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No Brasil, diversas iniciativas demonstram os esforços empreendidos pelo Estado e 
pela sociedade civil para eliminar os requícios autoritários do período da Ditadura 
Civil-Militar (1964 - 1985)¹. A instauração de uma Assembleia Constituinte para a 
redação da Constituição de 1988, a instituição da Comissão de Anisita, para 
promover reparações cíveis aos perseguidos pela Ditadura; o reconhecimento e a 
reparação, pelo Estado brasileiro, às violências cometidas contra seus cidadãos por 
meio das Caravanas da Anistia, promovidas pelo Ministério da Justiça; a realização 
da Comissão Nacional de Mortos e- Desaparecidos; e as recentes Comissões da 
Verdade, criadas em âmbitos Federal, Estadual, Municipal e até em algumas 
Universidades, são exemplos de algumas dessas medidas.  
Apesar dos avanços na construção do Estado de direito no Brasil, são muitos os 
desafios ainda colocados à constituição de uma sociedade plenàmente democrática 
pautada pelo respeito aos direitos humanos. O Programa Nacional de Direito 
Humanos (PNDH-3), instituído pelo Decreto Federal nº 7.037, de 21 de dezembro 
de 2009, reconhece esses desafios ao estabelecer como um de seus eixos 
orientadores o “Direito à memória e à verdade”. Constam como diretrizes para a 
efetivação desse direito o “Reconhecimento da memória e da verdade como Direito 
Humano da cidadania e dever do Estado”, a “Preservação da memória histórica e 
construção pública da verdade” e a “Modernização da legislação relacionada com 
promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia” (art 2º, V, 
a, b, c).  
Neste sentido, resquícios simbólicos que celebram o período ditatorial, tais como as 
homenagens prestadas aos agentes que governaram o Estado brasileiro no período 
de 1964 a 1985 em nomes de vias e logradouros públicos, constituem um legado 
incompatível com os preceitos de um Estado democrático e deve, portanto, ser 
superado.  
A mudança das denominações de ruas, avenidas e praças públicas que recebem 
nomes de agentes públicos que contribuíram com o regime militar constitui-se em 
mecanismo de justiça transicional, já que visa à reparação simbólica das violações 
de direito humanos cometidas por estes agentes². Isto é, constitui-se em uma 
forma de restaurar a dignidade das vítimas diretas do período por meio do 
reconhecimento público dos abusos cometidos pelo Estado, bem como de afirmar a 
incompatibilidade de tais práticas autoritárias - ou de qualquer homenagem a elas - 
com o Estado democrático de direito.  
Na década de 1990, a partir das discussões e reflexões das diferentes experiências 
em torno da passagem de modelos de Estado autoritários e opressivos para 
Estados democráticos, consolidou-se na agenda política e acadêmica internacional o 
conceito de justiça de transição³. São exemplos de processos históricos de 
transição de Estados autoritários a regimes democráticos o fim da 2º Guerra 
Mundial, o término das ditaduras na América Latina e o processo de descolonização 
da África e da Ásia. Nesses processos, as diversas medidas adotadas por distintos 
países na busca pela consolidação da paz sustentável após regimes violadores dos 
direitos humanos ganham o nome de justiça de transição.  
A justiça transicional compreende medidas em diversas dimensões: (i) a reforma 
das instituições para a democracia; (ii) o direito à memória e à verdade; (iii) o 
direito à reparação e; (iv) à Justiça4.  
Na Europa, na África e na América Latina, há países que utilizaram mecanismos de 
reparação simbólica ao alterarem os nomes de equipamentos e bens públicos. Na 
Alemanha, após a queda de Hitler, ocorreu um processo de “desnazificação” do 
Estado, objetivando a remoção da ideologia e de conceitos nazistas da vida pública. 



Nesse contexto, foram alterados os nomes de diversas ruas, parques, instituições e 
prédios que receberam nomes de pessoas associadas ao nazismo por nomes de 
cientistas, escritores e artistas alemães. O mesmo processo ocorre na Áustria após 
o fim da 2ª Guerra Mundial.  
Na Espanha, a “Ley de Memoria Histórica”, promulgada em 2007, tem como 
intenção unificar as diferentes gerações espanholas, em torno de princípios, valores 
é liberdades constitucionais por meio da reparação moral e da recuperação da 
memória do período ditatorial. Como meio para alcançar este objetivo, determinou 
que fossem retiradas todas as placas, insígnias e símbolos que exaltassem o 
Franquismo.  
Na África do Sul, foram alteradas as denominações de ruas, aeroportos, 
universidades e de importantes espaços públicos referentes ao Apartheid e ao 
período colonial. Na América Latina, o Paraguai alterou o nome de Puerto 
Stroessner para Ciudad Del Este após a deposição do ditador, em 1989. Argentina, 
Chile e Uruguai passaram por processo semelhantes com o fim das ditaduras 
naqueles países.  
No Brasil, medidas semelhantes para a renomeação de logradouros públicos vem 
sendo discutidas em alguns municípios, no âmbito legislativo. No município de 
Recife, Pernambuco, desde 2012, trâmita um Projeto de Lei (PLO 127/2012) que 
propõe renomear os logradouros públicos que “façam referência ao golpe, ao 
governo, ou às autoridades que lideraram o governo militar instaurado no Brasil no 
ano de 1964”. Iniciativas semelhantes tramitam na Câmara Municipal de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, como o Projeto de Lei Complementar (PLCL 24/2010) 
que veda “denominar logradouros e equipamentos públicos e próprios municipais 
com nomes de pessoas vivas, pessoas que tenham praticado atos de lesa-
humanidade, tortura ou violação de direitos humanos, ou deles sido historicamente 
consideradas participantes” e o Projeto de Lei (PLL 85/2012), que obriga a 
“identificação e publicização de locais, estruturas e insituições nos quais houve 
tortura, assassinato, interrogatório ou repressão ilegal no período da ditadura 
militar (1964-1985)”.  
È imperioso que esse processo acontença no Brasil e, neste sentido, no município 
de São Paulo. A cidade deve acompanhar as iniciativas nos níveis internacional, 
federal, estadual e em outros municípios de promoção de reparações simbólicas 
referentes ao período. O aperfeiçoamento da nossa democracia passa pela 
construção de uma cidade que não homenageia nem tolera violências.  
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