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Resumo: 

Após quase duas décadas sob o Regime Militar, o Brasil passou a enfrentar 

um período de transição, o qual teve início com a promulgação da Lei 6.683/79 (Lei 

de Anistia), que decretou o esquecimento de todos os crimes elencados em seu 

artigo 1º e praticados durante o período ditatorial. A redação da referida lei é motivo 

de grandes controvérsias. A questão é: A Lei 6.683/79 anistiou também aqueles que 

por meio de repressão política violaram os direitos humanos?  

Introdução: 

O tema em questão revela-se importante do ponto de vista não só jurídico 

como também social e político, uma vez que tem por objeto de estudo fatos 

atrelados a história da sociedade brasileira e que influenciaram de forma 

considerável a estrutura política atual 

Após 30 anos da promulgação da Lei de Anistia (Lei 6.683/79), o tema entra 

novamente em debate. A Ordem dos Advogados do Brasil propôs a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, objetivando a declaração de não-

recebimento da referida lei pela Constituição Federal de 1988, todavia, em 2010, o 

Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação.  

Em contrapartida, ainda no mesmo ano, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos condenou o Brasil à revogação da Lei de Anistia, por estar em desacordo 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, e assim proceder com a 

investigação da verdade e punição para os crimes praticados contra a humanidade 

durante a Ditadura Militar.  

Objetivos: 

Nesta pesquisa, objetivou-se estudar a Lei de Anistia (Lei 6.683/79), 

verificando-se os argumentos favoráveis e desfavoráveis à sua aplicação e 

apresentar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153 

que julgou constitucional a referida lei, bem como a decisão da Corte interamericana 

de direitos humanos que condenou o Brasil. 



Ademais, buscou-se identificar as dificuldades enfrentadas pelo Estado durante 

o período de transição de Justiça e consequentemente realizar uma análise crítica a 

respeito do confronto entre a constitucionalidade da Lei 6.683/79 (Lei de Anistia) e 

as disposições das Convenções de Direitos Humanos ratificadas pelo Brasil. 

Metodologia: 

O método adotado para a presente pesquisa é o dedutivo, que pressupõe a 

razão como forma de se chegar ao conhecimento. Foi realizada uma análise geral 

para o particular; de duas premissas será elaborada uma terceira como conclusão.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória na qual se pretende maior familiaridade 

com a problemática apresentada por meio de levantamento bibliográfico, o que 

compreende o uso de doutrinas e artigos jurídicos, além de revistas científicas e 

periódicos. 

Desenvolvimento: 

É imprescindível a análise histórica brasileira no século XX, especialmente 

entre os anos de 1964 a 1985, para que seja possível a compreensão do tema 

proposto.  Foi a partir de um golpe militar em 31 de março de 1964 que se instituiu 

no Brasil a ditadura militar, o que para muitos, metaforicamente, representou um 

passo para trás.  

O regime militar foi composto por seis governos, sendo cinco militares e uma 

junta militar. Logo nos primeiros anos ditatoriais, como mecanismos adotados pelos 

militares para legalizar ações políticas não previstas e até mesmo contrárias à 

Constituição Federal, foram editados Atos Institucionais, os quais intensificaram a 

atuação repressora em face da sociedade brasileira. 

Neste contexto, no intuito de permanecerem no poder, muitos crimes foram 

cometidos pelo governo contra os que se manifestavam contra o regime. A 

repressão política e militar foi marcada por condutas criminosas qualificadas como 

crimes “lesa-humanidade”, os quais, internacionalmente são considerados 

imprescritíveis e insuscetíveis de Anistia.  

Para melhor entendimento de quais crimes foram anistiados pela Lei 

6.683/79, fez-se necessária a conceituação dos chamados crimes políticos e 



conexos. Em suma, são considerados atos ou omissões que violem o interesse 

estatal, entretanto, os conexos, denominados crimes políticos impróprios, visando à 

proteção dos bens jurídicos individuais, estendem este conceito a todo e qualquer 

ato desumano praticado contra a população civil. 

 Por meio da análise dos materiais selecionados e dos conceitos introdutórios 

apresentados foi possível estabelecer uma série de atos praticados contra os civis, 

os quais são classificados como crimes políticos e conexos. Contudo, limitou-se este 

trabalho ao estudo daqueles que tiveram grande incidência e que são qualificados 

como crimes lesa-humanidade: homicídio, desaparecimento forçado e tortura. 

Resultados Preliminares: 

Até o presente momento, conclui-se que por serem considerados 

insuscetíveis de anistia, de acordo com a decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, os crimes políticos e conexos lesa-humanidade praticados como 

repressão política à população civil brasileira durante o regime militar devem ser 

investigados, o que evidentemente contraria as medidas adotadas internamente. 

Ademais, o que vincula o Brasil ao dever de cumprimento das diretrizes impostas 

internacionalmente não são apenas os tratados ratificados, mas essencialmente os 

princípios que fundamentam a própria existência humana.  
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