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Palavras  In ic ia is 

Esta obra reúne trabalhos científicos submetidos ao Congresso sobre 
Direito, Memória, Democracia e Crimes de Lesa Humanidade: Reflexão sobre os 
40 Anos da Lei de Anistia de 1979, coordenado por professores pesquisadores 
dos Programas de Pós-graduação em Direito da PUC Minas, da UFMG 
e da UFRJ, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Minas 
Gerais, nos dias 28 e 29 de agosto de 2019. A obra é, portanto, efeito das 
investigações compartilhadas e dos resultados acumulados entre acadêmi-
cos dos três programas de pós-graduação das instituições acima referidas. 

O evento, mais precisamente, além de ter sido organizado por professores 
dos programas de pós-graduação envolvidos, contou com a colaboração da 
Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, o Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Religião da PUC Minas, a Associação Brasileira de Filosofia 
do Direito e Sociologia do Direito (ABRAFI), a Associação Nacional de Pós-
-graduandos (ANPG) e o Observatório Jurídico do Terceiro Setor e Direitos 
Humanos, com apoio da Associação de Pós-graduandos da PUC Minas (APG 
PUC Minas) e dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

A presente obra não teria sido possível sem o patrocínio da Editora 
D’Plácido. Faz-se fundamental registrar que contamos sempre com a decisiva 
contribuição, à título de patrocínio, da Editora D’Plácido. Manifestamos aqui 
nosso reconhecimento pelo comprometimento dessa editora com a academia.

Nos dias 28 e 29 de agosto, na OAB-MG, acadêmicos e a comunidade 
política mineira tiveram a oportunidade de ouvir especialistas que debateram 
temas como a tensão entre memória e esquecimento, o compromisso da 
anistia de 1979 e suas consequências, a decadência democrática no Brasil, a 
participação da Igreja Católica na resistência à Ditadura, relatos de presos po-
líticos, enfim, os desafios que pairam sobre o Estado Democrático de Direito, 
a memória como vínculo para o futuro e o pêndulo da democracia no Brasil. 

Agradecemos aos professores Guilherme Coelho Colen (PUC Mi-
nas), Leonardo Macedo Poli (PUC Minas), Marcelo Campos Galuppo 
(PUC Minas), Jorge Eduardo Douglas Price (Universidad Nacional del 
Comahue - Argentina), Frei Oswaldo (PUC Minas), Wellington Teodoro 
Silva (PUC Minas), Carlos Augusto Cateb, Patrus Ananias e Leonardo 
Avritzer (UFMG), pela contribuição imensurável ao evento e pelo com-
prometimento com a democracia brasileira. 
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No dia 29 de agosto, ouvintes tiveram a oportunidade de participar 
dos painéis temáticos, com temas diversificados: I - História do autoritaris-
mo no Brasil e na América Latina em meio à Guerra Fria; II - Resquícios 
da ditadura e violações de direitos humanos na atualidade; III - Ditadura, 
empresariado e sociedade civil; IV - A Igreja Católica e o Projeto Brasil, 
Nunca Mais; V - Justiça de Transição, Comissão da Verdade e Lei de Anis-
tia; VI - Memórias coletivas e práticas de resistências; e VII - Desafios da 
Consolidação da Democracia Contemporânea. As discussões realizadas 
nos painéis temáticos resultaram nos artigos apresentados nesta coletânea.

Os painéis temáticos, de seu turno, expuseram a atualidade das refle-
xões. Por um lado, em vista da necessidade cotidiana de compreender o 
que foram os regimes autoritários como a ditadura de 1964-1985 e que 
heranças eles deixaram para as democracias que, a partir deles, procuraram 
efetivar suas transições. Por outro lado, tendo em conta o processo amplo 
de retrocesso autoritário que tem ocorrido globalmente.

Estudar os efeitos do autoritarismo no Brasil, sem perder de vista a Amé-
rica Latina, tanto sob a perspectiva da efetivação dos direitos humanos, quanto 
perscrutar os conceitos de democracia e soberania popular se faz indispensável 
para o tempo presente. Conhecer e refletir criticamente sobre a história recente 
do nosso país e avançar tanto no processo de consolidação dos direitos humanos 
quanto da democracia é um dever dos estudantes e pesquisadores no presente. 
Em tempos de obscurantismo, de negação da ciência e de ataque a autoridade 
de professores e estudantes, dentro e fora do Brasil, a memória e a verdade devem 
ser os alicerces de quem acredita na construção coletiva e justa da sociedade. 

Juliana Neuenschwander Magalhães
Professora do Programa de Pós-graduação Stricto  

Sensu em Direito da UFRJ

Lucas de Alvarenga Gontijo
Professor do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Direito da PUC Minas

Emilio Peluso Neder Meyer
Professor do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Direito da UFMG 

Mariana Ferreira Bicalho
Doutoranda em Teoria do Direito e da Justiça do Programa de 

Pós-graduação em Direito da PUC Minas. Bolsista CAPES.
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