Por sete votos a dois, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram arquivar ontem a 
ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que questionava a abrangência da Lei da Anistia 
para casos de tortura e crimes comuns, cometidos por civis e agentes do Estado durante a ditadura militar 
(1964-1985).  
Em dois dias de julgamento, os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Ellen Gracie, Marco Aurélio Mello, 
Celso de Mello e o presidente do STF, Cezar Peluso, optaram por seguir o parecer apresentado pelo relator 
da ação, ministro Eros Grau.  
Em seu voto, que demorou mais de três horas para ser lido na quarta-feira, Grau disse que a ação proposta 
pela OAB feria "acordo histórico que permeou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita". Ele também 
considerou que o Judiciário não teria "autorização para reescrever a história da Lei da Anistia".  
"É inútil argumentar que os agentes da repressão não teriam cometido crimes políticos, porque a anistia 
também apanha os chamados crimes comuns", avaliou o presidente do STF ao proferir o último voto do 
julgamento.  
Dias Toffoli se declarou impedido de analisar a questão por ter atuado como advogado geral da União no 
caso. Com problemas de saúde, Joaquim Barbosa deve ficar afastado do STF por 60 dias e não participou do 
julgamento.  
Primeira a votar depois do relator, a ministra Cármen Lúcia disse que "não se pode negar que a anistia 
brasileira resultou de uma pressão social e foi objeto de debate de diversas personalidades e entidades, 
dentre estas, a OAB". "Não vejo como reinterpretar uma lei, 31 anos depois", afirmou a ministra mineira.  
Mudança. Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto votaram pelo acolhimento do pleito da OAB por 
entender que a anistia não deve ser concedida a torturadores e autores de outros crimes hediondos, como 
assassinatos, sequestros, estupros.  
Ayres Britto foi responsável pela defesa mais contundente da mudança na Lei da Anistia. O ministro 
argumentou que o texto da norma não é claro.  
"Não consigo enxergar no texto da Lei da Anistia essa clareza que outros enxergam com tanta facilidade, que 
incluiu no seu âmbito todas as pessoas que cometeram crimes, não só os singelamente comuns, mas os 
caracteristicamente hediondos ou assemelhados", afirmou Britto.  



Para o ministro, a anistia é um perdão coletivo que exige "clareza" ao ser concedido. Britto foi duro ao 
condenar os torturadores. "Um torturador não comete crime político. Um torturador é um monstro, é um 
desnaturado. Não se pode ter condescendência com torturador", afirmou o ministro.  
Divisão  
Rachado. Apesar de a Advocacia Geral da União ter se manifestado contra a alteração da Lei da Anistia, 
setores do governo - como a Casa Civil e a Secretaria de Direitos Humanos - eram favoráveis à mudança.  
Voto confuso gera mal-estar  
Brasília. O voto do ministro Ricardo Lewandowski causou constrangimento no julgamento da Lei da Anistia. 
O ministro votou favoravelmente à mudança na Lei da Anistia.  
Contudo, Cezar Peluso e Eros Grau fizeram questionamentos sobre sua conclusão, o que deixou o ministro 
irritado. Isso porque, ao pronunciar o resultado, ele disse que julgava "procedente em parte" o pedido da 
OAB. Peluso pediu ao ministro para explicar melhor o seu voto.  
--------------------------------------------------------------------------------  
Repercussão  
Para OAB, autora da ação, STF "perdeu o bonde da história"  
RIO de Janeiro e Brasília. Assim que o julgamento da Lei da Anistia foi encerrado, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, divulgou nota afirmando que o STF "perdeu o bonde da 
historia", ao negar o pedido para possibilitar a punição de torturadores.  
"Lamentavelmente, o STF entendeu que a Lei de Anistia (6.683/79) anistiou os torturadores, o que, ao nosso 
ver, é um retrocesso em relação aos preceitos fundamentais da Constituição e às Convenções 
Internacionais, que indicam que tortura não é crime político, mas crime comum e de lesa-humanidade, 
sendo portanto imprescritível", afirmou.  
A vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, Victória Grabois, também criticou a decisão do 
Supremo de rejeitar a ação da OAB pela revisão da legislação. Ela classificou de "lamentável" o voto do 
relator, ministro Eros Grau, pelo arquivamento do processo, que foi seguido pela maioria dos integrantes da 
Corte. "Isso demonstra o conservadorismo do Supremo. Isso demonstra o conservadorismo da sociedade 
brasileira", lamentou.  
Já para o constitucionalista e tributarista Ives Gandra Martins, a "decisão foi perfeita". "Absolutamente 
correta porque quando se fala em crimes conexos é evidente que a tortura está entre esses crimes e a 
legislação penal não pode retroagir para punir quem quer que seja. Os tratados internacionais são 
posteriores à Lei de Anistia", afirmou.  
Internacional  
Em suspense. No mês que vem, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA poderá condenar o 
Brasil por sua legislação. A Lei de Anis-tia brasileira também será um dos assuntos analisados.  
Placar da Corte  
Por sete votos a dois, o Supremo foi contra a revisão da Lei de Anistia  
Eros Grau (relator): contra  
Para o ministro, não cabe ao STF alterar textos que concedem anistias. Ele observou que a legislação 
resultou de um amplo debate que envolveu inclusive a OAB  
Cármen Lúcia: contra  
Não vê por que, 31 anos depois re-interpretar a lei  
Ricardo Lewandowski: a favor. Argumentou que a Justiça deveria analisar "caso a caso" a punição a tortura-
dores  
Ayres Britto: a favor  
Para ele, a lei não foi "ampla, geral e irrestrita, mas relativa"  
Gilmar Mendes: contra  
Defendeu a via pacífica de luta contra a ditadura  
Ellen Gracie: contra  
A lei contribuiu para a estabilidade democrática  
Marco Aurélio: contra  
Para ele, o tribunal sequer poderia julgar o assunto  
Celso de Mello: contra  
Lei da Anistia é bilateral  



Cezar Peluso: contra  
A revisão não teria efeito  
Publicado em: 30/04/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

Por 7 votos a 2, plenário do Supremo 
mantém inalterada Lei da Anistia 
Juliano Basile 
Juliano Basile, de Brasília  
A Lei da Anistia foi mantida, ontem, em julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, foi negado 
o pedido para permitir que os juízes analisassem denúncias contra torturadores e pessoas que cometeram 
crimes hediondos durante a Dita-dura Militar.  
A decisão foi tomada por sete votos a dois, após dois dias de debates entre os ministros. Eles julgaram uma 
ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionou se a Lei de Anistia também vale para 
agentes do Estado que praticaram crimes comuns, como a tortura e o estupro de presos políticos, entre 2 de 
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, quando foi promulgada a lei.  
Prevaleceu no STF o entendimento de que a anistia foi aprovada dentro de um pacto, firmado em 1979, pelo 
qual defensores e opositores do regi-me militar decidiram buscar a pacificação e, para tanto, perdoaram 
crimes "de qualquer ordem" cometidos até aquele ano.  
"A decisão pela improcedência [da ação da OAB] não exclui o repúdio a todas as ações de hoje e de ontem, 
civis e militares", resumiu o relator do processo, ministro Eros Grau. Ele foi seguido pelos ministros Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio Mello, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ellen Gracie, Celso de Mello e pelo presidente 
do Supremo, Cezar Peluso.  
Assim como Grau, todos os ministros do STF fizeram manifestações de repúdio à prática de tortura e de 
crimes nos porões da ditadura. "Se o Estado adotar o método dos delinqüentes, que diferença haverá entre 
os delinquentes e o próprio Estado", disse Celso de Mello.  
Mas, houve uma diferença entre a corrente majoritária, que concluiu que o Pacto de 1979 não pode ser 
alterado, 30 anos depois, por decisão judicial e a corrente minoritária, que entendeu que os agentes do 
Estado que cometeram crimes comuns ainda podem ser responsabilizados.  
Os ministros Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto formaram essa corrente minoritária. Eles concluíram 
que os juízes poderiam, ao analisar ações específicas contra torturadores, decidir se a ação seria aceita ou 
não. Para tanto, cada juiz deveria verificar o crime cometido e diferenciar se foi crime político, como, por 
exemplo, organização de manifestação contra o regime militar, ou crime comum, como estupro e violência 
contra presos políticos. Para os dois ministros, no caso de crime comum, ainda hoje poderia haver 
responsabilização.  
"A Lei da Anistia deliberadamente não trouxe a pretensão de anistiar os agentes de Estado que cometeram 
crimes durante um regime de exceção", afirmou o ministro Lewandowski. "A lei foi editada em meio ao 
clima de crescente insatisfação popular com o regime autoritário", completou.  
Ayres Britto foi além e disse que os torturadores descumpriram até as leis de exceção baixadas pela 
ditadura. "Essas pessoas desobedeceram a própria legalidade do regime militar", disse o ministro. "O 
torturador não comete crime político ou de opinião. É um monstro, um desnaturado, um tarado. É aquele 
que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios perpetrados 
por ele."  
Os votos de Lewandowski e Ayres Britto foram proferidos em sequência e chegaram a empatar o julgamento 
em dois votos a dois. Mas ambos não conseguiram convencer os outros colegas da Corte.  
"Não se pode negar que a anistia resultou de uma pressão social e foi objeto de debates e manifestações 
expressas de pessoas e entidades da chamada abertura. Entre elas, destacou-se exatamente a OAB", disse a 
ministra Cármen Lúcia, referindo-se à autora da ação. "Buscou-se ali uma pacificação para se chegar a uma 
paz social", completou a ministra.  
"Anistia é esquecimento, oblívio e, por isso, é necessariamente mútua", pontuou Ellen Gracie.  
"A anistia vem geralmente para a superação de quadra indesejada", continuou Marco Aurélio.  



Peluso também ressaltou o caráter de superação histórica do Pacto de 79. "Se é verdade que cada povo re-
solve seus problemas históricos de acordo com seus sentimentos, sua índole e sua história, o Brasil fez uma 
opção pelo caminho da concórdia", afirmou o presidente do STF. "Só uma sociedade superior qualificada pela 
consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de perdoar. Uma sociedade que queira 
lutar contra os seus inimigos com as mesmas armas, instrumentos e sentimentos está condenada ao fracasso", 
concluiu Peluso. 
 

ZERO HORA - RS 
Supremo mantém perdão a tortura 
Com placar de sete votos a dois, ministros decidiram não alterar interpretação da Anistia  
O perdão é amplo, geral e irrestrito. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ontem rever a Lei de Anistia. 
Portanto, é impossível processar e punir os agentes de Estado que, durante a ditadura militar (1964-1985), 
praticaram crimes como tortura, assassinatos e desaparecimentos.  
Depois de dois dias de julgamento, a maioria dos ministros do STF rejeitou a ação proposta pela OAB que 
questionava o perdão a agentes da ditadura. Venceu, por sete votos a dois, a tese defendida pelo relator da 
ação, Eros Grau. Ele próprio uma vítima da dita-dura, Eros Grau disse não caber ao STF alterar leis de anistia. 
O ministro observou que a legislação resultou de um amplo debate que envolveu políticos, intelectuais e 
entidades.  
De opinião contrária, Ayres Britto disse que os torturadores não cometeram crimes políticos:  
- O torturador é um monstro, é um desnaturado, é um tarado. O torturador é aquele que experimenta o 
mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios perpetrados por eles.  
E acrescentou:  
- É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que morde o som dos próprios chocalhos.  
Os ministros que votaram reconhecendo a validade da Anistia fizeram questão de deixar claro que re-
provavam a tortura e que a sociedade tem o direito de saber o que aconteceu. Mas eles afirmaram que a 
Anistia garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o regime democrático.  
- O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente 
acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções - afirmou Gilmar Mendes.  
Cármen Lúcia disse ser necessário levar em conta o contexto do período:  
- Não vejo como julgar o passado com os olhos apenas de hoje.  
Ellen Gracie afirmou que a Anistia - inclusive dos que praticaram crimes "nos porões da ditadura" - foi o 
preço pago para acelerar o processo de democratização:  
- Não se faz transição pacífica sem concessões recíprocas. Não é possível viver retroativamente a história. 
Uma nação deve encarar com coragem o passado para não repetir os erros.  
Cezar Peluso, por sua vez, disse que só uma "sociedade com os mais elevados sentimentos de solidariedade" 
é capaz de perdoar:  
- Uma sociedade que queira lutar contra seus inimigos com as mesmas armas, os mesmos sentimentos, está 
condenada a um fracasso histórico. 
 

OAB critica decisão 
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcan-te, afirmou em nota que o STF 
"perdeu o bonde da história'' ao não revisar a Anistia para que torturadores fossem punidos.  
Antes, durante o julgamento, havia afirmado:  
- Ouvi aqui o mesmo discurso do passado (em 1979, quando a lei foi elaborada), o discurso do medo.  
Vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Victória Grabois classificou de "lamentável" o voto do 
relator, Eros Grau, pelo arquivamento do processo, que foi seguido pela maioria dos integrantes da Corte.  
- Tínhamos esperança. Eros Grau foi preso na ditadura - disse Victória.  
Ela reconheceu, contudo, que não houve surpresa na decisão, já que pessoas ligadas ao Judiciário já teriam 
adiantado a derrota.  



- Isso demonstra o conservadorismo do Supremo. Isso demonstra o conservadorismo da sociedade.  
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TRIBUNA DA BAHIA - BA  
Por sete votos a dois, Supremo rejeita revisão 
da Lei da Anistia 
Publicada: 30/04/2010 00:08| Atualizada: 29/04/2010 23:58  
Por sete a dois, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou mudar a Lei de Anistia para que fosse possível 
punir militares que cometeram crimes de tortura durante a ditadura (1964-1985). A maior parte dos 
ministros argumentou que a Lei da Anistia deve-ria ser analisada com base no contexto histórico, quando 
todos que participaram de sua elaboração, inclusive a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), defendiam 
uma anistia "ampla, geral e irrestrita".  
De acordo com o relator do caso, ministro Eros Grau - ele próprio vítima da ditadura - a anistia brasileira foi 
"bilateral" e só poderia ser modificada pelo Congresso Nacional, não pelo Supremo. Mesmo assim, ele 
afirmou que a prática de tortura não pode ser esquecida. Em seu voto, Gilmar Mendes defendeu aqueles 
que lutaram contra ditadura "pela via pacífica". "O Brasil é devedor desses companheiros, não das armas, 
mas da política. Aqueles que realmente acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir 
soluções", afirmou.  
Já Ellen Gracie argumentou que a anistia contribuiu para estabilidade da democracia que hoje existe no Brasil. 
Também votaram contra a revisão os ministros Cármen Lúcia, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Cezar 
Peluso. Em voto contundente, em que chamou torturadores de "tarados", "monstros" e "desnaturados", o 
ministro Carlos Ayres Britto foi um dos que votaram pela revisão da Lei da Anistia. Para ele, a lei não foi 
"ampla, geral e irrestrita, mas sim relativa". 
 

O POPULAR - GO 
 

STF diz que Lei da Anistia é válida 
Por 7 votos a 2, ministros rejeitam pedido de revisão de perdão para autores de crimes políticos  
Brasília - A anistia é ampla, geral e irrestrita. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu ontem que a Lei de 
Anistia é válida e, portanto, é impossível processar penalmente e punir os agentes de Estado que atuaram 
na ditadura e praticaram crimes contra os opositores do governo como tortura, assassinatos e 
desaparecimentos forçados.  
Depois de dois dias de julgamento, a maioria dos ministros do STF rejeitou uma ação proposta pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) que questionava a concessão de anistia a agentes da ditadura e propunha 
uma revisão. No debate, venceu, por 7 votos a 2, a tese defendida na quarta-feira, primeiro dia de 
julgamento, pelo relator da ação no STF, Eros Grau, ele próprio uma vítima da ditadura.  
Eros Grau disse não caber ao STF alterar textos normativos que concedem anistias. O ministro observou que 
a Lei de Anistia resultou de amplo debate à época de sua redação, que envolveu políticos, intelectuais e 
entidades representativas de classes, dentre as quais, a própria OAB.  
Votos  



Na sessão de ontem, os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso de Mello 
e Cezar Peluso seguiram o voto de Eros Grau. Os ministros Ayres Britto e Ricardo Lewandowski concluíram 
que a lei não poderia perdoar crimes hediondos e equiparados.  
"O torturador experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios", 
afirmou Britto. "O torturador é uma cascavel que morde o som dos próprios chocalhos", acrescentou o 
ministro. Ainda segundo o ministro, os torturadores são "tarados", "monstros" e "desnaturados".  
Os ministros que votaram reconhecendo a validade da Lei da Anistia fizeram questão de deixar claro que 
reprovavam os atos de tortura praticados e que a sociedade brasileira tem o direito de saber o que 
aconteceu na história. Mas afirmaram que a anistia garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o 
regime democrático.  
"O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente 
acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções", afirmou Gilmar Mendes que, 
até a semana passada, era presidente do STF.  
A ministra Cármen Lúcia disse que era necessário levar em conta o contexto do período em que foi 
negociada a anistia. "Não vejo como julgar o passado com os olhos apenas de hoje", afirmou. Decano do 
STF, Celso de Mello afirmou que a anistia brasileira foi bilateral. "A improcedência da ação não impõe 
qualquer óbice à busca da memória", disse.  
A ministra Ellen Gracie afirmou que a anistia, inclusive dos que praticaram crimes "nos porões da ditadura", 
foi o preço pago para acelerar o processo de democratização. "Não se faz transição pacífica entre um regime 
autoritário e a democracia sem concepções recíprocas", afirmou. "Não é possível viver retroativamente a 
história. Uma nação deve encarar com coragem o passado para não repetir os erros cometidos", disse.  
O ministro Marco Aurélio era contra o STF julgar a ação da OAB. Ele disse que, independentemente do 
resultado, o julgamento não traria efeitos práticos. "A nossa discussão é estritamente acadêmica, para ficar 
nos anais da Corte", afirmou. Como ficou vencido e o tribunal decidiu julgar a ação, Marco Aurélio concluiu: 
"Anistia é ato abrangente de amor, sempre calcado na busca do convívio pacífico dos cidadãos".  
O presidente do STF, Cezar Peluso, disse que é da tradição brasileira conceder anistias. "A amplitude da 
norma é óbvia", afirmou. "Ela abrange crimes de qualquer ordem", acrescentou. "É inútil argumentar que os 
agentes da repressão não teriam cometido crimes políticos porque a anistia também apanha os chamados 
crimes comuns", disse.  
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e o advogado-geral da União, Luis Inácio 
Adams,defenderam no STF a tese de que a anistia foi ampla e irrestrita e, portanto, beneficiou os agentes de 
Estado e os opositores da ditadura. "Reconhecer a constitucionalidade da Lei da Anistia é diferente de 
compactuar com o cometimento de tais crimes", disse Adams. (Agência Estado) 
 
 

Vítimas da ditadura se dizem "frustradas" 
Núbia Lôbo 
Núbia Lôbo  
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a anistia para torturadores da ditadura militar 
frustrou muitas das vítimas do regime em Goiás. Nos últimos dois dias, essas pessoas acompanharam a 
votação dos ministros e torceram pela oportunidade de ver seus algozes sendo julgados e contando em 
tribunais a verdade dos anos de chumbo.  
Em Goiás, 147 pessoas foram presas pelo regime militar. Destas, entre 80 a 100 foram torturadas física e 
psicologicamente nos quartéis goianos e também de outros Estados brasileiros. As lembranças, apesar da 
força para apagá-las, voltaram durante a discussão da Anistia no STF.  
"Eles cometeram crimes comuns. Tinham total controle de tudo, está-vamos algemados e sendo espancados 
por eles. Mulheres foram abusadas. Praticaram crimes absurdos. Fiquei 5 anos no Carandiru e depois no 
DOI-CODI. Quase morri. Essas histórias precisam ser contadas sob pena de vivermos um novo regime ditador 
no futuro", defendeu Helio Cabral, presidente da Comissão de Anistiados de Goiás (Anigo).  
Outra vítima da ditadura militar em Goiás, Tarzan de Castro tenta desconstruir a imagem de revanchismo no 
pedido de julgamento para os tortura-dores. Para ele, anistiar os militares que promoveram toda a violência 
do regime é ignorar as normas universais dos Direitos Humanos.  



"Acho que o Brasil tem de se enquadrar nos valores que regem as democracias modernas, onde crime de 
tortura é hediondo e imprescritível. É provável que a maioria dos torturadores já tenha morrido. Mas a 
sociedade brasileira precisa passar a limpo sua história", avalia Tarzan.  
Anistiado pela lei estadual, Tarzan afirma que este seria o momento ideal para julgar militares. "Estamos 
distantes daquele período e hoje temos a serenidade necessária para relatar esse passado".  
Ex-presidente da Anigo, João Silva Neto lamenta a perda de mais uma oportunidade de achar os 
desaparecidos políticos da ditadura militar. Em Goiás, 15 pessoas que lutaram contra o regime foram mortas 
e seus corpos desapareceram.  
"Torturar um cidadão que está sob o controle do Estado, algemado e caído no chão, é muito exagero. Só o 
julgamento dos torturadores para nos mostrar onde estão os corpos dos desaparecidos", afirma Neto. 
 
 

Decisão divide deputados, entidades e 
especialistas 
AE  
Brasília, São Paulo e Rio - Entidades da sociedade civil, especialistas e políticos se dividiram ontem na 
avaliação sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter inalterada a Lei da Anistia. O 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, afirmou em nota que STF "perdeu o bonde 
da história ao não revisar a Lei da Anistia para que torturadores fossem punidos por seus crimes na ditadura. 
Foi a OAB que propôs a revisão do artigo.  
No Congresso, os deputados federais José Aníbal (PSDB-SP) e João Almeida (PSDB-BA), vítimas da ditadura 
militar, afirmaram ser favoráveis à manutenção da lei. Para Aníbal a lei foi importante para a consolidação 
da democracia e determinante para o país estar aonde está hoje.  
O também deputado federal José Genoino (PT-SP), que viveu na clandestinidade durante três anos e outros 
cinco na prisão, disse apenas ser favorável ao "direito da memória e da verdade, princípios fundamentais da 
democracia. A pré-candidata do PV disse que é contra a proposta de revi-são da lei.  
A vice-presidente do Grupo Tortu-ra Nunca Mais do Rio de Janeiro, Victória Grabois, classificou de 
"lamentável" a decisão. "Tínhamos esperança, Eros Grau foi preso na ditadura", disse. Para o 
constitucionalista Ives Gandra Martins a "decisão foi perfeita". "Quando se fala em crimes conexos é evidente 
que a tortura está entre eles e a legislação não pode retroagir para punir quem quer que seja. (AE e 
Folhapress) 
 

O DIA - RJ 
Lei de Anistia não será revisada 
Maioriados ministrosdo STF lembraprescrição de crimes da ditadura.OABeComissão de Anistia 
criticamdecisão  
Comvotos da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)-sete a dois, ficou definida ontem à 
noite a manutenção da Lei de Anistia, que já está em vigência há 30 anos e não prevê a revisão da lei para 
que seja possível punir torturadores e criminosos dos anos de regime militar. "OBrasil fez uma opção pela 
concórdia", argumentou o presidente do STF, Cezar Peluzo.  
Relator da ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que pedia a revisão de Lei de Anistia, o 
ministro ErosGrau votou pela manutenção do texto. Com ele, votaram os ministros Gilmar Mendes, Cármem 
Lúcia, Ellen Gracie, Marco AurélioMello e Celso de Mello. Dois ministros do STF faltaramà sessão.Aministra 
Ellen, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, disse que a anistia "é esquecimento, desconsideração, 
superação do passadocomvistas a reconciliação de uma sociedade. Não é possível viver retroativamente a 
história".  
No entanto, os ministro Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski disseram que a Anistia não foi ampla, 
geral e irrestrita, como dizia o texto de Grau."Otorturador experimenta o mais intenso dos prazeres diante 



dos mais intensos dos sofrimentos alheios. Ele é uma cascavel que morde ao som dos próprios chocalhos. É 
um desnaturado, umtarado", disse Brito.  
Lewandowski defendeu que "determinadas ações não devem ser caracterizadas como crime político e sim 
como crimecomum".  
DECEPÇÃO A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que foi quem pediu a revisão da Lei, considerou a 
decisão um retrocesso, pois passa uma postura de que tortura não é crime político. "A decisão do STF 
reproduz o discurso da Ditadura em que se vivia so bome do e sem liberdade. Caberá a história julgar a 
decisão", afirmou ontem o presidente da entidade, Ophir Cavalcanti.  
O presidente da Comissão de Anis-tia, Paulo Abrão, disse ter ficado decepcionado com a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de amparar sob a Lei de Anistia os torturadores que atuaram a serviço da 
ditadura militar. Ele criticou o texto do relator Eros Grau. "Pelo que ele afirmou, a negação da proteção às 
vítimas da ditadura e a impunidade dos torturadores constituem a norma fundante da democracia 
brasileira.  
Écomodizer que a democracia se funda sob as bases da injustiça e da impunidade". 
 
 

TRIBUNA DO NORTE - RN  
 

STF mantém a Lei de Anistia 
Brasília (AE) - A anistia é ampla, geral e irrestrita. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu ontem que a Lei 
de Anistia é válida e, portanto, é impossível processar penalmente e punir os agentes de Estado que 
atuaram na ditadura e praticaram crimes contra os opositores do governo como tortura, assassinatos e 
desaparecimentos forçados.  
Depois de dois dias de julgamento, a maioria dos ministros do STF rejeitou uma ação proposta pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) nacional que questionava a concessão de anis-tia a agentes da ditadura e 
propunha uma revisão. No debate, venceu, por 7 votos a 2, a tese defendida na quarta-feira, primeiro dia de 
julgamento, pelo relator da ação no STF, Eros Grau, ele próprio uma vítima da ditadura.  
Eros Grau disse não caber ao STF alterar textos normativos que concedem anistias. O ministro observou que 
a Lei de Anistia resultou de um amplo debate que envolveu políticos, intelectuais e entidades 
representativas de classes, dentre as quais, a própria OAB.  
Na sessão de ontem, os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Celso de Mello 
e Cezar Peluso seguiram o voto de Eros Grau. Os ministros Ayres Britto e Ricardo Lewandowski concluíram 
que a Lei de Anistia não poderia perdoar crimes hediondos e equiparados.  
"O torturador experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios", 
disse Ayres Britto. "O torturador é uma cascavel que morde o som dos próprios chocalhos", acrescentou o 
ministro. Para Ayres Britto, os torturadores são "tarados", "monstros" e "desnaturados".  
Os ministros que votaram reconhecendo a validade da Lei de Anistia fizeram questão de deixar claro que 
reprovavam os atos de tortura praticados e que a sociedade brasileira tem o direito de saber o que 
aconteceu na história. Mas eles afirmaram que a anistia garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o 
regime democrático.  
"O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente 
acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções", afirmou o ministro Gilmar 
Mendes que, até a semana passada, era presidente do STF.  
A ministra Cármen Lúcia disse que era necessário levar em conta o contexto do período em que foi 
negociada a anistia. "Não vejo como julgar o passado com os olhos apenas de hoje", afirmou. O decano do 
STF, Celso de Mello, afirmou que a anistia brasileira foi bilateral. "A improcedência da ação não impõe 
qualquer óbice à busca da memória", disse.  
A ministra Ellen Gracie afirmou que a anistia, inclusive dos que praticaram crimes "nos porões da ditadura", 
foi o preço pago para acelerar o processo de democratização. "Não se faz transição pacífica entre um regime 
autoritário e a democracia sem concessões recíprocas", afirmou. "Não é possível viver retroativamente a 
historia. Uma nação deve encarar com coragem o passado para não repetir os erros cometidos", disse.  



O ministro Marco Aurélio era contra o STF julgar a ação da OAB. Ele disse que, independentemente do 
resultado, o julgamento não traria efeitos práticos. "A nossa discussão é estritamente acadêmica, para ficar 
nos anais da Corte", afirmou. Como ficou vencido e o tribunal decidiu julgar a ação, Marco Aurélio concluiu: 
"Anistia é ato abrangente de amor, sempre calcado na busca do convívio pacífico dos cidadãos".  
O presidente do STF, Cezar Peluso, disse que é da tradição brasileira conceder anistias. "A amplitude da 
norma é óbvia", afirmou Peluso. "Ela abrange crimes de qualquer ordem", acrescentou. "É inútil argumentar 
que os agentes da repressão não teriam cometido crimes políticos porque a anistia também apanha os 
chamados crimes comuns", disse.  
Advogado-geral e procurador defendem anistia irrestrita  
O advogado-geral da União, Luis Inácio Adams, e o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, 
defenderam no Supremo Tribunal Federal a tese de que a anistia foi ampla e irrestrita e, portanto, 
beneficiou os agentes de Estado e os opositores da ditadura. "Reconhecer a constitucionalidade da Lei de 
Anistia é diferente de compactuar com o cometimento de tais crimes", afirmou Adams durante o 
julgamento.  
A aplicação da Lei de Anistia em benefício de torturadores provocou um racha no governo recentemente. O 
ministro de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, era contra. Mas o ministro da Defesa, Nelson Jobim, dizia 
que a lei vale para todos. Segundo ele, o acordo político em torno da norma tinha de ser cumprido.  
Cezar Peluso afirmou que mesmo que o STF julgasse procedente a ação da OAB não haveria efeito porque os 
crimes já estariam prescritos. Além disso, o ministro disse que só uma sociedade com elevados sentimentos 
de solidariedade é capaz de perdoar:  
"Se é verdade que cada povo re-solve os seus problemas históricos de acordo com a sua cultura, sua índole, 
sua história, o Brasil fez a opção pelo caminho da concórdia", disse. "Se eu pudesse concordar com a 
afirmação de que certos homens são monstros, eu diria que um monstro não perdoa. Só os homens 
perdoam. Só uma sociedade com os mais elevados sentimentos de solidariedade é capaz de perdoar. Uma 
sociedade que queira lutar contra seus inimigos com as mesmas armas, os mesmos sentimentos, está 
condenada a um fracasso histórico."  
O ministro STF Ricardo Lewandowski votou como "procedente em parte" a ação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), que questionava a extensão da anistia a crimes como tortura, sequestro e estupro 
praticados pela repressão política da ditadura militar (1964-1985).  
Em seu entendimento, os agentes do Estado, como militares e policiais, que cometeram crimes comuns não 
estão "automaticamente" incluídos na legislação e cabe ao juiz, portanto, analisar "a preponderância e a 
atrocidade" do crime.  
Ricardo Lewandowski lembrou que o Brasil é signatário de convenções internacionais de direitos humanos e 
que a anistia a crimes comuns pode levar a Corte Interamericana a julgar que o país viola essas convenções.  
Entidades de Direitos Humanos criticam decisão  
Rio de Janeiro (AE) - A vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM-RJ), Victória 
Grabois, criticou critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar a ação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) pela revisão da Lei de Anistia para assim permitir que torturadores e assassinos da ditadura 
de 1964-1985 fossem julgados. Ela classificou no início da noite de "lamentável" o voto do relator, ministro 
Eros Grau, pelo arquivamento do processo, que foi seguido pela maioria dos integrantes da Corte. 
"Tínhamos esperança, Eros Grau foi preso na ditadura", disse. Ela reconheceu, contudo, que não houve 
surpresa na decisão, já que pessoas ligadas ao Judiciário já teriam adiantado a ativistas do movimento de 
direitos humanos que seriam derrotados.  
"Isso (a decisão) demonstra o conservadorismo do Supremo" afirmou ela ao Estado. "Isso demonstra o 
conservadorismo da sociedade brasileira". Victória atribuiu a violência atual do Brasil em parte à 
impunidade dos integrantes de órgãos de repressão da ditadura. "A violência da ditadura era contra 
opositores. Hoje, é contra pobres, negros, favelados, moradores da periferia. Como nunca um militar foi 
punido, hoje fazem uma limpeza social no País."  
Victória rejeitou o argumento de que a anistia foi aprovada pelo Legislativo, considerado pelo Supremo em 
sua decisão. "O Congresso de 1979 (ano em que o projeto de anistia do último ditador do período, 
presidente, general João Figueiredo, foi arovado) funcionava sob a ditadura militar", afirmou. "Só havia dois 
partidos políticos, e a maioria dos parlamentares era da Arena (legenda de apoio ao regime autoritário)."  



Segundo ela, "como sempre o Brasil fica atrás dos outros países da América Latina" - na Argentina, Chile e 
Uruguai, ex-integrantes dos órgãos de repressão têm sido julgados e mandados para a prisão. O mais recente 
foi um ex-presidente argentino, Reynaldo Bignone, condenado a 25 anos de prisão sob acusação de 
assassinato de presos políticos em um campo de detenção militar, de 1976 a 1983. Bignone tem 82 anos. Mais 
de cem acusados de violar direitos humanos durante a ditadura argentina já foram condenados. 
 
 

A NOTÍCIA - SC  
 

Supremo decide que Lei da Anistia é válida 
A anistia é ampla, geral e irrestrita. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem que a Lei de Anistia é válida 
e é impossível processar penal-mente e punir os agentes que atuaram na ditadura e praticaram crimes contra 
os opositores do governo como tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados. Depois de dois dias de 
julgamento, a maioria dos ministros rejeitou uma ação proposta pela OAB, que questionava a concessão 


