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RESUMO:  

A função transformadora Constitucional é essencial para as implementações dos mecanismos 

e ferramentas da justiça de transição, a fim de promover a construção da paz sustentável para 

as transformações das estruturas institucionais, políticas, econômicas e sociais no Brasil, após 

a transição de regimes. Nesse contexto, a interpretação constitucional assume uma missão 

importante na realização das funções da Constituição, seus valores e normas, além de 

proporcionar aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das 

instituições e da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVES: Constituição. Justiça de Transição. Função Transformativa. 
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ABSTRACT: 

The Constitucional transformative function is essential for the implementations of the 

mechanisms and tools of the transitional justice, in order to promote the construction of the 

sustainable peace for the transformations of  the institutional, political, economic and social 

structures in Brazil, after the transition of regimes. In this context, constitutional interpretation 

assumes an important mission in realizing the Constitution functions, its values and its norms, 

as well as providing practical applicability of the reforms for the transformations of the State, 

institutions and society.  
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1. INTRODUÇÃO 

A promulgação da Constituição brasileira de 1988 representou um marco na 

transição de regimes para a democracia no Brasil. A Constituição promoveu uma ruptura com 

a ordem constitucional do regime autoritário anterior e significou uma mudança de um “Estado 

usurpador”2 para um Estado Democrático de Direito. A nova ordem constitucional concretizou a 

vontade política da sociedade no horizonte da transição de regimes.  

A mudança expressada pela Constituição de 1988 conforma a natureza 

transformadora3 da Constituição. Essa ultrapassa as funções estritamente normativas da 

Constituição. Certas funções da Constituição podem produzir efeitos no mundo dos fatos, na 

vida concreta da sociedade e não apenas no plano normativo4. Essas funções cujos efeitos se 

operam também no mundo real subordinam-se à  qualidade da interpretação constitucional a ser 

realizada pelos órgãos responsáveis pelo exercício da jurisdição constitucional, isto é, ao grau 

de aplicabilidade prática que as normas constitucionais obtêm pela via da interpretação 

constitucional.  

Por sua vez, as materializações efetivas dos mecanismos da justiça de transição 

no contexto da transição de regimes dependem de como os órgãos jurisdicionais 

compreendem as funções da Constituição e de como a interpretam segundo essas funções. Há 

uma íntima relação entre as ferramentas e mecanismos da justiça de transição e a realização 

da função transformativa da  Constituição, e em especial, da Constituição Federal de 1988. 

Essa conexão ocorre por meio da interpretação constitucional.   

 
2 GUIMARÃES, Ulysses. Discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de 

outubro de 1988, p. 14380-14382. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf> Acesso em: 27 jan. 2020.  

3 MCCRUDDEN, Christopher. A common law of human rights? Transnational judicial conversations on 
constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, v. 20, n. 4,  p. 499-532, 2000, p. 524. 

4 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195. 
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É nesse contexto que surge o tema do presente artigo: Constituição e transição 

de regimes no Brasil: uma abordagem transformativa. 

Pretende-se demonstrar que a função transformativa da Constituição é 

essencial para as implementações dos mecanismos e das ferramentas da justiça de transição, a 

fim de que seja promovida a construção da paz sustentável para as transformações das 

estruturas institucionais, políticas, econômicas e  sociais5 no Brasil após a transição de 

regimes. 

A metodologia empregada na pesquisa foi as análises quantitativa e qualitativa 

dos dados do relatório de atuação elaborado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal6, que consolida os dados da atuação do órgão na persecução 

criminal em juízo na temática da justiça de transição. Por essa razão,  a pesquisa também é 

classificada como pesquisa documental7. Foi realizado levantamento bibliográfico por meio 

da consulta a livros, revistas, periódicos e outras fontes de mesmas espécies, que ajudaram a 

sustentar e esclarecer os aspectos teóricos da temática, sempre buscando a análise crítica da 

literatura atual.  

Motiva-se o trabalho em virtude de que, mesmo após a decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes Lund”, que obrigou a República 

Federativa do Brasil a punir “(…) os responsáveis pelos crimes cometidos durante o período 

ditatorial”8, o seu cumprimento “(…) esbarra no entendimento proferido na ADPF n°. 153, 

julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal em 28.04.2010, sob o fundamento de 

que não caberia ao Tribunal rever a lei da anistia, papel este a cargo do Poder Legislativo”9.  

Ademais, a apreciação do mérito da ADPF nº 32010 sequer foi ainda realizada pelo Tribunal. 

Ambas as ações impugnam a validade da anistia e a aplicação do instituto da prescrição, 

 
5 LAMBOURNE, Wendy. Transitional Justice and Peacebuilding after Mass Violence. The International Journal 

of Transitional Justice, v. 3, p. 28–48, 2009, p. 30.  
6 2a Câmara de Coordenação e Revisão. Crimes da ditadura militar: Série relatórios de atuação, 2. Brasília: MPF, 

2017. 
7 HORTA, Ricardo de Lins; ALMEIDA, Vera Ribeiro de; CHILVARQUER, Marcelo. Avaliando o 

desenvolvimento da pesquisa empírica em direito no Brasil: o caso do Projeto Pensando o Direito. Revista de 
Estudos Empíricos em Direito – Brazilian Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, n. 2, jul. 2014. p. 169.   

8 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: diálogo entre 
cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 6.  

9 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O., ob. cit, 2018, p. 6.  Ainda, no Supremo Tribunal Federal, encontra-se 
pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADPF nº 153. 

10 Decisão disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695. Acesso 28/01/2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695
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apesar das decisões da  Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes Lund” e 

no caso “Vladimir Herzog””11. 

A pesquisa se justifica porque a função transformadora da Constituição não 

pode ser impedida de se desenvolver  por meio de uma interpretação constitucional 

conservadora sem que isso represente uma violação à própria Constituição. Nesse prisma, a 

efetiva concretização da justiça de transição é meio de realizar a função transformativa da  

Constituição em sociedades em transição de regimes, como no Brasil. 

O artigo é composto por esta introdução e de cinco seções. Na segunda seção, 

estuda-se o conceito e os mecanismos da justiça de transição. Na terceira, analisa-se  função 

transformativa da Constituição e sua relação com a interpretação constitucional. A quarta 

seção examina a transição de regimes e a justiça de transição no Brasil. Na quinta seção, 

dedica-se acerca da Constituição de 1988 e da sua função transformadora no contexto da 

justiça de transição. Por fim, apresenta-se a conclusão da pesquisa, segundo a qual a função 

transformativa da Constituição é essencial para as implementações dos mecanismos e 

ferramentas da justiça de transição, a fim de que seja promovida a construção da paz 

sustentável para as transformações das estruturas institucionais, políticas, econômicas e  

sociais no Brasil após a transição de regimes, sendo certo que a interpretação constitucional 

assume um importante papel nessa missão ao concretizar as funções da Constituição, seus 

valores e suas normas, bem como proporcionar aplicabilidade prática das reformas para as 

transformações do Estado, das instituições e da sociedade, sob pena de se caracterizar uma 

violação contra a própria natureza da Constituição transformadora. 

 

 

2. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

Conceitua-se a justiça de transição “(…) como o esforço para a construção da 

paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou violação sistemática dos 

direitos humanos”12. Esse esforço engloba ferramentas e métodos vocacionados “(…) às 

tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de abusos cometidos 

no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus atos, que seja feita 

 
11 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Justiça de transição no Brasil: pela necessidade do diálogo entre 

Cortes no “Caso Vladimir Herzog”. In: Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão (org.). 
Justiça de transição, direito à memória e à verdade : boas práticas / 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
Criminal ; 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais ; 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Brasília: MPF, 2018, p. 443. 

12  ZYL, Paul Van. A justiça transicional em sociedades pós-conflito. Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Brasília, n.1, p.32-55, jan./jun. 2009, p. 32.   
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a justiça e se conquiste a reconciliação”13. Tais ferramentais e métodos incluem processos 

judiciais e extrajudiciais, com ou sem interferência internacional, como também comissões de 

verdade, criações de museus de memória, reparações, desculpas, purgas e lustrações14. 

Muitas vezes, a política de transição exige reformas econômicas, políticas e 

jurídicas para consolidação da democracia. Outras vezes, reformas das instituições-chave, 

como o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Exército e a Polícia, incluindo as instalações 

militares e policiais, mostram-se necessárias para uma efetiva implementação da justiça de 

transição. Há de ser realizada uma verdadeira depuração15 das instituições estatais, com vistas 

à redemocratização. Outrossim, reformas na educação, ligadas ao ensino da história, são 

imprescindíveis para alcançar os objetivos da justiça de transição 16. 

Contudo, não bastam apenas reformas legislativas, sendo imperiosas as 

modificações substanciais nos fundamentos da ordem política estatal, alcançando, além do 

ordenamento jurídico, a cultura política enraizada na sociedade17. Nesse sentido, mudanças 

formais na lei não são suficientes para garantir a consolidação da democracia18. Por essa 

razão, em períodos de transição, o Direito assume a importante missão de deslegitimar o 

regime anterior e legitimar o sucessor, num ambiente de redemocratização19. A Constituição 

assume uma função transformadora no ambiente da  concretização dos mecanismos da justiça 

de transição.  

 

 

 

 

 
13 NAÇÕES UNIDAS – Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em 

conflito ou pós-conflito. Relatório do Secretário Geral  S/2004/616. Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan./jun. 2009, p. 325. 

14 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 
efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018, p. 171. 

15 MARX, Ivan Cláudio. Justiça de transição: necessidade e factibilidade da punição aos crimes da ditadura. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 6. 

16 DUGGAN, Colleen. Show me your impact: evaluating transitional justice in contest spaces. Evaluation and 
Program Planning, v. 35, n. 1, p. 199-205, fev. 2012, p. 199; COLE. Elizabeth A. Transitional justice and the 
reform of history education. International Journal of Transitional Justice, v. 1, n. 1, 1 mar. 2007. 

17 SHARP, Dustin N., Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm 
for Transitional Justice. Fordham International Law Journal, v. 35, n. 3, p. 780-814, 2012, p. 794. Ainda: 
LIPP, Camila Soares. Relações de gênero em Ruanda no período pós-genocídio: mudanças de fato? Revista 
de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 281-304, jan./jun. 2013.  

18 TORELLY, Marcelo D. Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro. Estudos sobre 
Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão da Anistia: 
Oxford University, Latin America Centre, 2011, p.106.  

19 TEITEL, Ruti. G. Transitional Justice. New York: Oxford University Press, 2000, p. 6. 
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3. CONSTITUIÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL: A FUNÇÃO 

TRANSFORMADORA 

Teoricamente, o conceito moderno de Constituição representa “[…] a 

ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito, no 

qual se declaram liberdades e direitos, e se fixam os limites do poder político”20. Em que pese 

as diversidades de entendimentos acerca das funções da Constituição e considerando não ser o 

objeto da pesquisa analisar as funções da Constituição exaustivamente, em níveis normativos, 

a Constituição desempenha funções básicas como constituir e regular a autoridade pública, 

legitimar exercício do poder políticos, estabelecer um padrão de comportamento e de 

julgamento21, ordenar, estabilizar, dar unidade, limitar e controlar o poder, garantir direitos 

fundamentais e fixar a estrutura organizacional fundamental do Estado22. 

Para além das funções normativas da Constituição, outras funções da 

Constituição se operam em níveis não-normativos. É o caso da função integradora de 

interesse para a pesquisa. As funções normativas da Constituição produzem efeitos 

automaticamente enquanto textos normativos vinculantes. O efeito integrativo da Constituição 

ocorre no mundo real e não em níveis normativos, na medida em que o processo de integração 

social pode ser promovido pela Constituição, mas não controlado, ordenado, determinado ou 

implementado imperativamente, por ela23. 

A função integradora antes de tudo é um “processo mental coletivo” e não pode 

ser ordenado pela norma24. É mais um processo de como a sociedade percebe a Constituição 

do que de validade jurídica25. Embora o efeito integrativo não seja uma norma constitucional 

posta que possa ser exigida juridicamente, isso não quer dizer que essa função não possa ser 

identificada em normas constitucionais estabelecidas, tais como os princípios fundamentais 

incorporados no texto normativo da Constituição, e assim, adquirir aplicabilidade por meio da 

 
20 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 52.  
21  GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 

193-210, 2005, p. 195.  
22 STERN, Klaus. Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Tradução parcial de Javier Pérez 

Royo e Pedro Cruz Villalón do Tomo I de Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland (1983). Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 220 e ss.  

23 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195. 

24 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 196.  

25 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 199.  
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interpretação constitucional. Consequentemente, nenhuma interpretação constitucional pode 

adquirir efeito desintegrador ou desagregador.      

Da mesma forma que sua função integradora, a Constituição pode possuir 

função transformadora. A função transformadora da Constituição surge quando ela é 

elaborada para transformar o status quo vigente no momento de sua promulgação. A 

Constituição não transformadora (ou conservadora) é idealizada com o escopo de impedir a 

alteração do status quo vigente e refleti-lo no momento da sua promulgação26. Uma 

Constituição de natureza transformadora incorpora essa função em suas normas 

constitucionais fundamentais, em seus objetivos e no catálogo de direitos fundamentais e, 

apesar de não ser uma norma constitucional autônoma e exigível, possui seu locus de 

incidência no momento da interpretação constitucional.  

A função transformativa da Constituição não fixa apenas uma plano de ação 

para a transformação da sociedade segundo alguns objetivos dispostos nas normas 

constitucionais, como um instrumento de direção social, a exemplo da “constituição 

dirigente” ou do “dirigismo constitucional”. A Constituição em sua função transformativa 

objetiva alterar ou transformar o status quo da sociedade, romper com o modelo positivista27 

e, tal qual a função integradora da Constituição28,  transferir para os tribunais constitucionais 

os conflitos em torno da interpretação constitucional29.   

Por sua vez, a interpretação constitucional pressupõe uma concepção de 

Constituição e o entendimento acerca das suas funções, bem como da contextualização e da 

evolução histórica dos institutos constitucionais em um determinado Estado30. Um Estado 

constitucional somente assume tal qualidade não por ter uma constituição, mas sim quando as 

normas constitucionais possuem aplicabilidade prática31. Há uma estreita relação entre a tarefa 

 
26 MCCRUDDEN, Christopher. A common law of human rights? Transnational judicial conversations on 

constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, v. 20, n. 4, p. 499-532, 2000, p. 524. 
27 Sobre a função transformadora do Direito: STRECK, Lenio Luiz. O Direito de Obter Respostas 

Constitucionalmente Adequadas em Tempos de Crise do Direito: A Necessária Concretização dos Direitos 
Humanos. Revista-Americana de Direitos Humanos, v. 1, n. 1, p. 93-105, 2010, 0. 105. 

28 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195.  

29 Sobre a função transformadora do Direito: STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: 
Perspectivas e Possibilidades de Concretização dos Direitos Fundamentais-Sociais no Brasil. Novos Estudos 
Jurídicos, v. 8, n. 2, p. 257-301, 2003, p. 267. 

30 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: Virgílio Afonso da Silva. 
(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 115-143, p. 143.  

31 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 
Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 241. 
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da interpretação constitucional e a função da Constituição32, sendo certo que a juridicidade da 

Constituição depende de ser ela reconhecia e efetivamente aplicada33. 

Entender a Constituição como transformadora acarreta a adoção de uma 

abordagem “não-interpretativista” da interpretação constitucional, ou seja, a interpretação 

constitucional deve ter por escopos as concretizações da natureza e da função da Constituição, 

incorporando-se na interpretação constitucional os valores ou normas constitucionais, ainda 

que não declarados ou claramente implícitos na Constituição escrita34. Identificar a 

Constituição como não transformadora (ou conservadora) implica em incorporar o 

conservadorismo na atividade de interpretar a Constituição, por meio de uma abordagem 

“interpretativista” da interpretação constitucional, o que pode levar a resultados não 

desejados, vinculando-se excessivamente à literalidade da regra constitucional35 e limitando a 

interpretação constitucional aos quadrantes do documento36 e à vontade histórica dos 

fundadores37. 

 

 

4. TRANSIÇÃO DE REGIMES E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL 

O regime militar no Brasil compreendeu o período de 1 de abril de 1964 e que 

durou até 15 de março de 1985. Após a deposição de João Goulart em 1.º de abril de 1964, o 

então deputado Ranieri Mazzilli assumiu provisoriamente a Presidência da República em 02 de 

abril de 1964. Era apenas um arranjo institucional, pois o poder de fato passou para o “Comando 

Supremo da Revolução”, composto pelos comandantes das três forças militares.  

O golpe de 1964 produziu uma profunda mudança na organização política do 

Estado brasileiro. O  Ato Institucional n. 1,  de 09 de abril de 1964, foi o instrumento normativo 

que deu início ao regime militar no plano jurídico-constitucional brasileiro. Dentre suas funções, 

 
32 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: Virgílio Afonso da Silva. 

(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 115-143, p. 143. 
33 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 241. 
34 ELY, John Hart. Constitutional Interpretivism: Its Allure and Impossibility. Indiana Law Journal, v. 53, n. 3, 

p. 399-448, 1977, p. 399. 
35 CALLAHAN, Maureen B. Culteral Relativism and the Interpretation of Constitutional. Willamette Law 

Review,  v. 30, n. 3, 1994, p. 609-633, p. 622-623. 
36 ELY, John Hart. Constitutional Interpretivism: Its Allure and Impossibility. Indiana Law Journal, v. 53, n. 3, 

p. 399-448, 1977, p. 399. 
37 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 432.  
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visou constituir a autoridade pública e legitimar o  exercício do poder políticos, em razão do 

golpe de Estado realizado38.  

Em uma tentativa de distinguir “revolução” de “outros movimentos armados” 

pelo fato de que, supostamente, a “revolução” teria sido realizada não no interesse e na 

vontade de um grupo, mas no interesse e na vontade da Nação, investiu-se o “movimento 

revolucionário” no exercício do Poder Constituinte e se produziu “um verdadeiro ato de 

fundação”39. A  “revolução” não procurou legitimar-se por meio do Congresso. Pelo 

contrário, o Congresso foi quem recebeu sua legitimação mediante o Ato Institucional n. 1, de 

09 de abril de 1964, “(...) resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as 

revoluções, a sua legitimação”40. Passou a vigorar no Brasil a chamada “doutrina da segurança 

nacional” e um regime não democrático41.  

De todo o período da ditadura, de forma ampla, pode-se dizer que o regime 

implantado pelos militares se desenvolveu em, ao menos, três fases distintas: a primeira se 

refere ao golpe de Estado e à instalação e à consolidação do novo regime42. Foi decretado o 

Ato Institucional n.º 1 (AI-1) que ensejou em cassações de mandatos, suspensões dos direitos 

políticos, demissão do serviço público, expurgos de militares, aposentadoria compulsória, 

intervenções em sindicatos e prisões de milhares de brasileiros. A segunda fase começou em 

13 dezembro de 1968, com a edição do Ato Institucional n.º 5 (AI-5), quando a repressão 

atingiu seu mais alto grau, caracterizando os chamados “anos de chumbo”. A terceira fase se 

iniciou em 1974, com a posse do general Ernesto Geisel e o lento surgimento de uma abertura 

política que se estendeu até o fim do período de exceção43.  

 A Lei n.º 6.683, de 28 de agosto de 1979 (Lei da Anistia44) foi editada 

pelo governo do General João Baptista Figueiredo e concedeu uma anistia ampla, geral e 

 
38 SILVA, Virgílio Afonso da. Ideias e instituições constitucionais do século XX no Brasil: o papel dos juristas. 

Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 111, pp. 229-245, 2015, p. 240. 
39 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 

2014, v. 1, p. 95. 
40 BRASIL. Ato Institucional n. 1, de 09 de abril de 1964. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm> Acesso em: 23 jan. 2020. 
41 SILVA, Virgílio Afonso da. Ideias e instituições constitucionais do século XX no Brasil: o papel dos juristas. 

Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 111, pp. 229-245, 2015, p. 241. 
42 BRASIL. Direito à verdade e à memória: comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. 

Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p. 21. 
43 BRASIL. Direito à verdade e à memória: comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. 

Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p. 21. 
44 Lei n.º 6.683, de 28 de agosto de 1979: “Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período 

compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo 
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 
Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em 
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irrestrita aos políticos cassados com base nos atos institucionais, permitindo o retorno ao Brasil 

dos exilados pelo regime militar. A partir de então, aprofundou-se o processo de abertura política 

no Brasil. Aprovaram-se reformas políticas, com a extinção do bipartidarismo e surgimento do 

pluripartidarismo. A ditadura militar chegou ao fim no Brasil com a eleição indireta pelo Colégio 

Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, que elegeu Tancredo Neves como Presidente da 

República. 

A Emenda Constitucional n.º 26, de 27, de novembro de 1985, alterou a 

Constituição Brasileira de 1969, fruto da Emenda Constitucional nº 1, editada pelo regime 

ditatorial vigente em 17 de outubro de 1969. A Emenda Constitucional n.º 26/1985, além de 

convocar a Assembleia Nacional Constituinte, tratou do tema relativo à anistia. A nova ordem 

constitucional foi inaugurada com a Constituição de 1988, que foi promulgada no dia 05 de 

outubro de 1988. 

Nesse contexto da transição de regimes para a democracia, a justiça de transição 

no Brasil caracterizou-se como um típico caso de “(…) reconciliação negociada por meio de uma 

autoanistia, uma transição do tipo barganha”. A Lei de Anistia brasileira configurou-se como 

geral, irrestrita e incondicional e se caracterizou como autoanistia ou anistia absoluta (“modelo 

chileno”)”. Autoanistia “(…) são leis ou decretos editados unilateralmente pelos próprios agentes 

do regime opressor, em benefício próprio”. Em sua finalidade de “(…) proteger seus agentes de 

futura responsabilização, podem ou não alcançar os opositores”45. 

Foi criada no Brasil a Comissão Nacional da Verdade por meio da Lei 

12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. A  Comissão Nacional da Verdade teve a 

finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 

de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade 

histórica e promover a reconciliação nacional.  Com a entrega do seu relatório final em 10 de 

dezembro de 2014, a  Comissão Nacional da Verdade encerrou suas atividades.  

Com decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes 

Lund”, a “(…) República Federativa do Brasil se viu obrigada a punir os responsáveis pelos 

crimes cometidos durante o período ditatorial”46. No entanto, sua efetivação “(…) esbarra no 

entendimento proferido na ADPF n°. 153, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal 

 
Atos Institucionais e Complementares. § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”. 

45 Sobre o tema: HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: 
diálogo entre cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018.  
46  HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: diálogo entre 

cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 6.   

http://www.infoescola.com/ditadura-militar/atos-institucionais/
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em 28.04.2010, sob o fundamento de que não caberia ao Tribunal rever a lei da anistia, papel 

este a cargo do Poder Legislativo”47. Nem mesmo decisão no caso “Gomes Lund” e mais 

recentemente, a decisão no caso “Vladimir Herzog””48, ambos da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, foram suficientes para alterar esse quadro de impunidade. 

Até 2017, já haviam sido propostas 27 ações penais em face de 47 agentes 

envolvidos em 43 crimes cometidos contra 37 vítimas49. O gráfico seguinte demonstra a 

evolução do número de ações propostas a cada ano com o objetivo de efetivar a justiça de 

transição no Brasil50: 

 

Conforme análise estatística desenvolvida dos dados desse universo de ações 

propostas, foi possível concluir51 que os percentuais de decisões contrárias aos 

 
47 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O., ob. cit., 2018, p. 6.  
48 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Justiça de transição no Brasil: pela necessidade do diálogo entre 

Cortes no “Caso Vladimir Herzog”. In: Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão (org.). 
Justiça de transição, direito à memória e à verdade : boas práticas / 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, Criminal ; 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais ; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Brasília: MPF, 2018, p. 443.  

49  Cf. 2a Câmara de Coordenação e Revisão. Crimes da ditadura militar: Série relatórios de atuação, 2. Brasília: 
MPF, 2017, p. 25, os objetos das ações compreendem 11 homicídios, 9 falsidades ideológicas, 7 sequestros, 6 
ocultações de cadáver, 2 quadrilhas armadas, 2 fraudes processuais, 1 estupro, 1 favorecimento pessoal, 1 
transporte de explosivos, 1 lesão corporal e 2 abusos de autoridade.  

50 Para uma análise completa ver : HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os 
benefícios e os custos da efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo 
Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-185, 2018.  

51 Ver: HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 
efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
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processamentos das ações variam entre 81% (em 1a instância), 78% (em 2a instância) e 100% 

(no STJ)52, de acordo com o próximo gráfico: 

 

É possível verificar que “(…) apenas 19% das ações propostas em primeira 

instância e 22% em segunda instância foram favoráveis a persecução penal em juízo dos 

agentes do regime anterior”. Em razão do Supremo Tribunal Federal ter julgado improcedente 

a ADPF 153, “(…) não há decisão favorável neste grau de jurisdição”. No grau máximo da 

hierarquia jurisdicional do Estado brasileiro, “(…) constata-se também que o percentual 

desfavorável de decisão é de 100%”53. 

O gráfico a seguir consolida os motivos invocados pelas decisões desfavoráveis 

nas ações penais propostas em juízo, fundamentos estes contidos nas decisões das diversas 

instâncias jurisdicionais: 

 
185, 2018.   

52 2a Câmara de Coordenação e Revisão, ob. cit., 2017, p. 28. 
53 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018. 
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Como se pode perceber, “(…) dessas decisões desfavoráveis, 100% estão 

fundamentadas na extinção da punibilidade pela anistia, ou pela prescrição da pretensão 

punitiva, isto é, sequer analisaram o mérito da pretensão punitiva, realizando términos 

antecipados dos processos”54.  Portanto, nota-se o excessivo conservadorismo do Judiciário 

quanto à efetivação da justiça de transição no Brasil. 

 

 

5. CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A FUNÇÃO TRANSFORMADORA NO 

CONTEXTO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

A Constituição da República do Brasil foi fruto da Assembleia Nacional 

Constituinte, realizada entre 1.º de fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 1988. O poder 

constituinte originário se materializou na Assembleia Nacional Constituinte, que, no Brasil, foi 

representado por um Congresso Nacional Constituinte, uma vez que não houve uma prévia e 

autônoma eleição para a formação de uma assembleia específica para elaboração da nova 

Constituição.  

Distinguir entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado é 

relevante para a compreensão das implicações dos fatos. O poder constituinte originário funda 

uma nova ordem jurídica, ao instituir a Constituição e romper com a ordem jurídica anterior, não 

encontrando o fundamento de sua autoridade no direito anterior, mas em sua própria autoridade. 

 
54 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018. 
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Já o poder constituinte derivado ou poder de revisão é o poder de alterar a Constituição, que 

encontra seu fundamento de validade na própria constituição, sendo, portanto, um poder limitado 

e condicionado constitucionalmente55. 

Nesse prisma, a Emenda Constitucional n.º 26/1985 caracterizou-se como um ato 

que Virgílio Afonso da Silva denominou de “usurpação de poder”, pois sendo obra do poder 

constituinte derivado da Constituição de 1969, exerceu uma competência que não possuía e 

convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Com isso, ela suplantou a ordem jurídica vigente 

em uma transição que não foi produto de um procedimento jurídico válido, nos termos da 

Constituição em vigor até então56.  

Fruto dessa Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 1988 não 

encontrou limite jurídico na Emenda Constitucional n.º 26/1985, sendo correto afirmar, 

inclusive, que ela foi revogada com a promulgação da nova Constituição. Essa rompeu com o 

sistema jurídico anterior, desvinculando-se completamente de seu ato convocatório (a EC n.º 

26/1985)57. 

Essa ruptura com a ordem constitucional anterior já caracterizava indicativo da 

natureza transformadora da Constituição de 1988. A função transformadora da Constituição pôde 

ser vista no discurso de Ulysses Guimarães, quando do encerramento dos trabalhos da 

Constituinte, ao afirmar que foi “(...) a sociedade, mobilizada (...)” que “(…) pela transição e 

pela mudança, derrotou o Estado usurpador”. A Nação desejava mudar e a Constituição 

pretendeu “(…) ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança”58.  

A Constituição Federal de 1988 representou o “coroamento”59 da transição de 

regimes rumo à democracia. A Constituição trouxe compromissos democráticos e um rol de 

diretos fundamentais, além da intenção de mudar as relações políticas, sociais e econômicas60, 

o que representa a sua natureza transformadora. 

 
55 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma, revisão e emenda constitucional no Direito Brasileiro. Revista 

de Direito Administrativo, n. 223, p. 53-74, 2001, p. 56 e 60. 
56 SILVA, Virgílio Afonso da. Ulisses, as sereias e o poder constituinte derivado: sobre a inconstitucionalidade da 

dupla revisão e da alteração no quorum de 3/5 para aprovação de emendas constitucionais. Revista de Direito 
Administrativo, n. 226, 2001, p. 28-29. 

57 ROTHENBURG, Walter Claudius. Constitucionalidade e Convencionalidade da Lei de Anistia Brasileira. Revista 
de Direito GV, n. 18, p. 681-706, jul./dez. 2013, p. 695. 

58 GUIMARÃES, Ulysses. Discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de 
outubro de 1988, p. 14380-14382. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf> Acesso em: 27 jan. 2020. 

59 SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência 
Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. DPU, n. 30, p. 7-41, 2009, p. 28.  

60 SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência 
Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. DPU, n. 30, p. 7-41, 2009, p. 28. 
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Diferentemente de ditaduras e regimes militares que adotam uma constituição 

meramente formal, em que o poder político e a autoridade pública se encontram nas mãos de 

um ditador, de um partido político, de uma junta militar ou do “Comando Supremo da 

Revolução”, como no Brasil, em que constituição é utilizada como mera instrumento para a 

manutenção do status quo vigente, a Constituição transformadora representa um “sistema de 

valores”, cujas previsões expressas no texto normativo constitucional dos direitos fundamentais e 

de um tribunal constitucional para garanti-los são rupturas efetivas com o Estado totalitário e 

ditatorial61.  

As ferramentas e mecanismos da justiça de transição afiguram-se essenciais 

para a realização da função transformativa da  Constituição Federal de 1988. Para além de ser 

a justiça de transição benéfica para a sociedade ao possibilitar “(…) a conciliação com 

traumas passados e vivencia de uma cultura de paz, ao promover uma restruturação social, 

garantindo-se os direitos fundamentais e o aprofundamento democrático”, e criar para os 

agentes “(…)  barreiras sancionatórias, as quais tendem a impedir que novos atos sejam 

praticados”62, ela auxilia na transformação da sociedade.  

A abordagem transformadora aplicada ao contexto da justiça de transição 

implica processos de longo prazo de construção da paz sustentável para as transformações das 

estruturas institucionais, políticas, econômicas e  sociais63. Os métodos de transformação 

passam pelos mecanismos tradicionais como processos judiciais e comissões da verdade, além 

de políticas que busquem modificar o status social, político, econômico da sociedade64 e 

superar culturas de violências de todas as formas.  

Para tanto, a Constituição exerce de forma prospectiva papel fundamental de 

dar ensejo as reformas institucionais, políticas, sociais e econômicas em sociedades em 

transição para a democracia. A interpretação constitucional não deixa de se caracterizar como 

um método ou mecanismo de justiça de transição, em uma abordagem transformadora, ao 

concretizar as funções, os valores e as normas constitucionais, bem como proporcionar 

 
61 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 242. 
62 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 179-
180, 2018. 

63 LAMBOURNE, Wendy. Transitional Justice and Peacebuilding after Mass Violence. The International Journal 
of Transitional Justice, v. 3, p. 28–48, 2009, p. 30.  

64 GREADY, Paul; ROBINS, Simon. From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice. The 
International Journal of Transitional Justice, v. 8, p. 339–361, p. 2014, p. 340. 
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aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das instituições e da 

sociedade 

No tema da justiça de transição e sua realização no Brasil, o Supremo Tribunal 

Federal se utilizou do modelo de “interpretativista” da interpretação constitucional. A ADPF n.º 

153 foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não caberia ao Tribunal rever a lei da 

anistia, papel este a cargo do Poder Legislativo.  Dessa forma, manteve-se a validade da Lei de 

Anistia brasileira e se criou uma barreira à alteração do status quo então vigente e presente ainda 

quando da promulgação da Constituição. 

Sequer é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal se resignou aos 

estritos termos da regra constitucional ou se confinou nas molduras de uma constituição quadro 

ou à vontade do legislador constituinte. Isso porque não há na Constituição brasileira regra que 

impeça o Tribunal de apreciar a constitucionalidade de uma lei no exercício da jurisdição 

constitucional. A Constituição Federal de 1988 é um sistema de valores65 aberto66 não submetido 

às molduras67 de uma constituição-quadro68. Analisada sob o ângulo de uma suposta vontade do 

legislador constituinte ou dos fundadores, a conclusão deveria ser em prol da função 

transformadora da Constituição reconhecida nos trabalhos da constituinte. 

Ao decidir dessa forma, por conseguinte, a Corte Suprema retirou ou mitigou a 

natureza transformadora da Constituição de 1988, conformando-a, simplesmente, como 

conservadora, e incapaz de cumprir sua função transformadora, de romper com a ordem 

constitucional anterior, com seus valores e alterar o status quo que continuou vigente no 

momento da promulgação da Constituição. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa buscou fundamentar que concretizações dos mecanismos e 

das ferramentas da justiça de transição dependem do entendimento acerca das funções da 

Constituição no marco da transição de regimes para a democracia, e, em especial no Brasil, onde 

 
65 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 242.  
66 PIOVESAN, Flávia. Força integradora e catalizadora do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos: desafios para a pavimentação de um constitucionalismo regional. Revista Brasileira de Estudos 
Jurídicos, v. 8, n. 2, p. 11-30, 2013, p. 20-21. 

67 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais e liberdade legislativa: o papel dos princípios formais. In: 
CORREIA, Fernando Alves et al (orgs.). Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes 
Canotilho. Coimbra: Coimbra Editora, v. 3, p. 915-937, 2012, p. 919. 

68 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1436.  
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a implementação da justiça de transição é impedida pela via da interpretação constitucional 

exercida pelos órgãos encarregados do exercício da jurisdição constitucional. 

Examinou-se que Constituição transformadora é aquela que objetiva alterar ou 

transformar o status quo da sociedade, romper com o modelo positivista e transferir para os 

tribunais constitucionais os conflitos em torno da interpretação constitucional. Analisou-se que a 

interpretação constitucional subentende uma noção de Constituição subjacente e de suas funções, 

visto que a função transformadora da Constituição implica um enfoque “não-interpretativista” da 

interpretação constitucional. 

Por meio das análises quantitativa e qualitativa dos dados do relatório de atuação 

elaborado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, verificou-se 

o excessivo conservadorismo do Judiciário brasileiro quanto à efetivação da justiça de transição 

no Brasil. A par da interpretação constitucional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da  ADPF n.º 153, foi possível constatar o uso do modelo “interpretativista” da 

interpretação constitucional pelo Tribunal na decisão do caso.  

Confirmou-se que a Corte Suprema brasileira com a decisão preferida na ADPF 

n.º 153 mitigou a função transformadora da Constituição de 1988, enquadrando-a em uma 

perspetiva meramente conservadora e inapta para produzir seus efeitos transformadores, de 

romper com os valores viagens na ordem constitucional anterior e superar o seu status quo. 

Por conseguinte, conclui-se que a função transformativa da Constituição é 

essencial para as implementações dos mecanismos e ferramentas da justiça de transição, a fim 

de que seja promovida a construção da paz sustentável para as transformações das estruturas 

institucionais, políticas, econômicas e  sociais no Brasil após a transição de regimes, sendo 

certo que a interpretação constitucional assume um importante papel nessa missão ao 

concretizar as funções da Constituição, seus valores e suas normas, bem como proporcionar 

aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das instituições e da 

sociedade, sob pena de se caracterizar uma violação contra a própria natureza da Constituição 

transformadora.  
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