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Simpósio:  8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS. 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é a discussão da justiça de transição brasileira sob duas 
perspectivas principais e superpostas: a dos direitos à memória e à verdade, e a do Sistema 
Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. A metodologia de pesquisa baseia-se na 
análise, sistematização e discussão dos temas, a partir da bibliografia especializada, legislação 
e jurisprudência, tanto no que diz respeito à normatização brasileira como também a que se 
refere aos mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Caracterizando-se 
como um rompimento com o passado totalitário, o processo transicional pretende trazer 
perspectivas democráticas às configurações políticas, econômicas, sociais e jurídicas de uma 
sociedade. Essa temática, por sua vez, relaciona-se com a defesa dos direitos humanos, visto 
que os períodos que antecedem a transição se caracterizam por uma violação generalizada 
destes direitos. Partindo da contextualização histórica e jurídico-política dos períodos da 
ditadura civil-militar brasileira e do posterior processo transicional, discutem-se os direitos à 
memória e à verdade como fundamentais para a consolidação efetiva da justiça de transição. 
Em seguida, são analisadas as relações jurídicas entre o Brasil e o Sistema Interamericano de 
Proteção de Direitos Humanos no que concerne à temática da justiça de transição. No que diz 
respeito aos direitos à memória e à verdade, a análise parte de um viés jurídico que os classifica 
como compreensões individuais e coletivas que, por sua vez, são consolidadas pelo acesso e 
gestão da informação. Ainda, busca-se compreender a atuação da Comissão Nacional da 
Verdade (Lei nº 12.528/2011) e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) como 
instrumentos de implementação da justiça de transição brasileira. Além disso, são abordados 
mecanismos alternativos para o acesso à memória e à verdade. Nesse sentido, ao invés de 
idealizar o punitivismo como a principal medida necessária à justiça de transição, a pesquisa 
considera a relevância de uma interpretação do passado, por meio do acesso a todos os 
documentos e arquivos que permitam a interpretação e o esclarecimento dos fatos . Considera-
se, portanto, a (re)construção e a (re)significação do passado como eixos fundamentais para a 
concretização dos valores democráticos e dos direitos humanos; assim como imprescindíveis 
para a efetivação da justiça de transição brasileira.  
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