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Transitional Justice in Balance apresenta uma notável tentativa de ana-
lisar estatisticamente os diferentes modelos de justiça de transição adotados 
no mundo de 1970 a 2007. A expressiva base de dados organizada pelos 
autores compreende 161 Estados e 854 mecanismos de justiça de transição.

Esses mecanismos foram classificados em julgamentos, anistias, co-
missões da verdade, reparações e políticas de depuração. Os autores classi-
ficaram também as abordagens teóricas sobre justiça de transição em três 
grandes vertentes: a minimalista (que prefere as anistias, que evitariam 
conflitos e ameaças à transição), a moderada (que considera as comissões 
da verdade o melhor mecanismo), a maximalista (com preferência pelos tri-
bunais, que teriam o efeito mais drástico sobre a impunidade) e a holística, 
que não defende a adoção de um mecanismo específico, mas de uma combi-
nação deles. O livro está mais próximo desta última abordagem.

Os autores puderam examinar diversas hipóteses formuladas por te-
óricos identificados com cada uma dessas três vertentes, como a da “ justice 
cascade” (justiça em cascata): o uso de mecanismos de justiça de transição 
em um Estado teria um efeito-dominó sobre os vizinhos. Estatisticamente, 
o efeito é muito menor do que outros estudiosos imaginavam.

Os autores verificaram um aumento no número de transições, mas 
não no de responsabilização por abusos, eis que, se cresceu o número de 
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julgamentos, o mesmo ocorreu com o de anistias e de comissões da verdade: 
“[…] a persistência da anistia levanta dúvidas sobre a noção de um cresci-
mento dramático na proporção ou na frequência dos julgamentos.” (p. 104). 
O aumento no número de julgamentos estaria antes associado ao cresci-
mento no número de transições.

O livro pôde traçar diferenças entre os continentes no tocante à jus-
tiça de transição. Na Europa houve mais julgamentos, e a África também 
teve mais julgamentos, em termos percentuais, do que a América Latina. A 
América Latina (com ajuda do Brasil) instituiu, proporcionalmente, mais 
anistias do que todos os outros continentes. 

No tocante aos custos dos mecanismos, Estados com saúde econô-
mica mais frágil tenderam a empregar anistias e anistias de facto – com 
efeito, trata-se do mecanismo mais barato. Estados mais ricos preferiram 
julgamentos e comissões da verdade em proporções quase iguais. Estados 
médios concentraram-se em comissões da verdade e anistias de facto (p. 73). 
Os julgamentos são a medida mais dispendiosa. Os autores afirmam que 
outros estudiosos parecem sobrestimar, no campo da economia política, a 
influência dos fatores internacionais da justiça de transição, porquanto o 
estado da economia nacional é que seria o elemento mais relevante.

A sociedade internacional, porém, exerce influência na responsabili-
zação de violadores dos direitos humanos. No livro, constatou-se que a par-
ticipação do Estado em certos tratados internacionais (mais especificamen-
te, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio) 
e a advocacia de organizações não governamentais têm um efeito positivo 
contra a impunidade. 

Diferentes tipos de violação dos direitos humanos geraram respostas 
diferenciadas. Em poucos casos de genocídio deixou de ocorrer posteriormen-
te algum mecanismo de justiça de transição, mais notadamente comissões da 
verdade e julgamentos. Nesses casos, há mais anistias para rebeldes, com índi-
ce de mais de 70% (p. 124). Nos diversos exemplos de guerra civil, os conflitos 
que terminaram por negociação estiveram mais associados à anistia (p. 129).
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A justiça de transição influencia positivamente a democracia e os di-
reitos humanos, no entanto os efeitos podem demorar até dez anos para se 
verificar . Sobre comissões da verdade, é interessante constatar que elas, 
isoladamente, estão associadas a efeitos negativos, talvez porque “[…] levan-
tem expectativas sobre justiça ou anistia que elas não realizam.” (p. 146). 
No tocante às outras medidas, verificou-se que anistias não comprometem 
os direitos humanos, e a realização de julgamentos é o mecanismo que está 
associado a mais benefícios para a democracia.

Os autores, no entanto, reconhecem que a falta de dados sobre ou-
tras variáveis impede que mais hipóteses sejam testadas, e que é necessário 
incluir os Estados pequenos e estudar mais “não-mecanismos, ou anistias 
de facto” (p. 42), bem como traçar categorias de comissões da verdade, que 
variam grandemente entre si.

Um problema que não pode ser quantificado da forma como os auto-
res fizeram é o do significado de cada um desses mecanismos relativamente 
ao contexto cultural: o que significa, por exemplo, a verdade e o perdão em 
cada diferente cultura? Que impactos possuem os diferentes ritos judiciais? 
Tais indagações não recebem resposta.

O livro, ao apenas somar números de países que adotaram certos 
mecanismos, não terminaria por gerar a ilusão estatística de que esses me-
canismos são realmente iguais ou de que tiveram efeitos semelhantes nos 
diferentes Estados? O que significa verificar que houve julgamentos na 
Argentina e na Albânia – eles tiveram a mesma amplitude, em termos de 
réus, de publicidade, de sentenças? Há um evidente défice antropológico 
na abordagem deste livro que é evitado por outras obras, que se dedicam a 
analisar a eficácia da justiça de transição nos contextos locais. 

Dessa forma, Ruanda, onde ocorreu um dos maiores genocídios da 
década de 1990, aparece na tabela e nos cálculos como tendo adotado qua-
tro dos mecanismos: julgamentos, comissões da verdade, anistias e políticas 
de depuração. Com estudos específicos, atentos à repercussão local desses 
mecanismos e à sua eficácia social, sabemos que a sensação de injustiça é 



Prisma Jur., São Paulo, v. 10, n. 2, p. 527-530, jul./dez. 2011.530

Resenha: Transitional Justice in Balance: Comparing processes, weighing efficacy, de Tricia D.…

tremenda e que mecanismos informais foram impostos pelo Estado, a des-

peito das vítimas.1

Outro instrumento que deveria ter recebido uma análise detida é o 

das políticas de memória (elas não se esgotam em comissões), que não devem 

ser ignoradas no âmbito da justiça de transição, que deve pressupor sempre 

o direito à memória e à verdade. A falha é tão mais significativa quando se 

lembra que uma das autoras, Leigh A. Payne, estudou o tema em outro livro 

(Unsettling accounts). No caso do Brasil, pôde afirmar, a meu ver com acerto, 

que o silêncio dos agentes da repressão é um “[…] meio efetivo para evitar 

processo e suprimir debate sobre o passado. Reconhecendo sua efetividade, 

quase todos os regimes autoritários tentam impor silêncio sobre o passado.”2

Os autores não se preocupam em abordar detalhadamente mecanis-

mos não estatais, ou medidas da sociedade civil ligadas à justiça de transi-

ção. No entanto, parece lógico esperar que eles contribuam para a eficácia 

dessa justiça ou mesmo para a adoção dos mecanismos concernentes.

Tais questões não são tratadas a contento em Transitional Justice in 
Balance, apesar da excelência da obra, o que demonstra que mais vertentes 

de pesquisa sobre justiça de transição devem ser abertas, não só para um 

melhor entendimento do fenômeno, como para a maior eficácia dos seus 

mecanismos, na medida em que este saber teórico tenha a oportunidade 

política de ser aproveitado pela sociedade civil e pelas autoridades públicas.

Notas
1  Sobre a problemática eficácia dos mecanismos locais de justiça de transição em Ruanda, 

pode-se ler, de Lars Waldorf, “Like Jews Waiting for Jesus” Posthumous justice in Post-
Genocide Rwanda. SHAW, R.; WALDORF, L; HAZAN, P. Localizing Transitional 
Justice: Interventions and Priorities after Mass Violence. Stanford: Stanford University 
Press, 2010, p. 183-202.

2  PAYNE, Leigh A. Unsettling Accounts: Neither Truth nor Reconciliation in Confessions of 
State Violence. Durham: Duke University Press, 2008, p. 183.


