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A Lei n° 6.683, sancionada pelo último dos ditadores militares, João Baptista Figueiredo,

no dia 28 de agosto de 1979, concedeu anistia aos que cometeram crimes políticos ou conexos

com estes, excetuando-se dos benefícios da anistia os que foram condenados por prática de

crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal.

Vontade dos militares era excluir os que participaram da luta armada, e a consequência

foi que os presos já condenados – todos participantes da luta armada contra a ditadura – não

forma atingidos. Estes não saíram das prisões pela anistia, mas sim em função da reformulação

da lei  de  Segurança Nacional,  que atenuou as  penas,  cumprindo liberdade  condicional  por

muitos anos.

A anistia da ditadura foi  parcial  e restrita.  Por isso, foi  concedida individualmente.  O

governo militar divulgou, por meio de apresentação de listas, os nomes das pessoas anistiadas

no Diário Oficial da União – algumas reproduzidas em jornais da grande imprensa. Foi rigoroso

o controle sobre os efeitos da lei de modo a não perder o pleno domínio sobre aqueles que não

deveriam  ser  anistiados.  Não  havia  como  se  fazer  uma  autodeclaração  de  anistia  –  era

necessário que a Justiça Militar se pronunciasse, e esta o fazia individual e nominalmente.

Assim é que foi concedida anistia àquelas pessoas processadas formalmente pela Justiça

Militar,  enquadradas  na  Lei  de  Segurança  Nacional.  Aquelas  cuja  prisão  não  chegou  a  ser

oficializada pelos militares, não forma anistiadas, apesar de terem sido sequestradas, presas –

clandestinamente ou não –, torturadas , perseguidas e intimadas pelos agentes policiais.

Há, no entanto, uma interpretação da lei que passou a ser quase um dogma: a de que os

torturadores no Brasil teriam sido anistiados, o que não corresponde ao texto da lei. É verdade

sim que os militares que permitiram a aprovação da lei tiveram essa intenção, mas isso não foi

colocado no papel.  Não obstante a lei  ter sido editada sob vigilância da ditadura militar,  os

crimes praticados pelos agentes estatais foram tão bárbaros que não houve condições políticas

1   * Integrante da Comissão dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos.
1 O Texto Punição aos torturadores é um recorte do texto Lembrar, lembrar, lembrar... 45 anos do Golpe Militar:
Resgatar o passado para transformar o presente, realizado pela Equipe do Blog Resistência em Arquivo do Arquivo
Público do Rio Grande do Sul. Ele está publicado originalmente no Livro A Ditadura de Segurança Nacional no Rio
Grande do Sul - Padrós; Barbosa; Lopez; Fernandes (org). A Ditadura de Segurança nacional no Rio Grande do Sul:
história e memória. Porto Alegre, Corag, 2009.



para anistiá-los. […]

A interpretação política da lei é que foi manipulada, de modo que, ao anistiar aquelas

pessoas que cometeram  crimes conexos,  estendeu-se de maneira arbitrária a ideia de que a

anistia abrangia os crimes dos torturadores, o que não é verdade. Os torturadores não foram

processados, tão pouco condenados e, portanto, não forma anistiados. Muitos deles não eram

nem  ao  menos  conhecidos,  e  até  hoje  não  o  são,  pois  continuam  ocultos  sob  o  uso  de

codinomes. Mas todos passaram a ser considerados pela mídia, por políticos e pelo próprio

judiciário  como  se  tivessem  recebido  o  benefício  da  anistia.  Plantou-se  a  ideia  de  anistia

recíproca,  que  surgiu  nos  porões  da  ditadura,  fez  parte  do discurso oficial  dos  ditadores  e

repercute até hoje.

Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 18 de dezembro de 1992, sob o título

“Crimes sem Anistia” e reproduzido no livro  Mortos e Desaparecidos Políticos: Reparação ou

Impunidade, organizado por Janaína Teles [e publicado pela Humanitas/FFLCH/USP em 2001], o

jurista Dalmo de Abreu Dallari afirma:

[...]Sob  pretexto  de  interesse  da  segurança  nacional,  praticou-se  a  tortura  mais
covarde  e  desumana,  escondendo-se  os  torturadores  sob  máscaras  e  apelidos,
símbolos denunciadores de seu medo e de sua covardia.
Vítimas absolutamente indefesas forma entregues a torturadores profissionais, que
agiam  superprotegidos  por  homens  armados  e  pelo  mascaramento  de  sua
identidade, além de gozarem da proteção de militares, políticos e agentes públicos
intolerantes  e  sem barreiras  morais.  Empresários  sem escrúpulos  enriqueceram o
cenário,  fornecendo  dinheiro  para  que  fossem  comprados  os  mais  sofisticados
instrumentos  de  tortura.  Interpretando  todo  esse  apoio  como  garantia  de
impunidade, alguns torturadores forma mais longe e mataram suas vítimas.
Agora  vivemos  numa  situação  nova.  Estão  recuperadas  no  Brasil  a  liberdade de
expressão e a possibilidade de responsabilizar juridicamente todos os criminosos. E
começa  a  ser  revelada  a  identidade  dos  torturadores.  É  tempo  de  considerar  a
validade e o alcance da anistia concedida em 1979, que vem sendo invocada como
obstáculo para a sua punição.
Um  ponto,  desde  logo,  pode  ser  deixado  absolutamente  claro:  os  torturadores
homicidas, aqueles que mataram suas vítimas, nunca foram anistiados, não podendo
se  esconder  atrás  da  Lei  de  Anistia  para  fugir  à  punição.  A  própria  Constituição
impedia que eles fossem anistiados.
Com efeito, a Lei da Anistia, lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, foi editada quando
vigorava, no Brasil, formalmente, a Constituição de 1967, com a nova redação que lhe
deu  a  Emenda  Constitucional  n°  1,  de  1969.  Essa  Constituição  estabelecia
expressamente,  no artigo  153,  que  os  crimes dolosos,  intencionais,  contra  a  vida
seriam julgados pelo Tribunal do Júri.
É ponto pacífico, entre os doutrinadores e na jurisprudência dos tribunais, que não
tem validade jurídica uma disposição da lei que contrarie a Constituição. A anistia de
1979 foi concedida por meio de lei ordinária, segundo a qual não seriam punidos os
que tivessem cometidos crimes políticos ou conexos com este.
Sem  necessidade  de  maiores  considerações  ou  de  análise  aprofundada,  pode-se



afirmar,  desde  logo,  que  os  dispositivos  da  Lei  da  Anistia  não  podem prevalecer
contra  a  Constituição.  Como  existia  norma  constitucional  determinando  que  os
crimes dolosos contra a vida fossem submetidos ao Tribunal do Júri, uma lei ordinária
não poderia tirar desse Tribunal a competência para o julgamento desses crimes.
Os torturadores que mataram suas vítimas cometeram homicídio, 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 natureza e intensidade, levaria
à  morte  qualquer  pessoa  normal.  Além  disso,  os  torturadores  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 torturadores homicidas, e possivelmente outros, nunca forma anistiados. 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 assegurado o direito de defesa. É hora de fazer justiça […].

Tantos anos se passaram e a atualidade desse artigo é impressionante. O Brasil ainda

titubeia no seu caminhar...

A leitura distorcida da lei passou a fazer parte do cotidiano político brasileiro, tomando

conta da opinião pública. Juristas renomados, políticos da oposição e até mesmo beneficiados

pelo instituto da anistia passaram a acreditar no absurdo e difundi-lo. E se deixaram imobilizar

diante  do  medo  e  da  intimidação  de  que  estariam  apostando  no  retrocesso  político  se

denunciassem a presença de torturadores nos postos de mando, se exigissem a punição dos

torturadores. Não se podia – e ainda hoje não se pode – denunciar a presença de torturadores

em cargos públicos, que logo vozes poderosas aparecem invocando a anistia para não tratar do

assunto, ou o que é pior, para deixar como está: torturadores ocupando postos importantes.

Qualquer interpretação distinta da  anistia recíproca provoca pânico, sendo considerada grave

ameaça aos avanços democráticos. Ainda hoje são tachados de revanchistas os que exigem a

investigação dos crimes e a punição dos culpados.

A anistia foi  parcial  para dividir os brasileiros, colocando-os em dois campos: os que

mereciam perdão e os que deveriam ser eternamente condenados. Mas foi, sem dúvida, uma

conquista e uma grande vitória das forças populares. A campanha pela Anistia Ampla, Gera, e

Irrestrita foi o primeiro movimento nacional e unificado contra a ditadura militar e representou

a maior frente política de caráter progressista da história brasileira. Trouxe exilados, banidos e

perseguidos de volta ao convívio familiar e social e devolveu a liberdade à maioria dos presos

políticos. A sociedade brasileira revigorou-se para conquistar uma constituinte livre e soberana

e elaborar uma carta constitucional sob a égide de princípios democráticos.



Ao mesmo tempo, a promulgação da lei da anistia marcou, para os familiares dos mortos

e desaparecidos, a perda definitiva de seus parentes. A anistia conquistada trouxe ao país os

presos políticos, exilados e clandestinos, mas os mortos e desaparecidos não voltaram sequer

ba forma de um atestado de óbito.


