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RESUMO: O período da ditadura militar no Brasil (1964 a 1985) não é uma página virada 

para sociedade brasileira.  A experiência ainda gera debates, movendo entre intelectuais, 

mídia, agentes públicos e cidadãos no geral, posicionamentos marcados ideologicamente, 

tanto para o lado daqueles que apoiavam o regime, visto como necessário para afastar a 

“ameaça comunista”, quanto para aqueles que o viam como um golpe a democracia e a 

regularidade institucional, ou mesmo para aqueles que propunham a instalação de um governo 

nos moldes das ditaduras socialistas, como por exemplo, Cuba. De outro lado, também os 

acontecimentos ocorridos no período, como prisões políticas e suspensão de garantias 

individuais, são hoje discutidos à luz da justiça de transição, implicando na criação de 

comissões compromissadas com a ideia de memória, tal como a “Comissão da Verdade”, bem 

como inclusive na busca por punição e reparação junto ao Poder Judiciário. É neste segundo 

lugar – das decisões judiciais – que se foca no presente estudo. A História, nesse contexto, se 

vê usada como ferramenta construtora de realidades presentes, jogando luz sobre um objeto 

de interesse jurídico. O presente trabalho propõe uma análise histórica de algumas sentenças 

proferidas pelo Poder Judiciário Brasileiro, no período de 1967 a 2014 e portanto englobando 

manifestações judiciais que chegam próximo à 50 anos após a tomada do poder do Estado 

brasileiro, pelos militares, em 01 de abril de 1964. Estas decisões perfazendo um total de oito, 

foram publicadas na Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no final de 2014, em um 

dossiê especial, em razão dos 50 anos do chamado “Golpe Militar”. O que se pergunta é como 

tais sentenças promovem um olhar sobre o passado histórico? No entanto, o olhar da história 

nesse caso não se volta somente para as sentenças em si, mas sim para o entendimento do 

contexto do presente que, por não ser, em nenhuma época ou tempo, neutro ideologicamente, 

se move em direção ao passado em busca de reparações. A história entra aí como ferramenta. 

E é, portanto, a sociedade e não o judiciário em si, que faz girar a máquina judicial alimentada 

pela possibilidade de olhar o passado como método reparador.  Com vistas a compensar 

prejuízos sofridos por indivíduos que se opuseram ao regime no poder, o passado é resgatado. 

Estaria, no entanto esse passado sendo trazido ao presente de forma a se moldar em ações 

judiciais que visem reparar danos que, naquele mesmo passado, foram objetos de consensos 

entre as duas partes em conflito? A Lei da Anistia, promulgada em 1979, conferiu tal 

consenso? A resposta positiva encerra o caso. É a reposta negativa, portanto a que necessita 

do suporte da História e é a que se apresenta na busca uma justiça a posteriori. 
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