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1- CONTESTACAO

A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, por seu Agente

designado nos termos do artigo .36(.3) do Regu1amento desta Co1enda Corte

Interamericana de Direitos Humanos, vern, tempestivamente, apresentar sua

CONTESTACAO no e'<;:;aso "Julia Gomes Lund e outros vSc Brasil", nO

11 c552, apresentado pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos

(CIDH)c

1 - DO nUMITE NA COMISSAO INTERAMERICANA DE

DIREITOS lIUMANOS

2. A demanda teve inicio a partir de petiyao apresentada Ii CIDH em

7 de agosto de 1995 pelas organizayoes Centro de Estudos para a Justiya e 0

Direito Intemacional- CEJIL e Human Rights Watch/America - HRWk

.3c Em 10 de janeiro de 1997, os peticionarios originais solicitaram a

inc1usao da organizayao Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos

Politicos do Instituto da Vio1encia do Estado - IEVE e de Angela Harkavy,

irma de Pedro Alexandrino Oliveira, urn dos desaparecidos citados na

demanda, como co-peticiomlrias do casoc

4. Em 20 de maio de 1997, os peticionarios solicitaram a inc1usao

da organizayao Tortura Nunca Mais/RJ como co-peticiomiria do caso.

5 A petiyao apresentada Ii CIDH denunciava:

a) 0 desaparecimento de integrantes da chamada "Guerri1ha do

Araguaia", episodio ocorrido entre 1972 e 1975;
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b) a fitlta de investigal'ao e punil'ao das pessoas que deram causa aos

desaparecimentos; e

c) a fitlta de infolmal'oes acerca das campanhas militares realizadas para

combater a Guelrilha do Araguaia, sabre as circunstancia de 6bito

dos combatentes e sobre a paradeiro de seus corpos.

6. 0 Estado brasileiro respondeu apetil'ao, infolmando, em 22 de

junho de 1996, que nao haviam sido esgotados os recursos intemos, pois 0

andamento da Al'ao OIdim\ria nO 82.0024682-51
, que tramitava perante a I"

Vara do Distlito Federal, era regular e nao havia sido impetrado habeas data

pelas vitimas.. InfOlmou, ainda, que fora promulgada a Lei nO 9.140/95, a qual

criou a Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos (CEMDP),

reconheceu 61 mortos na Guerrilha do Araguaia, estipulou 0 pagamento de

indenizal'ao aos fitmiliares dos desaparecidos e previu a realizal'ao de buscas

no local dos fittos para recuperal'ao de restos mOltais.

7. Em 25 de fevereiro de 1997, 0 Estado brasileiro novamente

infOlmou a CIDH sobre 0 regular andamento da Al'ao Ordinaria n°

82.0024682-5, reiterou as informal'oes apresentadas em 22 de junho de 1996 e

propugnou pela inadmissibilidade da petil'ao, tendo em vista a falta de

esgotamento dos recursos intemos.

8. Em 6 de marI'O de 1997, 0 Estado brasileiro informou sabre as

medidas que vinham sendo adotadas em cumprimento aLei nO 9.140/95

I Na epoea, a refenda a9ao ordinaria era designada "processo nO 108/83" A mudanr;a deveu~5e a
rec1assificar;ao geral dos processos ao longo dos anos, para aperfeir;oamento do sistema de contrale
processual do Pader Judiciario ena Distrito FederaL
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9 Em 25 de julho de 1997, 0 Estado brasileiro apresentou

manifestayao Ii CIDH, na qual informou inexistir relat6rio sobre as atividades

anti-guerrilha em posse das Foryas Armadas, 0 Estado brasileiro reiteIOu,

ainda, que nao dispunha de inforrnayoes completas sobre a localizayao dos

restos mortais dos desaparecidos,

10, Em 31 de agosto de 1998, 0 Estado brasileiro reiterou as

informayoes prestadas em 25 de fevereiro de 1997 e requereu novamente a

inadmissibilidade da demanda por falta de esgotamento dos recursos internos

II, Nao obstante as informayoes prestadas pelo Estado brasileiro e os

reiterados pedidos de inadmissibilidade da petiyao, em 6 de marI'o de 2001, por

meio do Relat6rio de Admissibilidade nOBiO I, a CIDH declarou admissivel 0

caso em relayao Ii suposta violayao dos artigos I (direito Ii vida, Ii liberdade, Ii

seguranya e integridade da pessoa), XXV (direito de proteyao contra a prisao

arbitn\ria) e XXVI (direito a processo regular) da Declarayao Americana de

Direitos e Deveres do Homem (DADDH) e dos artigos 1°(1) (obrigayao de

respeitar os direitos), 4° (direito Ii vida), 8° (garantias judiciais), 12 (liberdade

de consciencia e de religiao), 13 (liberdade de pensamento e de expressao) e 25

(proteyao judicial) da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos

(CADH), e passou ao exame de merito do caso,

12. Em 4 de dezembro de 2006, a CIDH encaminhou ao Estado

brasileiro as observayoes adicionais de merito dos peticionfuios,

13. 0 Estado brasileiro manifestou-se sobre 0 merito em maio,

agosto e setembro de 2007, e emjaneiro de 2008,

14. Em seu escrito de maio de 2007, 0 Estado brasileiro relatou ayoes

realizadas com vistas a esclarecer os fatos ocorridos durante a Guerrilha do
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Araguaia, as quais haviam side iniciadas em 1993, a partir de urn pedido de

infotmayoes do Ministerio da Justiya as Foryas Armadas. Poram relatadas as

seguintes ayoes:

a) duas expediyoes realizadas pela Comissao Especial sobre Mottos e

Desaparecidos Politicos. Na primeira, realizada de 7 a II de maio de

1996, a Comissao colheu depoimentos de pessoas da regiao do

Araguaia e de familiares das vitimas que forneceram indicios sobre a

possivel localizayao dos Cotpos. Na segunda, oconida de 30 de

junho a 19 de julho de 1996, foram encontrados tres ossadas

humanos em expediyoes de campo;

b) a conclusao do relat6rio da Comissao lnterministerial, criada em

2003, formada pelo Ministerio da Justiya, que a coordenava, pela

Casa Civil da Presidencia da Republica, pelo Ministerio da Defesa,

pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da

Republica e pela Advocacia-Geral da Dniao, e assistida pelos tres

Comandos das Poryas Armadas' (Anexo 1), que identificou duas

areas de provavel sepultamento de corpos e sugeriu que a Comissao

Especial sobre Mottos e Desaparecidos Politicos conduzisse

expediyoes a essas regioes;

c) a criayao de urn banco de DNA com dados geneticos de parentes das

vitimas com 0 intuito de promover 0 reconhecimento das ossadas ja

encontradas e daquelas que viessem a ser localizadas. Ate aquele

momenta, ja haviam side coletadas, em Sao Paulo, Rio de Janeiro,

Salvador, Recife e Halia (San Lucio), 127 amostras de sangue de

familiares de vitimas. Aepoca da manifestayaO do Estado brasileiro

2 Relat6rio da Comissao Interministerial criada pelo Decreta nO 4,850, de 2 de outubro de 2003, com
vistas aidentifica~ao de desaparecidos da Guerrilha do Araguaia
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(7 de maio de 2007), estavam sendo coletadas amostras em Minas

Gerais;

d) a realizayao de audiencia sobre 0 tema, em abril de 2007, promovida

pela Comissao de Direitos Humanos e Minorias da Ciimara dos

Deputados - CDHM, que tratou da possibiJidade de que existissem

documentos ainda nao revelados, com base em indicios e reportagens

divulgadas na imprensa.. Da audiencia, resultou 0 compromisso de

que a CDHM e 0 Ministerio Publico Federal se empenhariam no

exame das informayoes publicadas il epoca, a tim de avaliar sua

veracidade e possibiJidade de serem utilizadas como fonte de dados

pelo Estado brasileiro. Apos essas amilises, 0 Ministedo Publico

Federal adotou vadas iniciativas, como a abertura de inqueritos e

ByOeS civis; e

e) a transferencia de todos os arquivos do regime militar para 0

Arquivo Nacional, pOl' fmya do Decreto nO 5.584, de 18 de novembro

de 2005, que "Dispoe sabre a recollzimellto ao Arquivo Nacional

dos documelltos arquivisticos publicos produzidos e recebidos pelos

extilltos Comelho de Segurall,a Naciollal - CSN, Comissao Geral

de Illvestiga,oes - CGI e Sen1i,o Naciollal de IIl!orma,oes - SNI,

que estejam sob a custodia da Agencia Brasileira de Inteligellcia 

ABIN" (Anexo 2). 0 Estado brasileiro informou ainda que, de 2005

a 2007, 0 numero de documentos sobre 0 regime militar em posse do

Arquivo Nacional havia dobrado, em decorrencia da cdayao do

Centro de Memoria sobre a Repressao Politica no Brasil, projeto

desenvolvido pela Casa Civil da Presidencia da Republica, Com 0

objetivo de reunir no Arquivo Nacional todos os acervos existentes

em diferentes Olganizayoes e coleyoes publicas e particulares do

Pais. Informou, ainda, que 0 projeto previa a consulta dos
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documentos pela internet (0 que pouco depois veio a ser

concretizado),

15, Ern sua manifesta<;iio seguinte, apresentada ern agosto de 2007, 0

Estado infomlOu que 0 Recurso Especial interposto no ambito da A<;ao

Ordimiria nO 82,00,24682-5, ajuizada ern 21 de fevereiro de 1982 pelos

familiares de alguns dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, havia side

julgado pelo Superior Tribunal de Justi<;a ern 26 de junho de 2007, e que a

decisao ern breve transitaria ern julgado, A senten<;a (Anexo 3) determinou a

Uniiio:

a) a quebra do sigilo das informa<;5es militares relativas a todas as

opera<;5es realizadas no combate a GuerTilha do Araguaia;

b) 0 fornecimento de informa<;ao, pela Uniiio, no prazo de 120 dias, de

onde se encontram os restos mortais das vitimas;

c) 0 traslado das ossadas, 0 sepultamento e as informa<;5es necessarias

para a lavratura das correspondentes certid5es de abito; e

d) a apresenta<;ao, pela Uniao, tambem no prazo de 120 dias, de todas as

informa<;5es relativas as opera<;5es militares relacionadas a Guerrilha

do Araguaia, incluindo, entre outras, aquelas relativas aos

enfrentamentos armados corn guerrilheiros, a captura e a deten<;ao

dos civis corn vida, ao recolhimento de corpos de guenilheiros

mortos, aos plOcedimentos de identifica<;ao dos corpos, ao destino

dos corpos e a transferencia de civis vivos ou mortos para quaisquer

areas,
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16, Foi determinado, ainda, que, 'caso necessario, a Uniao procedesse a
rigorosa investigayao, no prazo de 60 dias, no ambito das Foryas Armadas,

para constroir quadro preciso e detalhado das operayoes realizadas na

Guerrilha do Araguaia, devendo, para tanto, intimar a prestar depoimento todos

os agentes militares ainda vivos que tenham participado de quaisquer

operayoes, independentemente dos cargos ocupados a epoca, informando os

resultados da investigayao aI' Vara Federal da Seyao Judiciaria do Distrito

Federal,

17, Nessa manifestayao de agosto de 2007, 0 Estado brasileiro

inforrnou, ainda, sobre 0 andamento da Ayao Civil Publica ajuizada pelo

Ministerio Publico Federal no Para, ern 2001 (Processo nO 200139,01000810

5), 0 Tribunal Regional Federal (TRF) da l' Regiao havia afastado a

condenayao da Uniao no sentido de cessar as atividades de assistencialismo das

Foryas Armadas aos ex-guias do Exercito na Guerrilha do Araguaia, 0 Estado

brasileiro informou que 0 TRF, no entanto, havia mantido a sentenya de

primeiro grau na parte ern que determinava que a Uniao exibisse todos os

documentos que contivessem inforrnayoes sobre a atuayao das Foryas Armadas

contra a Guerrilha do Araguaia, 0 TRF negou seguimento ao Recurso

Extraordinario interposto pela Uniao, razao pela qual esta interpos Agravo de

Instrumento, 0 Recurso Especial ainda estava pendente de julgamento. 0

tramite da ayao e relatado detalhadamente na seyao 333.

18. Ainda na manifestayao de agosto de 2007, 0 Estado brasileiro

recordou as medidasja promovidas a partir da promulgayao da Lei n° 9.140/95,

como a reparayao material e moral aos familiares das vitimas desaparecidas, e

informou outras novas, como a realizayao do Semimirio "Memoria da Luta

pelos Direitos Humanos no Brasil - Direito a Memoria e a Verdade" e de

exposiyao fotognifica itinerante "Direito aMemoria e aVerdade - 27 anos da

Anistia no Brasil", montada ern Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba e
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novamente Brasilia, entre agosto de 2006 e agosto de 2007. 0 Estado brasileiro

relatou, ainda, 0 projeto "Direito it Memoria e it Verdade", objeto da IX

Reuniao de Altas Autoridades do Mercosul e Estados Associados (RADDHH),

que visa it consolida9ao, entre os paises do Mercosul, do direito it verdade e it

memoria como um direito humano dos povos e dos individuos. Informou que 0

Projeto previa a tmca de experiencias sobre mecanismos de busca da verdade e

a coopera9ao entre os paises flll---ffileano interc5mbio de informa90es para 0

estabelecimento da verdade e para a preserva9ao da memoria"

19 Em setembro de 2007, 0 Estado brasileiro encaminhou it crDH

um exemplar do Livro-Relatorio "Direito it Memoria e it Verdade - Comissao

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos", no qual sao relatadas as

atividades desenvolvidas pela Comissao Especial sobre Mortos e

Desaparecidos Politicos, cujo lan9amento OCOrTera em 29 de agosto de 2007.

o Livro contem a versao oficial dos fatos OCOITidos durante 0 periodo do

regime militar e 0 reconhecimento publico da responsabilidade do Estado

brasileiro pelas mortes e desapar"ecimentos nele relatados.

20. Em janeiro de 2008, 0 Estado brasileiro reiterou as informa90es

prestadas nas manifesta90es anteriores e informou que a Advocacia-Geral da

Uniao ja estava realizando as gestoes necessarias junto aos orgaos pertinentes

para que se desse inicio it execu9ao da senten9a proferida no ambito da A9ao

Ordinaria nO 82"0024682-5 (Anexo 3)

21 Em 19 de novembro de 2008, 0 Estado brasileiro foi comunicado

que a CIDH expedira 0 Relatorio de Merito nO 91/08, datado de 31 de outubro

de 2008, no qual concluiu que:

o Estado brasilciro deteve arbitrariamente, torturou e desapareceu as membros do
pedeB e as camponeses listados no paragrafo 94 deste Relat6rio Alem disso, a
CIDH conclui que, em virtude da Lei 6. 683179 (Lei de Anistia), promulgada pelo
governo militar do Brasil, 0 Estado nao levou a cabo nenhuma investigar;ao penal
para julgar e sancionar as responsaveis par estes desaparecimentos foryados; que as
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rccursos judiciais de natureza civil com vistas a obter informayao sabre as falas nao
foram efetivos para garantir aos familiares dos desaparecidos 0 acesso ainformac;a.o
sabre a Guerrilha do Araguaia; que as medidas legislativas e administrativas
adotadas pelo Estado restringiram indevidamente 0 direito ao acesso ainformac;iio
desses familiares; e que 0 desaparecimento forc;ado das vitimas, a impunidade dos
seus responsaveis, e a falta de acesso ajustic;a, averdade e ainformac;ao afetaram
negativamente a intcgridade pessoal dos familiares dos desaparecidos

Em conseqiiencia, a CIDH considerou 0 Estado brasileiro

responsave1 por violal'ao dos seguintes artigos:

a) artigos I (direito Ii vida, Ii liberdade, Ii seguranl'a e integridade da

pessoa), XXV (direito de protel'ao contra prisao arbitraria) e XXVI

(direito a processo regular) da Dec1aral'ao Americana dos Direitos e

Deveres do Homem, e artigos 4° (direito Ii vida), 5° (direito Ii

integridade pessoal) e 7° (direito Ii liberdade pessoal), combinados

com 0 artigo 1°(1) (obrigal'ao de respeitar os direitos), da Convenl'ao

Americana sobre Direitos Humanos, em detrimento de todas as

pessoas desaparecidas;

b) artigo XVII (direito de reconhecimento da persona1idade juridica e

dos direitos civis) da Dec1aral'ao Americana e artigo 3° (direito ao

reconhecimento da persona1idade juridical, combinado com artigo 1°

(obrigal'ao de respeitar os direitos), da Convenl'ao Americana, em

detrimento das pessoas desaparecidas;

c) artigo I (direito Ii vida, Ii 1iberdade, Ii seguranl'a e integridade da

pessoa) da Dec1aral'ao Americana e artigo 5° (direito Ii integridade

pessoa1), combinado com 0 artigo 1°(1) (obrigal'ao de respeitar os

direitos) da Convenl'ao Americana, em detrimento dos familiares das

pessoas desaparecidas;

d) artigo 13 (liberdade de pensamento e de expressao), combinado com

artigo 2° (dever de adotar disposil'oes de direito interno), da

10



000666

Convenyao Americana, em detrimento dos familiares das pessoas

desaparecidas;

e) artigo XVIII (diIeito a justiya) da Dec1arayao Americana e artigos

8°(1) (gar'antias judiciais) e 25 (proteyao judicial), combinados com

artigos 1°(1) (obrigayao de respeitar os direitos) e 2° (dever de adotar

disposiyoes de direito interno) da Convenyao Americana, em

detrimento das pessoas desaparecidas e de seus familiar'es, em viItude

da aplicayao da lei de anistia; e

f) artigo XVIII da Dec1arayao Americana e artigos 8° (garantias

judiciais) e 25 (proteyao judicial), combinados com artigos 1°(1)

(obrigayao de respeitar os direitos) e 2° (dever de adotar disposiyoes

de direito interno) da Convenyao Americana, em detrimento das

pessoas desaparecidas e de seus familiar'es, em viItude da ineficacia

das ayoes juridicas nao-penais interpostas no marco do presente caso.

23. Como consequencia, a Comissao Interamericana recomendou ao

Estado brasileiro:

a) adotar todas as medidas que fossem necessiuias para garantir que a

Lei nO 6.683/79 (Lei de Anistia) nao continuasse representando

obstaculo para a persecuyao penal de graves violayoes de direitos

humanos que constituiam Climes contra a humanidade;

b) detemlinar, por meio de jUlisdiyao de direito comum, a

responsabilidade penal pelos desaparecirnentos foryados das vitirnas

da Guenilha do Maguaia, mediante urna investigayao judicial

comp1eta e imparcial dos fillos com obselviincia ao devido pl'Ocesso

legal, a fim de identificar os responsaveis POl' tais violayoes e

11
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sanciom\-Ios penalmente, Os resultados dessa investigayao deveriam

ser publicados, No cumprimento dessa recomendayao, 0 Estado

deveria levar em conta que tais crimes contra a humanidade eram

insuscetiveis de anistia e imprescritiveis;

c) realizar todas as ayoes e modificayoes legais necessarias a fim de

sistematizar e publicar todos os documentos relacionados com as

operayoes militares contra a Guerrilha do Araguaia;

d) fortalecer com recursos financeiros e logisticos os esforyos ja

empreendidos na busca e sepultura das vitimas desaparecidas cujos

restos mortais ainda nao haviam side encontrados e/ou identificados;

e) outorgar uma reparayao aos familiares das vitimas, que incluisse 0

tratamento fisico e psicol6gico, assim como a celebrayao de atos de

importiincia simb6lica que garantissem a nao repetiyao dos delitos

cometidos no caso e 0 reconhecimento da responsabilidade do Estado

pelo desaparecimento das vitimas e 0 sofi'imento de seus familiares;

f) implementar, dentro de urn prazo razoavel, programas de educayao

em direitos humanos permanentes dentro das Foryas Armadas

brasileiras, em todos niveis hierarquicos, e incluir especial menyao

no curriculo de tais programas de treinamento ao- caso Araguaia e

aos instrumentos internacionais de direitos humanos, especificamente

os relacionados com 0 desaparecimento foryado de pessoas e com a

tortura; e

g) tipificar no ordenamento interne 0 crime de desaparecimento

foryado, conforme os elementos constitutivos estabelecidos nos

instrumentos internacionais,
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24, Ao fim do prazo de dois meses concedidos para que se

informasse sobre 0 cumprimento das recomenday5es, 0 Estado solicitou

prorrogayilo do prazo, a qual foi concedida, por comunicado de 12 de fevereiro

de 2009, por urn mes, 0 Estado, em seguida, solicitou prorTogayilo por mais 5

dias, a qual foi novamente concedida, em 17 de mar'yO de 2009, Nas duas

ocasi5es em que solicitou prorrogayilo, 0 Estado expressou aceitar a suspensilo

do prazo previsto no artigo 51 (I) da Convenyilo Americana

25, Em 24 de maryo de 2009, 0 Estado brasileiro encaminhou il

CIDH 0 primeiro Relat6rio Parcial de Cumplimento de Recomenday5es

(Ancxo 4).

26, Em 27 de maryO de 2009, a CIDH comumcou ao Estado

brasileiro que, durante seu 134° Periodo Ordinillio de Sess5es, decidiu nile

conceder mais prorrogayilo de prazo para aprofundamento do cumprimento das

recomenday5es constantes no Relat6rio de Merito n° 91/08 e que, por essa

I azilo, havia apresentado, no dia 26 de maryO, demanda perante essa Egregia

Corte,

2 - DA DEMANDA PERANTE A CORTE INTERAMERICANA DE

DIREITOS HUMANOS

27, A CIDH submeteu 0 caso Ii Corte Interamericana de Direitos

Humanos em 26 de maryo de 2009, requerendo a declarayilo de

responsabilidade do Estado brasileiro:

a) pela detenyilo arbitniria, tortura e desaparecimento dos membros do

Partido Comunista do Brasil e dos moradores da regiilo listados como

vitimas desaparecidas na demanda;

13
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b) pela falta de investigayao penal com 0 objetivo de julgar e sancionar

os responsaveis pela detenyao arbitraria, tortura e desaparecimento

foryado das 70 vitimas desaparecidas, e pela execu,ao extrajudicial

de Maria Lucia Petit da Silva, em virtude da vigencia da Lei nO

6 683/79 (Lei de Anistia);

c) pela falta de efetividade dos recursos judiciais de natureza civil com

vistas a obter informa,oes sobre os fatos;

d) pela restriyao do acesso a informayao por parte dos familiares das

vitimas desaparecidas e da pessoa executada por meio de medidas

legislativas e administrativas adotadas supostamente de maneira

indevida pelo Estado brasileiro; e

e) pelos danos a integridade pessoal dos familiares dos desaparecidos e

da pessoa executada em virtude do desaparecimento das vitimas e da

execu,ao de Maria Lucia Petit da Silva, da impunidade dos

responsaveis e da falta de acesso a justiya, a verdade e a informayao.

28. Em virtude desses fatos, a CrDH alegou a violayao dos seguintes

artigos da Convenyao Americana:

a) violayao dos direitos a personalidadejuridica (art. 3°), a vida (art 4°),

a integridade pessoal (art 5°) e a liberdade (art. 7°), em conexao corn

o artigo 1°(1) (obrigayao de respeitar os direitos), todos da

Conven,ao Americana, em detrimento das 70 vitimas desaparecidas;

b) violayao dos direitos as garantias judiciais e a proteyao judicial,

artigos 8°(1) e 25, em conexao com os artigos 1°(1) e 2°, todos da
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Convenyao Americana, em detrimento das vftimas desaparecidas e de

seus filmiliares, assim como da pessoa executada e de seus

filmiliares, em virtude da aplicayao da lei de anistia a investigayao

sobre os filtos;

c) violayao dos direitos as garantias judiciais e a proteyao judicial,

artigos 8°(1) e 25, em conexao com 0 artigo 1°(1), todos da

Convenyao Americana, em detrimento das vitimas desaparecidas e de

seus familiares, assim como da pessoa executada e de seus

filmiliares, em virtude da ineficacia das ayoes judiciais nao penais

interpostas;

d) violayao do direito aliberdade de pensamento e expressao, altigo 13,

em conexao com 0 altigo 1°(1), ambos da Convenyao Americana, em

prejuizo dos familiares das vitimas desaparecidas e dos filmilial'es da

pessoa executada, em razao da fillta de acesso a informayao sobre 0

ocorrido; e

e) violayao do direito a integridade pessoal, artigo 5°, em conexao com

o artigo 1°(1), ambos da Convenyao Americana, em detrimento dos

filmiliares dos desaparecidos e dos familiares da pessoa executada,

pela violayilo e sofrimento gerados pela impunidade dos

respons{lVeis, assim como pela fillta de acesso a justiya, a verdade e a

informayao.

29. Em decom3ncia dessas violayoes, a CIDH requereu a essa

Egregia Corte que ordene ao Estado brasileiro 0 cumprimento das

recomendayoes constantes de seu Relat6rio de Merito n° 91108, acrescentando,

apenas, que a obrigayao de determinar a responsabilidade penal dots) autor(es)

do fato incluisse a execuyilo arbitnhia de Malia Lucia Petit da Silva
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Os peticiomhios apresentaram, em 18 de julho de 2009, 0

"Memorial de Requerimentos, Argumentos e Provas", 0 qual foi recebido pelo

Estado brasileiro em 31 de agosto de 2009, No Memorial, os peticiomitios

alegaram:

a) violayao multipla e complexa dos artigos 3° (direito Ii personalidade

juridical, 4° (direito Ii vida), 5° (direito Ii integridade pessoal), 7°

(di!eito Ii liberdade pessoal), 8° (garantias judiciais), 25 (proteyao

judicial), em conexao com os artigos 1° (obrigayao de respeitar os

direitos) e 2° (dever de adotar disposiyoes de direito interno) da

Convenyao Americana, e artigos 1°, 2°, 6° e 8° da Convenyao

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (CIPPT)3, pelos

desaparecimentos foryados;

b) violayao dos artigos 1°(1),2°,8° e 25 da Convenyao Americana e dos

artigos 1°, 6°, e 8° da Convenyao Interamericana para Prevenir e

Punir a Tortura (CIPTT)4, pela falta de investigayao e sanyao dos

responsaveis~

c) violayao dos artigos 1°(1), 13, 8° e 25 da Convenyao Americana, pela

falta de acesso Ii informayao; e

d) violayao do art 5° da Convenyao Americana, pelo sofrimento causado

aos familiares das vitimas desaparecidas,

3 0 Estado observa que cssa Egregia Corte nao tern compelcncia para declarar a responsabilidade do
Estado por alegadas viola90es aos direitos previstos na Convenyao Interamericana para Prevenir e
Punir a TOTtura (CIPP T)
4Idem
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E pediram:

a) reparayao integral, de acordo com os parametros estabelecidos no

Sistema Interamericano, dos familiares das vitimas identificados,

pelas graves violay5es aos direitos humanos cometidas tanto contra

as vitimas de desaparecimento foryado quanto a si mesmos;

b) realizayao imediata das devidas diligencias para proceder de modo

eficaz e em urn prazo razmivel, a persecuyao penal perante a

jurisdiyao penal comum, para determinar responsabilidades penais, e

se for 0 caso, a sanyao de todos os autores dos fatos violat6rios

cometidos em detrimento das vitimas do presente caso;

c) que 0 Estado deixe de aplicar a lei de anistia e outros dispositivos

legais, como a prescriyao e outras excludentes de responsabilidade,

que visem a impedir a investigayao dos fatos e a sanyao dos

responsaveis pelas graves violay5es aos direitos humanos;

d) determinayao, no ambito da jurisdiyao comum, da persecuyao penal

de todos os autores, cumplices e encobridores do desaparecimento

foryado das vitimas do caso, afastando os obstaculos juridicos como

a Lei de Anistia e 0 instituto da prescriyao;

e) tipificayao no ordenamento interno do crime de desaparecimento

foryado, de acordo com os elementos constitutivos do tipo conforme

Rrevisto em instrumentos internacionais;

f) garantia de que todas as instituiy5es e autoridades estatais seJam

obrigadas a cooperar com a submissao de infi:llmayaO e pleno acesso
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a todos as arquivos e registros que possam canter dados sabre as

possiveis destinos das vitimas do presente caso;

g) busca e localizayao das vitimas do caso, assegurando que sejam

respeitadas as garantias de devida diligencia, dentre as quais a

imparcialidade, a tutela judicial e a eficacia dos procedimentos;

h) realizayao de todos as exames necessarios para a identificayao das

ossadas recolhidas pelo Estado e que ainda aguardam identificayao;

i) realizayao de urn ato publico de reconhecimento de responsabilidade

internacional e pedido oficial de desculpas pelas graves violayoes aos

direitos humanos perpetradas contra as vitimas do presente caso, bern

como pela violayao dos direitos dos seus familiares;

j) designayao de urn dia como dia do desaparecido politico, durante a

qual deverfam ser realizadas atividades para recordar as pessoas

desaparecidas durante a ditadura militar;

k) assistencia medica e psicol6gica gratuita aos familiares das vitimas

do presente caso;

I) devoluyao de todos as documentos oficiais que estejam ilegalmente

em posse de particulares;

rn) publicayao dos capitulos relativos aos fatos provados e a amilise

jurldica dos artigos da Convenyao que venharn a ser considerados

violados, assirn como a parte resolutiva da sentenya de merlto, no

Diario Oficial e em urn jornal de grande circulayao nacional;
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n) instalayao de uma Comissao da Verdade, cujo planejamento e

constituiyao deveriam seguir parametres intemacionais e contar com

a participayao ativa das vitimas;

0) pagamento de indenizayoes a titulo de danos materiais e imateriais; e

p) pagamento de custas e despesas incoITidos pelo tramite do precesso

no ambito intemacional

32. 0 exame detido dessas medidas, no entanto, e crucial para 0

correto desfecho desta demanda. Como se demonstran\ a seguir, nao se

verificam no presente caso os requisitos imprescindiveis do interesse

precessual e do esgotamento dos recursos internos, consagrados, na nOITnativa

internacional, no artigo 46(1)(a) da COnVenyaO Americana:

Artigo 46
1, Para que uma petic;:ao ou comunic8yiio apresentada de acordo com as artigos 44 ou 45
seja admitida pela Comissao, scra necessaria:
(a) que hajam side interpostos e esgotados as recursos da jwisdic;:ao intema, de acordo
com as princlpios de direito intemacional gera!menle reconhecidos

33. Antes de passar ao exame de merito da demanda, faz-se

necessar'io retomar, denne outras questoes preliminares, todas as medidas ja

realizadas ou que se encontram em execuyao no Estado brasileiro. Como se

verificara, 0 que poderia vir a ser deteITninado por eventual sentenya

condenat6ria dessa Egregia Corte - mesmo que esta viesse a acatar a

integralidade dos pedidos apresentados pela Comissao Interamericana e pelos

peticionarios -, nada mais selia do que aquilo que .ia se garantiu ou vern se

garantindo no ambito domestico, por meio de diversas rnedidas judiciais e nao

judiciais.

3-EXCE~6ESPRELThUNARES
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34. 0 Estado brasileiro passa, a partir~ desse momento,.1l apresentar

suas exceyoes preJiminares ademanda ajuizadas.

.3.1 DA INCOMPETENCIA RATIONE TEMPORIS DA CORTE

INTERAMERICANA

35 0 Estado brasileiro assumiu obligayoes juridicas no plano

intemacional quanta aproteyao e aobselvancia dos direitos humanos desde a

ediyao do Decreto nO 678, de 6 de novembro de 1992, que fonnalizou sua

adesao aConvenyao Americana sobre Direitos Humanos (pacto de Sao Jose da

Costa Rica).

36. A Convenyiio Americana, ern seu altigo 62, disp6s que cada

Estado deveria declarar que reconhece como obligat6ria, de pleno direito e sem

convenyao especial, a competencia da Corte ern todos os casos relativos a
interpretayao ou aplicayao da Convenyao. Essa seria uma condiyao sille qua

nOll para a aluayao da Corte.

37 Consagrou tamMm que a referida declarayao podelia ocorrer no

momento do dep6sito do instrumento de ratificayao desta Convenyao ou de

adesiio a ela, ou ern qualquer momento posterior, assim como poderia ser

incondicional ou condicionada areciprocidade, por prazo detelminado ou para

casos especificos.

38. 0 Estado brasi1eiro optou por reconhecer a competencia dessa

Egregia Corte ern momento posterior a adesiio a Convenyiio Americana,

oeon'ida ern 1992, bern como optou por leconhece-Ia "sob reserva de

leciprocidade e para fatos posteriores a lOde dezembro de 1998", nos tennos do

Decreto n° 4 463, de 8 de novembro de 2002, -ill verbis:
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Art 1° 13 reconhecida como obrigat6ria, de plena direito e par prazo indetenninado, a
competencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos as casas
relativos ainterpretaitao au aplical;ao da Convenyao Americana de Direitos Humanos
(Pacto de Sao Jos6), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 da citada
Conveoc;:ao, sob rescnll de reciprocidade e plll'n fatas postcriores a 10 de
dezembro de 1998
Art. 2° Este Decreta entra em vigor na data de sua publicac;ao. (sem grifo no original)

39. 0 Estado brasileiro esta ciente da jurisprudencia da Corte de que

algumas viola90es, por sua natureza, possuem carater de viola90es

continuadas.- Porem, outras viola90es tern efeito instantaneo.

40. Nesse sentido, essa Egregia Corte ja declarou sua incompetencia

ratione tell/paris ao se defrontar com delito cometido antes do reconhecimento

de sua competencia contenciosa pelo Estado demandado. Esse posicionamento

ficou claro no Caso Alfonso Martin del Campo Dodd Vs. Mexico, no qual a

Corte afiIma no pal'. 78:

Cada acto de tortura se ejecuta 0 consume en sf mismo, y su ejecucion no se extiende
en el tiempo, por 10 que el acto 0 aetas de tortura alegados en perjuicio del senor
Mwtin del Campo [suposta vitima] quedan fuera de la competencia de la Corte par
ser un delito de ejecuci6n instantaneo y haber supuestamente ocurrido antes del 16 de
diciembre de 1998 [data da ratifica<;ao da campetencia contenciosa da Corte pelo
Estado]

(. )

41. E aITemata no pal'. 85:

( ..)Ia Corte estima que debe apJicarse el principia de la irretroactividad de las nonnas
intemacionales consagrado en la Convencion de Viena sabre el Derecho de los
Tratados y en el derecho intemacional general, y de acuerdo can los terminos en que
Mexico reconocio la competencia contenciosa de la Corte, acoge 1a excepci6n
preliminar "ratione temporis" interpuesta par el Estado para que 1a Corte no conozca
supuestas violaciones a la Convenci6n Americana ni ala Convenci6n Interamericana
contra 1a Iortura ocurridas antes del 16 de diciembre de 1998 y decJara., en
consecuencia., que no Ie compete a la Corte anaiizar la segunda excepci6n
preliminar. S

42. Neste caso, a COIte acolheu por unanimidade essa exce9ao

preliminar e determinou 0 arquivamento do expediente. 0 mesmo tratamento

S Exce<;5es PreUminares, Senten<;a de 3 de setembro de 2004. Serie C No 113.
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deve ser dispensado ao presente caso, no que se refere as viola9i5es que nao

tenham carMer continuado.

3.2 DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

43 Nos pan\grafos 165 e 232 da pe9a inicial, a CIDH reconhece a

existencia e afirma valorizar as medidas de repara9ao que vern sendo adotadas

pelo Estado. Expressa, por outro lado, de maneira generica, 0 entendimento de

que outras medidas deveriam ser implementadas.

44, 0 Estado brasileiro lamenta que a Comissao Interamericana nao

tenha tido a oportunidade de examinar com a profundidade que seria

recomendavel 0 ja mencionado "Relat6rio Parcial de Cumprimento de

Recomenda90es,,6, no qual se informa sobre a ado9ao de serie de medidas

habeis a atender a integralidade dos pleitos enumerados pela CIDH e pelos

peticionarios em suas pe9as exordiais.

45 0 Estado brasileiro foi notificado pela Secretaria Executiva da

Comissao Interamericana de Direitos Humanos em 27 de mar90 de 2009 do

ajuizamento da demanda relativa ao Caso 11.552 perante essa Egregia Corte. 0

recebimento do Relat6rio Parcial de Cumprimento das Recomenda9i5es

contidas no Relat6rio 91/08, que havia sido enviado pelo Estado brasileiro em

24 de mar90 de 2009, foi notificado na mesma Nota.

46. Pelo exiguo lapso temporal transcorrido entre a apresenta9ao do

Relat6rio Parcial de Cumprimento de Recomendayi5es e 0 envio do caso a

Corte (tres dias), a avalia9ao pela CIDH do cumprimento das medidas de

repara9ao e de nao-repeti9ao por ela recomendadas, informadas no Relat6rio

Parcial, restou prejudicada.

6 Vide Anexo 4
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47 Diante dos esclarecimentos apresentados no referido Relat6rio,

que Ola serao efa-reiterados e complementados, 0 Estado brasileiro considera

inopOltuna a apresentayao da demanda pela Comissao, bem como ressalta,

pelos mesmos motivos, a ausencia de interesse processual a ensejar 0 exame de

merito do caso.

3.2.1 Do reconhecimento dos fatos pclo Estado brasileiro

48. Por meio da ediyao da Lei n. 9.140/95 (Anexo 5), 0 Estado

brasileiro promoveu 0 reconhecimento oficial de sua responsabilidade pelas

mOltes e pelos desaparecimentos OCOlTidos durante 0 periodo de regime militar,

como se verifica nas disposiyoes legais que determinam a reparayao e a

localizayao dos COlpOS e na Exposiyao de Motivos que acompanhou a referida

a Lei (Anexo 6):

3, 0 reconhecimento pelo Estado dos desaparecidos e das pessoas
que tcoharn falecido por causas nan naturais em dcpendencias policiais ou
assemelhadas, on forma apresentada on anexa proposta de lei, traduz 0

restabelecimento de direitos fundamentais de tais pessoas e uma forma de reparat;:ao
que, sem sentimentos de relalia<;:ao, alcance a justi<;:a que 0 Estado BrasHciro deve a
quem sellS agentes tcoharn causado danas

(..)

6.2, Emhora, nesse campo, nada comportc certeza solida, a lista arrola
136 pessoas que foram detidas por agentes, no que tudo indica, pertencentes aos
varios brac;:os do que se chamou sistema de seguranQa do regime de exceQao que 0

Brasil viveu, e, a partir da!, delas nunca mais se teve qualquer notlcia. Caracterizou
se, assim, urn illcito de gravidade maxima praticado par agentes publicos ou a
servir;o do poder publico: deviam guardar quem tinham sob sua responsabilidade e
nao 0 fizeram. Tal circunstancia serve de embasamento 6tico-jurldico para 0 Estado,
como entidade perene e acima da temporalidade dos governos ou regimes,
responsabilizaTMse pelo dana causado e procurar reparar 0 procedimento condemivel
de seus agentes independentemente da motivar;ao que lenha detenninado suas
condulas. Objetivamente os representantes do ESlado au investidos de seus poderes
nao poderiam ler 0 comportamento materializado por alas e aQoes que afrontaram
leis, mesmo as de exceyao, entao vigorantes

6.3, Elei imemarial entre os hamens que quem morre deve ser assim considerado e
as restos mortais merecem seputtura 0 respeito e mesmo 0 culla aDS mortos esta na
raiz de quase todas as religioes, Nos casos Iistados, isso, positivamente, nao se deu
Agora, 0 Eslado, decorridos muitos e muitos anos, Tepara a ausencia aberrante por
meio da declaraQao do art, 1° e, na medida do posslvel, nos esforyos de localizarrao de
despojos da Comissao Especial prevista no art. 4, inciso II,
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AJem do reconhecimento explicito acrma transcrito, mais

recentemente, em 29 de agosto de 2007, 0 Estado brasileiro !an90u 0 Livro

Relat6rio "Direito ir Mem6ria e ir Verdade - Comissao Especial sobre Mortos

e Desaparecidos Politicos", em ato publico realizado no Palacio do Planalto,

sede do Governo Federal, com a presen9a do Presidente da Republica, de

diversos Ministros de Estado, de membros do Poder Legislativo e de

fami!iares de vitimas do regime militaro Nesse evento, 0 Presidente da

Republica, em seu discurso, referiu-se ao reconhecimento da responsabilidade

do Estado brasileiro frente ir questao dos opositores que foram mortos. No

mesmo evento, 0 Ministro da Defesa, que fora Ministro da Justiya, quando da

elaborayao da Lei 9.140/95, discorreu sobre 0 compromisso em garantir 0

direito ir verdade:

No debate que se estabeleceu sabre 0 lexto da Lei, acabamos chegando a
urn ponto fundamental que era 0 reconhecimento de que as fatas do
passado 56 contribuem com 0 futuro se forero vistas oa sua integridade,
atraves da perspectiva da honestidade historica e da visao de futuro e de
concilia~ao ( )

Senhor Presidente, a perspectiva historica e a lucidez historica nos dizem
claramente que a reconciliac;8.o 56 se produz sabre a honestidade e nUTIca sabre a
ocultayao Nada pode ser ocultado, nada esta sendo ocultado. Tudo esta sendo
fcita exatamentc para a constrw;:ao daquilo que Yassa ExceJencia tern como
compromisso, como Presidente da Republica, que eurn grande accrto de contas
deste Pais com 0 seu futuro E n50 sera absolutamente, senhor Presidente,
qualquer tipo de omissao, de ocultayao, que podera construir com tranqiiilidade 0
futuro de nossa Piltria

50. o Livro-Relat6rio trouxe a versao olicia! sobre as violayoes de

direitos humanos, cometidas pOI' agentes do Estado, reforyando 0

reconhecimento publico da responsabilidade do Estado brasileiro (Anexo 7).

3.2.2 Da repara~iio pecunh\ria aos familiares das vitimas

5L Acompanhando 0 reconhecimento publico da responsabilidade

do Estado brasileiro, a Lei nO 9.140/95, facultou aos familiares dos mortos e

desaparecidos a possibilidade de solicitar reparayao pecuniaria.
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52 0 Estado brasileiro encaminhou it CIDH, em maio de 2007, lista

com infonnayoes sobre as pessoas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia

cujos familiares receberam indenizayao. A epoca, 0 Estado brasileiro

reconhecia 0 desaparecimento de 64 pessoas em razao dos conflitos no

Araguaia, e, desde entiio, mais 7 vitimas foram reconhecidas, como se

depreende das informayoes constantes do Livro-Relatorio. Desse total de 71

vitimas, 12 familias nao receberam indenizayao, seja por recusa expressa dos

familiares, seja POl' falta de requerimento corn esse fim Assim, fcram pagas

pelo Estado brasileiro indenizayoes para familiares de 59 vitimas, concedidas

no ambito da CEMDP. AJem disso, existem tambem processos indenizatorios

movidos no contexte da Comissao de Anistia.

53. A Comissao de Anistia, orgao integrante da estrutura regimental

do Ministerio da Justiya, foi criada pela Medida Provisoria nO 2.151/2001,

convertida na Lei n° 10.559/2002, com a finalidade de examinar os

requerimentos de anistia e assessorar 0 Ministru de Estado em suas decisoes. A

Comissao, instalada em 28 de agosto de 200 I, iniciou seus tr·abalhos de analise

dos pedidos de indenizayao formulados pOI' pessoas que fcram impedidas de

exercer atividades economicas por motivayao exclusivamente politica no

periodo entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.

54. A reparayao economica, segundo a Lei nO 10.559/2002, pode ser

concedida em prestayao (mica correspondente a 30 salarios minimos pOI' ano de

perseguiyao politica, ate 0 limite de cern mil reais, ou prestayao mensal que

correspondera ao posto, cargo, graduayao ou emprego que 0 anistiando

ocuparia se estivesse na ativa, observado 0 limite do teto da remunerayao do

servidor publico federal.
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55. Ate 0 final de 2008, foram concedidos R$ 164.651339,45 em

indeniza<;oes em presta<;ao unica e R$ 30.601.778,11 7 em indeniza<;oes em

presta<;oes mensais a 29.909 (vinte e nove mil, novecentos e nove) pessoas ..

56. Os dados referentes ao ano de 2009 ainda estao sendo atualizados

e devem ser divulgados nos proximos meses pela Comissao de Anistia. No

entanto, sabe-se que, em junho deste ano, foi concedida anistia politica a 44

camponeses perseguidos em razao da repressao a Guerrilha do Araguaia. Foi

Ihes outorgada presta<;ao mensal vitalicia de dois sahirios minimos, a1em do

valor retroativo que varia entre R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$

142000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). As infonna<;oes referentes as

indeniza<;oes pagas COllstam anexas (Anexo 8).

57. A Comissao Interamericana, em sua demanda8
, referiu-se ao

pagamento das reparayoes concedidas pela Comissao Especial sobre Mortos e

Desaparecidos Politicos, e incluill no rol de vitimas mais seis pessoas, com

base nas informa<;oes trazidas pelos peticiol1!irios e tambem naquelas

encontradas em documentos oficiais. Em relayao a essas seis vitimas ainda nao

houve adequada identifica<;ao que permitisse 0 deferimento de indeniza<;oes.

58. A1em do reconhecimellto de sua responsabilidade e da reparayao

pecuniaria, outras medidas relevantes adotadas pelo Estado brasileiro foram

informadas no "Relatorio Parcial de Cumprimento de Recomenda<;oes".

3.2.3 Da reparayiio imaterial

59. Foram realizados diversos atos de natureza simbolica e

educativa, que promoveram 0 resgate da memoria e da verdade dos fatos

ocorridos durante 0 periodo do regime militar. Os Projetos "Direito a Memoria

7Referente it primeira prest3r;ao a receber, sem reajustes
g Tcpieo "3 A Guerrilha do Araguaia - dificuldade e complexidade das vitimas do presente caso"
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e a Verdade", da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da

Republica (SEDH/PR), e "Anistia Cultural", do Ministerio da Justiya, aIem das

homenagens a Bergson Gurjiio Farias siio exemplos de medidas que

contemplam esse objetivo.

3.2.3.1 Projeto Direito aMemoria e aVerdade

a) Livro-RelatOrio em CD··ROM

60. 0 "Prejeto Direito a Memoria e a Verdade" da SEDH/PR visa a

ampliar a compreensiio dos filtos e 0 debate na sociedade brasileira sobre 0

periodo do regime- militar 0 lanyamento do Livre-Relatorio, anteriormente

citado, foi uma das ay5es mais importantes desse Projeto. A partir de 2009, pOI'

meio de uma par'ceria da SEDH/PR com 0 Ministerio da Educayiio, 0 Livre

comeyou a tel' 0 seu conteudo ampliado para ser futuramente transformado em

um CD-ROM, 0 qual senl distribuido as escolas publicas de todo 0 Pais. Em

linguagem atual e de facil entendimento, crianyas e adolescentes poderiio

informar-se sobre a historia recente do Pais e tel' acesso a musicas e filmes do

periodo.

b) Exposiy1io fotografica "A Ditadura no Brasil 1964
1985"

61. A exposiyiio fotogrMica "A Ditadura no Brasil 1964-1985"

registra 0 periodo do regime militar no Pais, resgatando a memoria dos que 0

viveram e provocando reflex5es sobre os acontecimentos. - Retr'ata desde os

primeiros momentos do regime militar ate os grandes comicios populares das

"Diretas Ja", realizados em 1983 e 1984, em favor da aprovayiio de emenda

constitucional que restabeleceria 0 voto popular e direto para a eleiyiio do

Presidente da Republica.
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62, A exposiyao foi aberta ao publico pela primeira vez em agosto de

2006, na Camara dos Deputados, em Brasilia, Em 2007, a partir de parceria

entre a SEDHlPR, a Caixa Econ6mica Federal e a Petrobnis, foi levada a

Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Sao Paulo (SP) e Salvador (BA). Em

dezembro de 2007 - no contexto das comemorayoes dos 59 anos da Declarayao

Universal dos Direitos Humanos - foi realizada uma nova ediyao da exposiyao

em mais oito capitais - Belem (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belo

Horizonte (MG), Goiania (GO), Florianopolis (SC), Vitoria (ES), Natal (RN) e

Porto Alegre (RS),. Em 2008 a mosua fotografica foi instalada em Osasco (SP),

em Goiilnia (GO), em Santa Maria (RS), em Sao Paulo (SP) (nas celas do

antigo DOPS), em Buenos Aires (Argentina), em La Plata (Argentina), no

terreno da sede da Uniao Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro (RJ), na

Camara Municipal de Cachoeira do Sui (RS) e no Novo Shopping em Ribeirao

Preto (SP) (Anexo 9).

c) Memorials "Pcssoas Imprescindivels"

63, 0 Estado brasileiro esta promovendo os memoriais "Pessoas

Imprescindiveis", em homenagem aos mortos e desaparecidos politicos, os

quais sao colocados em prayas pUblicas, predios de Assembleias Legislativas e

de universidades, Os paineis e esculturas retratam os homenageados e situayoes

representativas da repressao do periodo do regime militar. A inaugurayao de

tais memoriais e sempre acompanhada de debates publicos sobre 0 periodo.

Ate 0 presente momento, diversos memoriais foram inaugurados, conforme

informayoes constantes do Anexo 10

d) Exposlyiio Apolonlo de Carvalho - Vale a Pena Sonhar

64, A exposiyao "Apol6nio de Carvalho - Vale a pena Sonhar" conta

a trajetoria de Apo16nio de Carvalho, militante politico que lutou contra dois

regimes autoritarios no Brasil, na Guerra Civil Espanhola e na Resistencia
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Francesa. Essa exposiyao foi montada em 2007 no Arquivo Nacional do Rio de

Janeiro (RJ). No dia 23 de setembro daquele ano, aniversario de tres anos da

morte de Apolonio, a exposiyao foi aberta na Estayao Central do Metro em

Recife (PE), devendo ser levada a varios outros estados (Anexo 11).

3.2.3.2 Projetos da Comissao de Anistia

65. 0 "Projeto Anistia Cultural", desenvolvido pela Comissao de

Anistia do Ministerio da Justiya, tambem tern como objetivo dar visibilidade a

fatos hist6ricos ocorTidos durante 0 regime militar. 0 projeto pretende

democratizar 0 acesso as informayoes sobre 0 periodo, contribuindo para a

formayao cultural, humana e politica dos jovens. Compreende a realizayao de

audiencias publicas de julgamento da Comissao de Anistia, nas quais serao

analisados pedidos de reparayao as vitimas do regime militar. Chamadas de

"Caravanas da Anistia", estao previstas 60 audiencias pirblicas pelo Pais ate

201 O. A primeira ocorreu na Associayao Brasileira de Imprensa (ABI), no

Estado do Rio de Janeiro, e a ultima sera em Rio Branco, Estado do Acre.

Alem das Caravanas da Anistia, outros eventos fazem parte do pr~jeto, os

quais se encontram descritos no Anexo 12.

66 Por meio das medidas constantes no Anexo 12, a Comissao de Anistia

vern exercendo imporlante papel na reparayao imaterial tanto das vitimas do

presente caso quanta de outras pessoas que tambern foram afetadas durante 0

regime militar. Merece especial menyao 0 Boletim da Comissao de Anistia nO

3, de outubro de 2007, que informou sobre 0 I Encontro dos Torturados da

Guenilha do Araguaia. Nesse evento, foram realizados paineis sobre justiya e

Direitos Humanos e colhidos, pelo Presidente da Comissao de Anistia,

depoimentos de 136 agricultores e camponeses que tiveram algum tipo de

envolvimento nos embates travados entre 0 Exercito e a Guenilha do Araguaia.

Com os novos depoimentos, a Comissao pode acelerar 0 julgamento de todos

os casos relativos ao assunto.
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67, No ano de 2008,0 Setor de Analise da Comissao avaliou 3,656 (tres mil

seiscentos e cinquenta e seis) processos de grupos tematicos, inclusive os 255

(duzentos e cinquenta e cinco) processos de camponeses que pleitearam

indeniza~ilo por alegada persegui~ilo sofrida por ocasiilo da Guerrilha do

Araguaia, 0 Setor acompanhou a segunda comitiva do Ministerio da Justi~a a
cidade de Sao Domingos do Araguaia (PA) para a coleta de liS (cento e

quinze) depoimentos,

68 Segue, abaixo, quadro geral de requerimentos apreciados peJa Comissao

de Anistia em 2008,

Tahela 1 - Quadro Geral de Requerimentos Apreciados

69 0 projeto "Memorial da Anistia Politica no Brasil", instituido em 13 de

maio de 2008, com a publica~ao da Portaria Ministerial nO 858, pretende

organizar, reservar e divulgar a memoria e 0 acervo historico reJativo a
repressao politica no Brasil, a partir das informayoes recolhidas nos processos

que tramitam perante a Comissao de Anistia e decorrentes de outras atividades
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da Comissao, Ainda em 2008, foi elaborada a identidade visual do projeto,

lanyada a campanha de doayao e arrecadayao de documentos, criado 0 projeto

"Caminhos para a Democracia", que visa a trabalhar a memoria territorial e

espacial dos regimes de exceyao, e criado urn Grupo de Trabalho para

proposiyao do projeto "Marcas da Memoria: Historia Oral da Anistia Politica

no Brasil" que objetiva construir urn acervo de fontes orais e audiovisuais de

historias de vida de pessoas que vivenciaram periodos de repressao

70, Emjaneiro de 2009 foi publicada a Revista Anistia Politica e Justiya de

Transiyao, cuja criayao foi prevista no inciso IV do art, 10 da Portar'ia 858/2008

do Ministerio da Justiya A revista tern 0 proposito de possibilitar urn amplo

espayo democnitico de debate sobre a anistia politica e as implicayoes

politicas, juridicas e sociais da transiyao de urn regime politico para outro

71. Dentro desse projeto tambem se insere a criayao de urn Memorial da

Anistia Politica do Brasil, em Belo HOlizonte (MG) (portar'ia Ministerial n°

858 de 5 de maio de 2009), cuja missao e preservar a memoria da repressao

politica no Brasil, de 1946 ate os primeiros anos da redemocratizayao, em

1985

n 0 projeto e uma iniciativa do Ministerio da Justiya, em parceria com a

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Prefeitura de Belo

Horizonte - MG, a Secretaria de Patrim6nio da Uniao e conta com 0 apoio da

Caixa Econ6mica Federal,

73, Em suas instalayoes ficarao disponiveis para consulta publica os mais de

64 mil processos submetidos it Comissao de Anistia e os arquivos conexos ao

tema doados por govemos, instituiyoes e particulares, alem de documentos

cedidos por instituiyoes conveniadas de outros paises, como Portugal e

Espanha,
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74, As obras foram iniciadas em setembro de 2009, A inaugurayao da 1"

fase esta prevista para fevereiro de 2010 e a conc1usao da ultima fase para

julho de 2010

75, A tarefa do Memorial da Anistia Politica do Brasil sera revelar as ideias,

os movimentos, as utopias que inspiraram as ayoes das milhares de pessoas que

sofreram perseguiyoes por discordarem do regime politico entao vigente no

Pais, 0 fio condutor sera a luta do povo brasileiro pela instaurayao da

democracia e da anistia.

76. A museografia do Memorial esta amparada nos seguintes topicos:

A historia do direito de resistencia dos povos contra tiranias, ditaduras e

totalitarismos;

o fenomeno das perseguiyoes politicas e 0 repudio a todos os crimes de

lesa-humanidade;

o direito de resistencia, com 0 devido respeito, reconhecimento e

lembranya dos que lutaram;

o protagonismo das instituiyoes da sociedade civil, dos partidos politicos,

da imprensa, dos intelectuais, dos estudantes e dos trabalhadores;

A luta pela redemocratizayao;

A luta permanente dos perseguidos politicos pelo direito il verdade, il

memoria e il justiya,

77 Em 2009, 0 trabalho da Comissao de Anistia foi bastante variado,

envolvendo Caravanas da Anistia, inaugurayao de Memoriais e outras

atividades de reflexao sobre 0 periodo do regime militar conforme explicitado

no Anexo 13.
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780 Por meio dos trabalhos da Comissao, varios dos pedidos formulados

pelos peticionarios e pela CIDH, nao apenas no que conceme as indenizay6es

pecuniarias, mas tambem, e de maneua especial, no que tange as reparay6es

simb6licas, ja foram ou estiio em vias de ser atendidos, 0 que demonstra 0

engajamento do Estado brasileiro na reparayiio integral pelos atos praticados

durante 0 regime militac

3.2.33 Recuperayiio da memoria da Guerrilha do Araguaia

79 ° Vale destacar 0 papel que vern desempenhando 0 Museu Paraense

Emilio Goeldi - instituiyiio de pesquisa vinculada ao Ministerio da Ciencia e

Tecnologia do Brasil, cujas atividades concentram-se, dentre outras, na

divulgayiio de conhecirnentos e acervos relacionados it regiiio amaz6nica - na

coleta e sistematizayiio de infOlmay6es sobre a Guerrilha do Araguaiao

800 Pesquisadores que participam das expediy6es it regiiio do Araguaia,

junto com 0 Grupo de Trabalho instituido pela Portaria n° 567/MD, estiio

trabalhando no sentido de reunuo, reproduzir, catalogar e organizar a vasta

documentayiio sobre a GuelIilha do Araguaia que se encontra dispersa, a fim

de disponibiliza-la ao publicoo

8L Outro objetivo da iniciativa e registrar em audio e video depoimentos

sobre a Guemlha, construindo urn arquivo de hist6ria OIal tem!lticoo a material

das entrevistas em audio e 0 material em video coletado pelos pesquisadores

sera articulado digitalmente com outros centros de documentayao no I"f'aiso

82 ° Alem disso, os pesquisadores do Museu Goeldi pretendem lanyar 0 site

Mem6ria Social da Guerrilha do Araguaia como urn espayo de acesso a

inforrnay6es e debate permanente, alem de publicar a hist6ria da Guerrilha do
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Araguaia em versao ilustrada para crianl'as (quadrinhos) e associar 0 Arquivo

da Mem6ria Social da Guerrilha do Araguaia it rede publica de ensino.

3.2.3.4 Homenagens a Bergson Gurjiio Farias

83. Bergson Gur:jao Farias, estudante de quimica da Universidade Federal

do Ceara e vice-presidente do Diret6rio Central dos Estudantes, foi preso e

expulso da universidade, com base no Decreto-Lei 477, de 27 de fevereiro de

1969. Bergson desapareceu entre 4 de maio e 4 de junho de 1972, enquanto

integrava a Guerrilha do Araguaia. Em 7 de julho de 2009, a partir do emprego

de novas tecnicas de identifical'ao por exame de DNA, seus restos mortais, que

haviam sido encontrados em 1996, foram identificados9 As homenagens a

Bergson Gurjao Farias incluiram as seguintes iniciativas:

• 29/09/2009: 0 Senador Inacio Arruda (PCdoB), em discurso

no plenario do Senado Federal, prestou homenagem a

Bergson Gurjao Farias e apresentou requerimento para que 0

Senado enviasse comissao especial de senadores para

participar do ato de sepultamento e homenagem, em

Fortaleza, no Ceara;

• 06/10/2009: Os restos mortais de Bergson Gurjao Farias foram

enterrados com honras de Estado no cemiterio Parque da Paz,

na cidade de Fortaleza. Houve desfile em carro do Corpo de

Bombeiros e uma placa foi instalada na universidade onde

estudou. A cerimonia decorreu de iniciativa da Secretaria

Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica

(SEDH/PR), pOl' meio do projeto "Direito it Mem6ria e it

Verdade", em parceria com a Universidade Federal do Ceara

9 Desde 1991, doze conjuntos de ossadas foram Iocalizadas Bergson ea segunda pessoa identificada
a primeira foi Maria L.ucia Petit da Silva, desaparecida em 16 de junho de 1972 e sepultada em 1996

34



000690

(UFC). Estiveram presentes na homenagem, entre outros,

familiares da vitima e diversos politicos; e

• 08/1 0/2009: -A Assembleia Legislativa do Ceara, em parceria

com a Camara Municipal de Fortaleza, realizou Sessilo

Solene conjunta em homenagem a Bergson Gurjilo Farias,

ocasiilo em que foi entregue a sua familia a Medalha

BoticliIio Ferreira, maior comenda da cidade de Fortaleza.

3.2.4 Dos documentos relacionados ao episOdio da Guerrilha do Araguaia

84. Em cerimonia realizada no dia 13 de maio de 2009 no Palacio

Itamaraty, com a presenya do Presidente da Republica, de diversos Ministros

de Estado e do Governador do Estado de Silo Paulo, foram anunciadas pelo

Governo Federal as seguintes iniciativas: I) envio ao Congresso do Projeto de

Lei n° 5.228/09, apresentado pela Exposiyilo de Motivos lntenninisterial CCI

MJI MREI MDI AGUI SEDH/ GSII SECOM/ CGU-PR nO 7/09, dispondo

sobre 0 acesso a infonnayoes publica; 2) lanyamento do site de internet

"Mem6rias Reveladas" (www.memoriasreveladas.arquivonacionaLgov.br)lo.

com documentos relativos ao regime militar que integram 0 acervo do Arquivo

Nacional, alem dos acervos em poder de 14 Estados; 3) divulgayilo de edital de

chamarnento publico solicitando a entrega ao Arquivo Nacional de documentos

do periodo de 1° de abril de 1964 a 15 de maryO de 1985.

10 Quanta ao lanc;amento do referido site, cumpre destacar que etc e coordenado peto "Centro de
Referencia das Lutas Pollticas no Brasil" implantado junto ao Arquivo Nacional, que tern dentre seus
objetivos 'co/Dear adisposir;iio de todos os brasileiros as arqu[vos sabre 0 periodo entre as decadas
de 1960 e 1980 e do.> Ill/as de reststellcia aditadura militor, quando imperaram no Pais cellSura,
violm;iio dos direitos politicos, prisoes, tmturas e marles· e 'de fazer valer 0 dlreito averdade e a
memoria' No site epasslvel consultar 0 acervo documental acima referido e obter c6pias em meio
digital de diversos destes documentos," 0 acesso aos clados e documentos contidos nos acervos em tela
dar-se~a por requerimento pessoal, de conjuge, descendente ou ascendente, sendo necessario 0

preenchimento do formulario proprio e apresenta9ao de documentos probatorios de identidade, de
parentesco ou de procura9ao no caso de solicita9ao em nome de terceiros 0 acesso aos dados e
documentos por parte de pesquisador, historiador, jomalista ou terceiro interessado dar~se~a mediante
agendamento previa e em ordem cronol6gica de solicita9ao (Fonte:
http://wwwarquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start htm Acesso em: 15/1DID9}
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85. No mesmo dia, por meio da Portaria nO 204, assinada pela Ministra

Chefe da Casa Civil, foi criado 0 "Centro de Referencia das Lutas Politicas no

Brasil (1964-1985) - Memorias Reveladas", no ambito do Arquivo Nacional

da Casa Civil da Presidencia da Republica (Anexo 14)

86. Segundo 0 texto da Portaria, que se fundamenta no direito ao acesso il

informayao e na necessidade de abrir il consulta publica documentos de

interesse para 0 tema da repressao politica, 0 objetivo do Centro e"tornar-se

espayo de convergencia e difusao de documentos ou informayoes produzidos

ou acumulados sobre 0 regime politico que vigorou no periodo de lOde abril de

1964 a 15 de maryO de 1985, bern como polo incentivador e dinamico de

estudos, pesquisas e reflexoes sobre 0 tema".

87. Nesse sentido, na mesma data, 13 de maio de 2009, foi editada a

Portaria 205 (Anexo 15), que detenninou a realizayao de charnada publica para

entrega de documentos e registros informayoes referentes ao periodo de lOde

abril de 1964 a 15 de maryO de 1985, que estejam na posse de pessoas fisicas

ou juridicas, servidores civis ou militares, resguardado 0 anonimato, e que

digam respeito il repressao politica ou aos perseguidos ou desaparecidos

politicos. 0 edital de chamamento foi publicado na mesma data (Anexo 16),

88, 0 chamamento publico, de 13 de maio de 2009, veio complementar 0

recolhimento ao Arquivo Nacional dos documentos publicos produzidos e

recebidos pelos extintos orgaos Conselho de Seguranya Nacional - CSN,

Comissao Geral de Investigayoes - CGI e Serviyo Nacional de Informayoes 

SNI, determinado pelo Decreto n, 5584, de 18 de novembro de 2005 (Anexo

2).
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89, Alem disso, a Secretaria de Comunica<;iio Social da Presidencia da

Republica lan<;ou, em 27 de setembro de 2009, campanha para estimular a

entrega de documentos relativos apolitica vigente durante 0 pedodo do regime

militar e que possam filcilitar a localiza<;iio de pessoas desaparecidas.. Os

documentos que forem coletados como resultado dessa campanha seriio

tambem recolhidos ao Arquivo Nacional, no ambito do Projeto Mem6rias

Reveladas,

90. A campanha e direcionada a toda a sociedade e esta estruturada em

torno de tres filmes, no formato de 30 segundos cada, os quais estiio sendo

veiculados em TV aberta, e de 60 segundos cada, para veicula<;iio em TV por

assinatura (Anexo 17), Comerciais de rlldio, anuncios em revistas, jomais e na

internet, e a fixa<;iio de cartazes em locais publicos servem de apoio a
mobiliza<;iio.

9L No que concerne especificamente aos documentos referentes a
GuerTilha do Araguaia, a documenta<;iio disponivel no ambito da Uniiio acerca

das opera<;oes militares oconidas no periodo foi juntada aos autos da A<;iio

Ordinilria nO 82,00,24682-5, ajuizada por Julia Gomes Lund e outros, no intuito

de dar' cumprimento a senten<;a judicial.

92, Cabe esclarecer que, embora a legisla<;iio brasileira que dispoe sobre 0

direito Ii informa<;iio contemple casos de restri<;iio ao acesso a documentos

imprescindiveis Ii seguran<;a da sociedade e do Estado, esse sigilo niio recai em

nenhum documento referente aGuenilha do Araguaia, Nada obstante, informa

se que, em 5 de maio de 2009, a Presidencia da Republica encaminhou ao

Congresso Nacional Projeto de Lei n, 5.228/09 (Anexo 18), que objetiva dar

novo tratamento ao direito ainforma<;iio, privilegiando a garantia ao acesso Ii

informa<;iio como regra geral. Cabe destacar 0 artigo 16 do Projeto de Lei que

assim dispoe:
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Art 16, Nao podera ser negado acesso ainformac;ao necessaria atutela judicial ou
administrativa de direitos fundamentais
Panigrafo Unico As infonnal(ocs ou documentos que versem sabre condutas que
impliquem violac;ao dos direitos humanos, praticada por agentes publicos ou a mando
de autoridades publicas, nao poderao ser objeto de restric;ao de acesso

9.3. Assim, por ora, todos os documentos de que se tern conhecimento sobre

a Guerrilha do Araguaia estao sob a guarda do Arquivo Nacional, disponiveis

para consulta, resguardado 0 direito aprivacidade e a seguran9a nacional, bern

como foram enlregues ao Julzo da In Vara Federal da Se9ao Judicil\ria do

Distrito Federal 0 Estado brasileiro reconhece que esses documentos - .ia

amplamente analisados - nao oferecern informa90es detinitivas sobre a

localiza9ao dos restos mortais dos guerrilheiros, mas, em conjunto com 0

Livro-Relatorio, constituem impOltante retrato dos fatos relacionados a
Guerrilha do Araguaia.

94. Alem dessas providencias, no ambito do procedimento de execu9ao da

senten9a proferida na A9ao Ordinaria n. 82.00.24682-5 (Julia Gomes Lund e

oulros), acima citada, estao sendo coletadas informa90es, principalmente por

meio de oitivas de testemunhas, a tim de localizar os restos mortais dos

guerrilheiros do Araguaia, contribuindo para ampliar as informa90es sobre 0

episodio.

95. Nesse sentido, em 4 de agosto de 2009, a Juiiza Federal da I' Vara

Federal da Se9ao Judiciaria do Distrito Federal solicitou, por carta precatoria, a

oitiva de testemunhas e a entrega dos documentos que esses tenham em seu

poder a respeito da Guerrilha do Araguaia. (Anexo 19).

.3.2.5 Da localiza9ao dos restos mortais e identifica9ao das vitimas

dcsaparecidas na Guerrilha do Araguaia

96. Consoante consta do item 5 da peti9ao inicial da Comissao

Interamericana, varias expedi90es foram realizadas a regiao do Araguaia na
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tentativa de localizar os COlpOS dos guerTilheiros desaparecidos. Algumas

expediy5es foram patrocinadas pelos familiares dos guenilheiros

desaparecidos, outras por orgaos publicos, como a Camara dos Deputados e a

Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos (CEMDP).

97. Ate 0 presente momento, faram realizadas treze viagens, de particulares

e orgaos publicos, ao local dos fatos. Na primeira, patrocinada por fiuniliares

das vitimas, em outubro de 1980, foram colhidos depoimentos de v{Uias

pessoas sobre a possivel localizayao dos COlpOS. Somente na segunda

expediyao, realizada em abril de 1991, foram realizadas escavay5es Tres

ossadas foram encontradas na oportunidade, sendo que, posteriormente, em

1996, uma delas foi identificada como sendo de Maria Lucia Petit da Silval1

Outras ossadas faram localizadas nas viagens seguintes, mas desde a nona

viagem, realizada em dezembro de 200 I, nao foram mais encontrados restos

mortais (Anexo 20).

98 Mais recentemente, 0 Estado brasileiro criou, pOl meio da Portaria n.

567fMD, de 29 de abril de 2009, 0 Grupo de Trabalho (GT) para coordenar e

executar as atividades necessarias para a localizayao, recolhimento e

identificayao dos corpos dos guenilheiros e militares mortos no episodio da

Guenilha do Araguaia. (Anexo 21)

99. 0 GT e coordenado pelo Consultor Juridico do Ministerio da Defesa,

nomeado pm meio da Portaria n° 995/MD, de 13 de julho de 2009, (Anexo 22)

11 Em 7 de julho de 2009, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a CEMDP anunciaram a
identifica9ao de mais urn guenilheiro, Bergson Gurjao Farias, cuja ossada havia sido recolhida pela
expediyao realizada pela CEMDP em 1996 A identificayiio foi passivel gra9as ao aprimoramento da
tecno!ogia de exames de DNA, j<i que a rnesma ossada ja havia sido submetida a outros cinco testes,
sem que se obtivesse resultado conclusivo. Reslam, ainda, sob a guarda da SEDH, mais 10 ossadas a
serern identificadas, que serao submetidas novamente a exames de DNA fnrense. dessa vez utilizando
a tecnologia inovadora denominada SNP (single nucleotide polimorphisms) A respeito da
identifica~ao das ossadas, 0 Estado brasileiro celebrou contrato com 0 Laborat6rio Genomic, para
prestar servi~os de identifica9ao genetica e de fonna~ao de banco de dados eletr6nico de informa~5es

geneticas, com vistas a promover 0 reconhecimento das ossadas jil encontradas e daquelas que venharn
a ser localizadas
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o CoASl±l!or~'-tffi6i~-i\-1ifHsj·eFitr-cla-fj'*'Sl\ '" [0 i dos!gnad0 eeffle

GeeR!BAu<1m'-<le-Gffij3e-de TrabalhH. Alem de seu coordenador, 0 GT e

composto de representante de diversos 6rgaos, alem de equipe de atividades

tecnicas, observadores independentes apoio logistico, todos indicados pela

Portaria 1. I68/MD, de 27 de A!!l5osto de 2009. Vejamos:

Representantes Institucionais:

• Estado do ParA:

• Jose Roberto da Costa Martins;

• Mario Vinicius Hesketh; e

• Paulo Cesar Fontelles de Lima Filho.

• Distrito Federal:

• Valdir Lemos de Oliveira;

• Cleber Monteiro Femandes; e

• Jose Ribamar Sousa Machado Filho.

• Advocacia Geral da Uniao:

• Fabio Gomes Pina - Advogado da Uniao; e

• ktur Vidigal de Oliveira - Procurador Federal.

Equipe de Atividades Hcnicas:

• Ministerio da Ciencia e Tecnologia (Museu Emilio Goeldi):

• Ivete Nascimento - Antrop6loga; e

• Rodrigo Peixoto - Antrop6logo.

• Ministerio da Justiva (Departamento de Policia Federal):

• Marcelo de Lawtense Bassay Blum - Ge6logo;

• Jeferson Evangelista COrTea - Medico;

12 A Consultoria Juridica do Minislerio da Defesa eorgiio da Advocllcia-Gernl da Unifio, chefiado pelo Consultor
Juridica, com a funytlo de assessorar 0 titular da pasta e zelar pela constilucionalidade e Jegalidnde dos alcs
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o Anderson Flores Busnello Odont610go;

o Daniel Russo - Ge610go; e

o Julio Coelho Ferreira de Souza - Ge610go.

• Policia Civil do Distrito Federal:

o Elvis Adriano da Silva Oliveira - Medico Legista;

• Ricardo Cesar hade Nogueira - Medico Legista;

• Jose Geraldo Ponte Pierre Filho - Medico Legista;

o Cristofer Diego Beraldi Martins - Medico Legista;

• Aluisio Trindade Filho - Medico Legista;

• Claudia Regina B de O. Mendes - Perita Criminal;

• Celso Neneve - Perito Criminal; e

• Malthus Fonseca GaMlo - Medico Legista.

o Policia Civil do Distrito Federal: (Terracap)

• Magno Augusto machado - Ge610go

o Universidade de Brasilia - UnB:

• Welitom Rodrigues Borges - Ge610go;

o Pericles de Brito Macedo - Tecnico; e

o Gustavo Melo - Ge610go.

Universidade Federal do Ceara:

I. Mariano Castelo Branco - Geofisico;

2. Nilo Pedroso - Ge610go; e

3 Jackson Alves - Ge610go.

Universidade Federal da Bahia:

1. Milton Jose Porsani Geofisico; e

2. Amo Brichta - Ge610go.

ministeriQis

000696
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Vniversidade do Para:

I, Lucia Maria da Costa e Silva

Observadores Independentes:

Associayao dos Juizes Federais do Brasil- AJUFE:

L Fernando Cesar Batista de Mattos - Juiz Federal;

Partido Comunista do Brasil:

L Aldo da Silva Arantes;

2, Egmar Jose de Oliveira

Jornalistas:

L Eumano Silva; e

2, Myrian Luiz Alves,

Pesquisador da VuB:

L Carlos Hugo Studart Correa

, Equipe de Apoio Logistico:

Comando do Exercito:

LGen Bda Mario Lucio Alves de Araujo;

2,Cel InfHumberto Francisco Madeira Mascarenhas;

.3 Cel Inf Anisio David de Oliveira Junior;

4 Cel InfEdmundo Palaia Neto;

5, Ten Cel InfAmauri Silvestre;

6, Ten Cel Art Marcio Kazuaki Fusissava;

7, Ten Cel Eng Alfredo Alexandre de Menezes Junior; e

8, Cap Inf Adriano Risso Ocanha,

100, Alem dos acima mencionados, sao colaboradores do GT, nao

relacionados na citada portaria, os seguintes membros:
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Outros colaboradores nao enumerados na Portaria:

Universidade Federal do Ceara:

I Luiz Ricardo Braga;

2. Jose Albuquerque Sobrinho; e

3. Ailton Amorim

Universidade de Sao Paulo:

t Vinicius Rafael Neris dos Santos; e

2. Emande Costa Santos.

lOt A partir dai, iniciaram-se as atividades do GT, em sua I" fase, em que

foram realizadas reuni6es para planejamento do trabalho e a efetivayao dos

reconhecimentos previos para identificar, no telTeno a ser pesquisado, os

pontos estabelecidos no planejamento. Em seguida, passou-se a 2" fase do GT,

cujo objetivo foi promover 0

reconhecimento qualificado dos pontos previamente planejados, assim como, outros
pontos que surgiram em decorrencia de dados coletados localmente e apresentados ao
G1 Pennitiu ainda a analise detalhada dos locais da suposta inuma~ao de
participantes da guclrilha, mediante a apresent3y80 de manifestar;oes conclusivas,
Jaudos e pareceres nas areas de Geologia, Antropologia Forcnse e Antropologia
Social, em especial, esc1arecendo ao GT, quanta aviabilidade t6cnica da realiza9ao
de escava90es para a husca de restos mortais de supostos participantes da 'Guerrilha
do Araguaia'. Essa fase, objetivou tambem detcrminar as pontos iniciais de
escavayoes e identificar as necessidades materiais e humanas para a realizayao das
atividades da fase sUbsequente,13

1020 0 Estado brasileiro encaminha em anexo (Ancxo 23) 0 Relat6rio da 2"

Fase, de Reconhecimento, das atividades do Grupo de Trabalho.

1030 Superada a 2" fase, passou-se it 3" fase, relativa ao trabalho de campo,

tendo como escopo "realizar os trabalhos de localizayao e recolhimento de

13 Relatorio Final da 2U Fase do Grupo de Trabalho - Reconhecimento
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possiveis restos mortais encontrados, nos pontos qualificados durante a fase

anterior"l4 A primeira expediyao teve inicio em 10 de agosto de 2009, na

cidade de Maraba, Estado do Pan\,

104, 0 Estado brasileiro encaminha em anexo (Anexo 24) 0 Relatario da 1"

Expediyao da 3" Fase, em que foram planejados os trabalhos nos pontos

conhecidos como DNIT (patio do antigo DNER) e regiao da Fazenda Tabocao,

Foram iniciados, tambem, trabalhos nos locais Agua Fria, Complexo do

Matrixa e Dois Coqueiros, dos quais 0 primeiro teve 0 seu trabalho concluido

105, Cabe destacar 0 ponto 4 do Relatario, que discorre sobre os trabalhos da

equipe de Antropologia Social na busca por inforrnayoes sobre a localizayao

dos corpos, No mesmo tapico, consta tambem comentarios dos observadores

doGr,

106, A 2" Expediyao do trabalho de campo (3" Fase) teve inicio em 24 de

agosto de 2009, Para essa etapa, foram planejados trabalhos nos pontos

conhecidos como Dois Coqueiros, Completo Matrinxa e Reserva Indigena

Sorora Foram realizados tambem reconhecimentos complementares nos

pontos conhecidos como Carrego Ezequiel, Fazenda Sao Sebastiao e Fazenda

Tabocao.

107. 0 Estado brasileiro encaminha em anexo (Anexo 25) 0 Relatario da 2'

Expediyao da 3' Fase do Grupo de Trabalho, 0 qual, alem de descrever as

atividades de localizayao realizadas, tambem traz os relatos dos observadores,

ressaltando a participayao de representante do Comite Interinstitucional de

Supervisao das Atividades do Grupo de Trabalho e da Secretaria Especial dos

Direitos Humanos da Presidencia da Republica.

14 Relatorio da 10 Expedi98.0 do Grupo de rrabalho - ]I' fase
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108. A 3" Expediyao do trabalho de campo (3" Fase) deu-se entre os dias 9 e

17 de setembro de 2009. FOlam realizados trabalhos nos pontos conhecidos

como Base Xambioa, CorTego Ezequiel, Fazenda Sao Sebastiao e Clareira

Cabo Rosa. Foram ainda realizados reconhecimentos complementares nos

pontos Xambioa e COlTego Mutuma. Foi dada continuidade, outrossim, aos

trabalhos de entrevistas e contextualizayao dos fatos. Em anexo (Anexo 26), 0

Estado brasileiro apresenta 0 Relatorio dos trabalhos, que conta tambem com 0

relato dos observadores independentes do GT

109. A 4" Expediyao do trabalho de campo (3" Fase) deu-se entre os dias 28

de setembro e 05 de outubro de 2009 (Anexo 27). Realizaram-se trabalhos na

Base Bacaba (centro da Pista e Cabeceira), Base Xambioa (Poyo) e COlTego

Mutuma, alem de reconhecimentos especializados em pontos dos locais

conhecidos como Aragominas e Pimenteira.

110. A 4" Fase consiste no trabalho de laborat6rio e escritorio e esta prevista

para acontecer no periodo entre 1° de novembro de 2009 a 30 de abril de 2010.

Em anexo (Anexo 28), 0 Estado brasileiro encaminha apresentayao referente

aos trabalhos ja realizados pelo GT.

110. Como e do conhecimento dessa Egregia Corte, alem do Grupo de

Traba1ho, foi criado 0 Comite lnterinstitucional de Supervisao das Atividades

do Grupo de Trabalho, por meio do Decreto de 17 de julho de 2009 (Anexo

29) .. Cabe a esse Comite supervisionar e acompanhar as atividades do Grupo de

Trabalho, colher depoimentos ou requerer que a Advocacia-Geral da Uniao 0

faya, expedir Olientayoes, indicar novos locais de busca e detenninar a

rea1izayao de diligencias. 0 Comite devera receber 0 plano de trabalho, os

relatorios trimestrais e 0 re1atorio [mal das atividades de busca, elaborando seu

relatorio conclusivo.
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111" Integram 0 Comite: 000701

1) 0 Ministro da Defesa, Nelson Jobim, que 0 preside;

2) 0 Secretario Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da

Republica, Paulo Vannuchi;

3) Antonio Herman Benjamin, Ministro do Superior Tribunal de

Justiya;

4) Marco Antonio Barbosa, Presidente da Comissao Especial

sobre Mortos e Desaparecidos Politicos (Lei 9140);

5) Belisario dos Santos Junior, membro da Comissao Especial;

6) Diva Santana, membra da Comissao Especial;

7) Jose Gregori, ex-ministro da Justiya;

8) Chiudio Fonteles, ex-Procurador-Geral da Republica;

9) Ricardo Kotscho, ex-Secretario de Imprensa e Divulgayao da

Presidencia da Republica; e

10) Estefilnia Viveiros, Presidente da Seccional do Distrito

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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3.2.6 Da tipifica~iiodo crime de desaparecimento for~ado

1120 A tipifica~fto do cnme de desaparecimento fon;:ado no ordenamento

interne brasileiro encontra-se submetida ao exame do Poder Legislativo, pOl'

meio do Projeto de Lei n. 40038/2008 (Anexo 30), que "dispoe sobre 0 crime

de genocidio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerTa e os

crimes contra a administra~fto da justi~a do Tribunal Penal Internacional,

institui normas processuais especificas, dispoe sobre a coopera~fto com 0

Tribunal Penal Internacional, e da outras providencias",

113, Referido Projeto de Lei, encaminhado a Camara dos Deputados pelo

Presidente da Republica em setembro de 2008, "tern como proposito

possibilitar 0 exercicio da jurisdi,fto primaria pelo Estado brasileiro e viabilizar

a coopera,fto com 0 Tribunal Penal InternacionaL Assegura-se, assim, que, em

nenhuma hipotese, uma pessoa ou urn crime internacional sujeito Ii jurisdi,fto

penal brasileira renda ensejo Ii atua,fto da jurisdi,fto do Tribunal Penal

Internacional, pois se dota 0 Pais dos instrumentos juridicos necessarios ao

cumprimento de suas obriga,oes internacionais:' (Anexo 31)

114 Nesse sentido, consta do Projeto de Lei 0 artigo 33, que trata do crime

contra a humanidade pOI' desaparecimento for,ado, a saber:

Crime contra a humanidade por desaparecimento fOfyado

Art 33 Apreender, deter, seqiiestrar au de Dutro modo privar alguem de Iiberdadc,
ainda que legalmente, em nome do Estado au de organizuryao politica, au com a
autorizac;:ao, apaio au aquiescencia destes. ocultando au negaodo a privac;ao da
liberdade au informac;:ao sabre sua sorte au paradelra a quem tenha a direito de sabe
la, deixando 0 derido fora do ampafO legal por perfocto superior a quarenla e oito
horas:

Pena: reclusao, de cinco a quinze anos, sem prejulzQ da concorrcncia de outr05
crimes

§ 1° Na mesma pena incorre quem ordena os atos definidos neste artigo ou mant6m a
pessoa detida sob sua guarda, custodia ou vigilfincia
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§ 2(1 0 crime perdura enquanto nao seja esc1arecida a serte ou 0 paradeiro da pessaa
detida, ainda que sua morte oeorra em data anterior.

Desaparecimento fon;:ada qualificado

§ 31} A pena sera de dez a trinta anos de rec1usao, se 0 desaparecimento durar mais de
trinta dias

115. 0 Estado brasileiro esclarece que 0 Projeto de Lei n. 4038/2008 corre

apensado a outro Projeto de Lei, anterior, de numero .30112007 (Anexo 32), 0

qual tambem prevo, no artigo II, sob 0 titulo de crimes contra a humanidade, 0

crime de desaparecimento foryado, a saber:

Art 11 Quem l no quadro de urn ataque generaJizado ou sistematico contra qualquer
populal;ao civil, praticar:
( .. )
I) desaparecimento foryado de pessoas, entendido como a detem;ao, a prisao ou 0

sequestra promovido por urn Estado ou organiz8<;ao polltica, ou com a sua
autoriza9ao, apoio ou concordancia, seguidos de recusa a reconhecer tal cstado de
priva<;ao de liberdade ou a prestar qualquer infonnayao sabre a situal,::ao ou
localizal,::ao dessas pessaas, com 0 proposito de lhes negar a proteyao da lei por urn
longo periodo de tempo;
(.)
Pena: recJusao de 8 (oito) a 30 (trinta) anos
Panigrafo unico. Para as efeitas desse titulo, aumenta~se a pena de urn a dais terl,::os,
quando:
a) 0 crime for cometida por autoridade ou agente publico;
b) 0 crime for cometida mediante concurso de pessoas

116. Assim, 0 Estado brasileiro reconhece a importancia da tipificayao do

crime de desaparecimento foryado, a qual esta submetida a exame do Poder

Legislativo

117. 0 Estado brasileiro observa que, nao obstante os Projetos de Lei tenham

side impulsionados pela necessidade de adequar a legislayao interna ao novo

corpo normative trazido pelo Tribunal Penal lnternacional, a tipificayao do

crime de desaparecimento foryado supre a lacuna existente no ordenamento

juridico brasileiro com referencia a essa conduta, ora em discussao pelos fatos

ocorridos na Guerrilha do Araguaia.
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3.2.7 Das medidas de niio repeti~iio

a) Cnrsos sobre Dbeitos Humanos nas For~as Armadas

118. Por meio do Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008, 0 Presidente da

Republica aprovou a "Estrategia Nacional de Defesa", a qual preve

expressamente que "as instituic;5es de ensino das tres Forc;as ampliarao nos

seus cUlTiculos de fOlTllac;ao militar disciplinas relativas a noc;5es de Direito

Constitucional e de Direitos Humanos, indispensaveis para consolidar a

identificac;ao das Parc;as Armadas com 0 povo brasileiro"

119. Os cursos ministrados pela Academia da Porc;a Aerea (APA) abordam

as disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos na area de

"Ciencias Sociais Aplicadas", mais especificamente na disciplina de "Direito

Geral", que aborda 0 tema dos Direitos Humanos na parte relativa ao exame

dos dispositivos constitucionais referentes aos direitos e garantias

fundamentais.

120 No Exercito, a cadeira de Direito contempla os assuntos de Direito

Constitucional e Direitos Humanos, inc1uindo 0 Direito Intemacional

Humanitario (DIH). Os temas de Direitos Humanos sao tratados de maneira

interdisciplinar, nas seguintes cadeiras:

a) Introduc;ao ao Estudo do Direito, na qual ha uma abordagem

constitucional dos direitos individuais e co1etivos. Nesta disciplina,

sao tratadas tambCm as quest5es referentes il Garantia da Lei e da

Ordem (GLO), no contexto de respeito aos direitos individuais;

b) Direito Constitucional, na qual sao abordados os aspectos relativos

aos principios, direitos, garantias e deveres constitucionais; e
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c) Direito Administrativo, na qual sao reforyados os direitos individuais

durante 0 estudo dos temas relacionados a Justiya e aDisciplina,

12 L Quanto aMarinha, 0 conteudo relativo aos Direitos Humanos e tratado

na disciplina de Direito Constitucional, especificamente no estudo dos "direitos

e garantias fundamentais do homem", 0 mesmo tema tambem e abordado de

fonna ampla na materia de Direito Internacional Humanitl\rio, onde se reforya

a ideia de proteyao da pessoa humana em conflitos armados.

b) Cooperayao Internacional

122, A cooperayao internacional destacada neste subitem visa a trnca

de experiencias com outrns paises sobre fonnas de transiyao para 0 regime

democn\tico, maneiras de resguardar 0 direito a memoria e a verdade,

sugest6es sobre como permitir 0 acesso a arquivos publicos da forma mais

ampla possivel e outras medidas, de modo a evitar que transgress6es a Direitos

Humanos proprias de regimes nao democraticos voltem a ocorrer,

b.I. Reuniao de Altas Antoridades de Direitos Humanos e

Chancelarias do Mel'cosul

123 A Reuniilo de Altas Autoridades de Direitos Humanos e Chancelarias

do Mercado Comum do SuI (Mercosul) e Estados Associados (RADDHH)

iniciou suas atividades em maio de 2005, como urn foro interestatal para a

analise e definiyao de politicas publicas de direitos humanos, A Reuniao

realiza-se duas vezes por semestre, no pais que esteja incumbido da

Presidencia "pro tempore" do Mereosul
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124. Os paises do Mercosul reafirmaram 0 compromisso com 0 tema "direito

il verdade", nos termos da resoluyao aprovada por consenso na 61" Sessao da

antiga Comissao de Direitos Humanos das Nayoes Unidas (atual Conselho de

Direitos Humanos).

125. Em setembro de 2007, 0 tema "direito averdade" foi incluido na agenda

da RADDHH pelo Secretfuio Especial dos Direitos Humanos do Estado

brasileiro. Em maryO de 2008, durante a XI RADDHH, reuniu-se pela primeira

vez 0 Gmpo de Trabalho Memoria, Verdade e Justiya..

126 Cabe ao Gmpo de lrabalho:

• Promover 0 interciimbio de experiencias entre os paises do Mercosul e

Associados para a criayao e funcionamento de Comissoes de Verdade,

Justiya, Memoria e Reconciliayao;

• Incentivar a cooperayao tecnica aos paises que estao em processo de

criayao de comissoes de verdade;

• Promover a cooperayiio tecnica e 0 interciimbio de informayoes para a

proteyao e preserva,ao de arquivos identificados como essenciais para a

preservayiio da memoria de graves viola,oes dos direitos humanos e 0

direito humanitario intemacional; e

• Realizar urn seminario do Mercosul sobre as experiencias de verdade e

reconciliayao dos paises da sub-regiao e Associados.

b.2. Conselho de Direitos Humanos das Nayoes Unidas

127. Em setembro de 2009, 0 Estado brasileiro co-patrocienou resoluyao,

aprovada na 12' Sessao do Conselho de Direitos Humanos das Nayoes Unidas,

sobre direito il verdade, com enfoque no tema da preservayao de arquivo e de

proteyao de testemunhas.
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128. A reso1uyao possui onze c1imsulas operativas a respeito (a) do papel do

direito Ii verdade para 0 tim da impunidade e para a pmmoyao dos direitos

humanos, (b) da contribuiyao de mecanismos judiciais e nao judiciais, como

comissoes de verdade na investigayao de violayoes de direitos humanos e (c)

do desenvo1vimento de pmgramas de proteyao de vitimas para proteger os

individuos que cooperam com mecanismos juridicos e nao juridicos.

129. A reso1uyao sugere que 0 Alto Comissariado das Nayoes Unidas para

Direitos Humanos faya relatario, a ser apresentado na 15" Sessao do Conselho

de Direitos Humanos das Nayoes Unidas, em setembro de 2010, sobre proteyao

de testemunhas, com informayoes relativas a pmgramas, mecanismos e

melhores prilticas, com 0 objetivo de contribuir para a elaborayao de urn padrao

minimo para a proteyao desses individuos

130. A resoluyilo tambem sugere que umas das discussoes da 16" Sessilo do

Conselho de Direitos Humanos, em marI'o de 2011, seja sobre a administrayilo

e a organizayilo de arquivos publicos que contenham informayoes sobre graves

violayoes de direitos humanos

.3 •.3 DO NAo ESGOTAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS

131 Entende-se que a demanda apresentada nile pode ser admitida pe1a

Corte Interamericana de Direitos Humanos, devido Ii falta de esgotamento dos

recursos internos. No presente caso, a analise cuidadosa das quest5es

preliminares por essa Egregia Corte, como ja alertado, faz-se ainda mais

imperiosa, uma vez que a CIDH deixou de avaliar adequadamente essas

quest5es enquanto 0 caso esteve sob seus cuidados e, depois, quando tomou a

decisilo de encaminhil-Io a Essa Egregia Corte.
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132, A regra do esgotamento dos recursos de direito interno eurn dos pilares

do Direito Internacional, de origem consuetudin{llla, Seu conteudo reza que

nao podera haver interposi9ao de uma reclama9ao intemacional antes que 0

particular, vitima do ate iHcito, tenha esgotado todos os recursos internos

previstos e colocados it sua disposi9ao pela ordem juridica do Estado brasileiro

cuja responsabilidade e averiguada15 A origem da regra do esgotamento dos

recursos de direito intemo ja estava presente nos primordios do Direito

Internacional, como se verifica no instituto de prote9ao diplomatica, exercido

pelos Estados quando seus nacionais sofriam algum tipo de prejuizo no

exterior:

"It is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect its
subjects, when injured by acls contrary to international law committed by another
State, frOnt whom they have been unable to obtain satisfaction tbf'ough the
ordinary channels" (ePJI, Mavrommatis, acordao de 1924, p '1)16

133, Dma reclama9ao internacional, portanto, somente e cabivel apos 0

esgotamento dos recursos ordinarios do Estado violador da norma de Direito

InternacionaL Dma vez cristalizada como pratica internacional e

reiteradamente reconhecida pelajurisprudencia da Corte Permanente de JuSti9a

Internacional (e depois pela Corte Internacional de Justi9a)17, a legr'a foi

transplantada das Cortes de Direito Internacional para as Cortes de Prote9ao

dos Direitos Humanos,

134 Decerto que, com a evolu9ao do Direito Intemacional e da proteyao

internacional dos direitos humanos, a regr'a do esgotamento dos recUl'SOS

internos nao serve mais em favor, somente, da logica da soberania estatal; ao

IS Dinh, Daillier e Pellet, "Direito Intemacional Publico", p. 710, Funda¥ao ealausle Gulbenkian,
Usbo", 1999,
16 Disponivel em: http://www,woridcourtscom/pcij/engldecisionsl1924 ,08 .30_mavrommatis/,
acessado ern 21 de outubro de 2009
17 A regra do esgotamento dos recursos intemos ereferida em diversos casos na Corte Intemacional de
Justi,a: Anglo-Iranian Oil Company (1952); Ambatielos (1953; Interhandel (1959); Elettronica Sicula
(1989)
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contn\rio, ela cumpre uma funyao dentro da propria logica de proteyao dos

direitos humanos

135. No decorrer do seculo XX, pr1ncipalmente apos a 2' Guerra Mundial,

houve uma conscientizayao generalizada de que os direitos e garantias

individuais deveriam gozar de uma proteyao mais comp1eta. Verificava-se,

portanto, que a depender de diferentes formas de govemo, tais direitos

poderiam ter a sua fruiyao prejudicada ou ser abertamente violados. Nesse

contexto, Antonio Augusto Canyado Trindade discursa em conson1incia:

[L]os derechos humanos a ser protegidos son inherentes a la persona humana ( ..)
Por consiguiente, la aeden de su protecci6n no se agotn ~ no puede agotarse - en la
accion del Estado, 18 (grifamos).

136 Com a internacionalizayao dos direitos humanos, varios tratados em

materia de direitos humanos foram ratificados pelo Estado brasileiro, dentre

eles, em 1992, a Convenyao Americana sobre Direitos Humanos. Em seus

artigos 8° e 25, 0 Pacto preve, em linhas gerais, a obrigayao de 0 Estado

oferecer proteyao e recursos judiciais eficazes, E, exatamente a partir desse

compromisso que se sustenta a import1incia da obrigayao, agora por parte das

vitimas, de se fazer uso de todos os recursos internos a disposiyao antes de

interpor recurso no Sistema Interamericano, Desta maneira, se a adoyao da

Convenyao Americana exige do Estado urn comportamento positivo previo,

que e exatamente 0 de manter seu ordenamento juridico apto a amparar a

vitima, nao pode a Corte despreza-lo ao aceitar a interposiyao de recursos

diretamente no Sistema Interamericano de Proteyao,

1.37 A exigencia do esgotamento esta distribuida de forma a obrigar ambas

as partes a agirem: 0 Estado a prover os recursos, e a vitima a se valer desses

recursos, Vma vez fragilizada a regra do esgotamento dos recursos internos,

esvazia-se consequentemente parte do conteudo dos artigos mencionados ja

18 Voto Concordante do Juiz AA Canyado Trindade, casa Castillo Petru::zi liS Peru
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que ela se relaciona estreitamente com estes e precisam, pois, do mesmo grau

de rigor para que 0 sistema intemacional de protec;ao funcione de maneira

eficiente, Nesse mesmo sentido, Antonio Augusto Canc;ado Trindade defende:

(..,) as meios de repara¥8.o de direito interno se filzem presentes no proprio processo
legal intemacional no clever do Estado de fomccer recursos internos eficazes e no
dever correspondcnte do individuo rcclamnnte de utiliznRlos como condic;ao de
admissibilidade da petic;ao intemacional.,,19 (grifamos)

138 Ademais, e amplamente reconhecido que aos Estados cabe a

responsabilidade primaria na protec;ao dos direitos humanos, A protec;ao

exercida pelos orgaos intemacionais se revela subsidiiuia20 0 Estado detem

maior controle das provas, das investigac;oes e, oferece maior facilidade de

acesso aos remedios, bern como se encontra no dever de prover recursos aptos

a reparar os danos as vitimas sob os artigos 8° e 25 da Convenc;ao Americana

sobre Direitos Humanos, Assim, e 0 Estado que detem as ferramentas

adequadas para a promoc;ao da justic;a, de maneira mais nipida, eficaz e menos

dispendiosa, Em vista disso, a propria Organizac;ao das Nac;oes Unidas

prescreve:

The international rule of exhaustion of local remedies before taking to international
remedies is one of the basic rules in international law The object of the rule is to
enable the respondent State the first opportunity to correct the hann and to make
redress C.) access to an international organ should be available, but only as a last
resort (.,,) A person should seek redress from domestic remedies because these are
normally quickel', cheaper and more effective than the international ones:!!
(grifamos)

139. Em complemento, no fRelatorio 12/09 da Comissao Interamericana de

Direitos Humanos sabre a Petic;ao 4643-02, Armand Lerco e Alain Rouland, a

Comissao reitera que 0 requisito de previo esgotarnento dos recursos internos

19 Canyado TIindade, A.A, Tratado intemacional dos direitos humanos, p 531, VoL I, i Ediyao, Porto
Alegre, 2003
10 Para Andre de Carvalho Ramos, ejustamente 0 caniter subsidi<lrio da jurisdiyao internacional e 0

papel da regra do esgotamento dos recursos internos que permitiram a adesao dos Estados aos tratados
de direitos hwnanos Carvalho Ramos, IIResponsabilidade intemacional pOI' violayao de direitos
humanos", p. 214, Renovar, Rio de Janeiro/Sao Paulo, 2004
21 Disponivel em: http://www.unorgfesalsocdev/enable/comp201htm, 22/10/2009, 9:48
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foi estabelecido para garantir ao Estado a possibilidade de resolver

controversias dentro de seu proprio ambito jurfdico (panlgrafo 40). 0 mesmo

entendimento ja havia sido consolidado no casu Velasquez Rodrigues Vs.

Honduras, na sentenya de 29 de julho de 198822
:

"La regia del previa agotamicnto de los recursos internos permite a1 Estado resolver
el problema sCgUn su derecho interno antes de verse enfrentado a un processo
intemacional, 10 cual es especialmente valido en In jurisdiccion international de los
derechos humanos, par ser esta "condyuvnnte 0 cornplementnria" de In interna,"
(panigrafo 61 da sentenya e preambulo da Conven9ao Americana)

140. No mesmo sentido disp5e a doutrina europeia:

Clearly the [European] Convention institutions contribute to securing the enjoyment
of the rights and freedoms guaranteed, but their responsibilities arc secondary - in
time and in extent - to those of the competent national authorities. Their mission is
essentially to guide and to assist with a view to ensuring that the Convention States
secure to individuals the necessary protection through their own institutions and
procedures23

"

141 0 carater subsidiario da inst~ancia internacional e enfatizado pela Corte

Europeia de Direitos Humanos no Caso Handyside v. the United Kingdom:

The Court points out that the machinery of protection established by the Convention
is subsidiary to the national systems safeguarding human rights The Convention
leaves to each Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and
freedoms it enshrines, The institutions created by it make their own contribution to
this task but they become involved only through contentious proceedings and once all
domestic remedies have been exhausted (, ,)

142. As Cortes Internacionais de Direitos Humanos sao orgaos juridicos com

a especialidade de zelar pela proteyao dos direitos humanos no ambito intemo,

cujo proposito e assegurar a compatibilidade com os padr5es

intemacionalmente estabelecidos pelos tratados intemacionais na materia. E,

:!:! Caso Velasquez Rodriguez, Sentem;a de 29 de julho de 1988, S6rie C, No 4, panigrafo 61; Caso
Godinez Cruz, Senlenr;a de 20 de janeiro de 1989 Serie C, No 5, panlgrafo 64; e Caso Fairen Garbi y
Solis Corrales, Senlenr;a de 15 de marr;o de 1989, Serie C, No 6, panigrafo 85
13 "The Convention and the Principle of Subsidiarity" in The European System for the Protection of
Human Rjghts, R S1, J Macdonald, F Matscher and H, Petzold (eds), Martinus Nijhoff Publishers,
The Hague, 1993)(p.61)
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assim, legitima a ocupayao de tais 6rgaos de supostos enos de fato e de direito

cometidos pelos tribunais internos, A mesma legitimidade nao se verifica,

entretanto, quando a regra do esgotamento dos recursos internos nao e

respeitada, uma vez que e retirada do Estado a capacidade de revisao das

decisoes as quais ainda sao cabiveis recursos, 13 reconhecida a ausencia de

hierarquia entre os tribunais internacionais e os internos, Dessa maneira, 0

prop6sito da ayao ana instancia internacional nao selia de revisao ou reforma

da sentenya domestica, mas sim constatar se ela se conforma com a normativa

internacionaL

143, Nao obstante, se a regr'a do esgotamento dos recursos internos nao e
seguida com 0 devido !igor, suprimem-se possibilidades de revisao no ambito

interno e a Corte acaba por funcionar como revisora de decisoes ainda nao

transitadas em julgado ou de medidas de satisfilyao ainda em execuyao, Essa

situayao desconheceria os principios da proteyao internacional dos direitos

humanos e retiraria a confianya no funcionamento correto do sistema,

estabelecida quando da assinatura dos respectivos tratados, colocando em risco

sua credibilidade e existencia,

144, 0 Direito Internacional, conforme demonstrado acima, claramente

consagra a regra do esgotamento dos recursos internos como requisito para a

ayao internacionaL

145, Nesse contexto, como se argumentan\ a seguir, em homenagem ao

principio do nao esgotamento dos recursos internos, deve ser filcultada ao

Estado brasileiro a oportunidade de debater e deliberar democraticamente 0

tema relacionado ao objeto da presente demanda no ambito de seu

ordenamento juridico intemo,
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146. Em especial, epreciso dar tempo para que a mais alta corte do Pais, 0

Supremo Tribunal Federal, se pronuncie definitivamente acerca das quest5es

juridicas pendentes do governo militar, sendo a Argiiiyao de Descumprimento

de Preceito Fundamental, como se demonstrani a seguir, 0 meio mais adequado

para tanto, vez que se trata de procedimento amplamente democriitico, com a

possibilidade da participayao de amici curiae, ofertando a sociedade civil

brasileira a oportunidade de trazer aos autos a sua propria interpretayao sobre

os fatos ocorridos.

3..3.1 Da interposiyiio de Argiiiyiio de Descumprimento de Preceito

Fundamental

147 Neste ano de 2009, a Lei n. 6683/79 (Anexo 33), mais conbecida como

Lei de Anistia, completa 30 anos, e, por raz5es que serao mais a frente

explicitadas, eobjelo de intenso debate.

148 Somente em outubro de 2008, 0 assunto foi submetido a exame do

Poder Judiciiirio, com a propositura da Arguiyao de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF) n. 153 (Anexo 34), perante 0 Supremo Tribunal

Federal, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A ayao questiona a

intmpretayao a ser dada ao referido § 10 do artigo 10 da Lei nO 6.683/79 (Lei de

Anistia), 0 qual disp5e:

Art }" - Econcedida anistia a todos quantos, no perfodo compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, comcteram crimes politicos ou concxo
com estes, crimes eleitorais. aDs que tiveram seus direitos polfticos suspensos e aos
servidores da Administrayao Direta e Indireta, de fundayoes vinculadas ao parler
publico, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judici1irio, aDs Militares e aos
dirigentes e rcprcsentantes sindicais, punidos com fundarnento em Alas
Institucionais e Complcmentares (vetado)

§ 1" - Consideram~se conexos. para efeito deste artigo. os crimes de qualquer
natureza relacionados com crimes politicos ou praticados por motivllciio
poJitica," (Sem grifo no original)
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149. A ADPF e urn procedimento amplamente democnitico, com a

possibilidade da participa9ao de amici curiae, ofertando Ii sociedade civil

brasileira a oportunidade de trazer aos autos a sua pr6pria interpreta9ao sobre

os fatos ocorridos. Foi inserida na Constitui9ao Brasileira de 1988 pela

Emenda n. 3, de 17 de mar90 de 1993, nos termos do panigrafo 1° do artigo

102, in verbis:

§ to A argili9ao de descumprimento de preceito fundamental, deCOlTcnte desta
Coostituir;:ao, sera apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei

ISO. A Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (Anexo 35), veio

regulamentar a materia, disciplinando as hip6teses de cabimento dessa a'tao

constitucionaL Consoante seu artigo 1°, a Argiii9ao ten\. como objeto "evitar au

reparar lesGo a preceilo fundamental, lesultando de ato do podel publico" ou

"quando for ,elevante a fwrdamento de controversia constilucional soble lei

au ato nOf/nativo federal, estadual au municipal, ineluidos as anteriores a
Constitui"Go" ..

lSI Assim, no presente caso, a OAB pleiteia que 0 Supremo Tribunal

Federal de Ii Lei nO 6.683/79 uma "interpreta9ao conforme a Constitui9a024", de

modo a declarar que a anistia concedida pela citada lei aos crimes politicos ou

conexos nao se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes de

repressao contra opositores politicos, durante 0 regime militar vigente entre os

anos de 1964 a 1985.

152. Em observancia ao procedimento legal, 0 Ministro Relator do processo

no STF solicitou aos 6rgaos competentes que se manifestassem quanta ao

objeto da ADPF. 0 Estado brasileiro encaminha a essa Egregia Corte as

J4 Mecanismo de controle da constitucionalidade da lei, pelo qual se declara ilegitima uma detcrminada
leitura da norma legal, scm que seja necessaria dec1arar 0 dispositivQ inconstitucional
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manifestayoes apresentad~s no processo, as quais subsidiarao a decisao do STF

quanta it aplicabilidade do dispositive legal atacado, conforrne indicam:

• Informayoes do Senado Federal (Anexo 36)

• Inforrnayoes da Camara dos Deputados (Anexo 37)

• Informayoes da Associayao de Juizes para a Democracia (Anexo 38)

• Inforrnayoes da Advocacia-Geral da Uniao (Anexo 39)

• Informayoes da Consultoria Jurfdica da AGU no Ministerio das

Relayoes Exteriores (Anexo 40)

• Infonnayoes do Ministerio da Defesa (Anexo 41)

• Informayoes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da

Presidencia da Republica (Anexo 42)

• Informayoes do Ministerio da Justiya (Anexo 43)

• Informayoes da Casa Civil da Presidencia da Republica (Anexo 44)

15.3. 0 Estado brasileiro esclarece que a manifestayao da Uniao, de

competencia da Advocacia-Geral da Uniao, abrangeu nao apenas 0 parecer da

Advocacia-Geral, mas tambem anexou os pareceres da Consultoria Jurfdica da

AGU no Ministerio das Relayoes Exteriores, Ministerio da Defesa, Secretaria

Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, Ministerio da

Justiya e Casa Civil da Presidencia da Republica.
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1540 0 tema tern provocado tambem a interesse de entidades representativas

da sociedade brasileira, que solicitaram seu ingr'esso no feito como amicus

curiae, a saber: Associa<;ao Brasileira de Anistiados Politicos ABAP, Centro

pela Justi<;a e a Direito Intemacional - CEJIL e Associa<;ao Juizes para a

Democracia.

1550 Conforme se depreende da leitura dessas manifesta<;5es, ainda esta

aberto a debate entre as orgaos e entidades da sociedade civil que prestaram as

referidas informa<;5es, a que refor<;a a importancia de decisao do Supremo

Tribunal Federal.

156. Apos a recebimento das informa<;5es pelos orgaos interessados, a ADPF

nO 153 sera encaminbada ao Ministerio Publico Federal para manifesta<;ao,

seguindo a tramite disciplinado pela Lei n° 9.882/99. Em seguida, seguira Ii

aprecia<;ao do Ministro Relator Eros Grau, do STF, e, posteriolmente,

submetida a julgamento pel0 Plenario da Corte Suprema, ocasiao na qual sera

analisada par ao menos dais ter<;os de seus Ministros. Da decisao final

proferida na ADPF nao cabe recurso.

157. Ressalte-se, ainda, que a decisao proferida tera eficilcia erga omlles e

efeito vinculante, havendo, inclusive, a possibilidade de que ela retroaja ao

momenta da entrada em vigor da norma, tendo tambem, portanto, efeitos ex

tUIlC.

158. Deve-se destacar tambem a papel de membros do Poder Judiciilrio, do

Ministerio Publico e da Ordem dos Advogados do Brasil, cujas manifesta<;6es

e atua<;ao juridica tern contribuido para a avan<;o do debate no Pais.

159 Diante do exposto, a Estado brasileiro entende ausente a requisito do

previa esgotamento dos recursos intemos no que diz respeito ao exame do
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conteudo da Lei de Anistia por essa Egregia Corte, uma vez que 0 assunto

ainda permanece pendente de decisao do Supremo Tribunal Federal.

3..3.2 Da A~ao Ordinaria nO 82.00.024682-5

160. Por meio da A~ao Ordimlria nO 82.00.024682-5, ajuizada por Julia

Gomes Lund e outros 21 autores, em tramite na I' Vara Federal da Seyao

Judiciaria do Distrito Federal foram solicitadas a declarayiio de ausencia dos

desaparecidos, a determinayao do seu paradeiro e, se for 0 caso, a localizayao

dos seus restos mOltais, 0 esclarecimento das circunstilncias do falecimento e a

entrega do "Relatorio Olicial sobre as operayoes militares contra a Guerrilha

do Araguaia" (paragrafo 123 da denuncia).

16 L A decisao judicial proferida na referida ayao teve seu transito em

julgado em 8 de fevereiro de 2008.

162. Cabe noticiar que foi dado inicio ao cumprimento da sentenya. Em 12

de maryO de 2009, 0 Juiz da I' Vara da Justiya Federal da Seyao Judiciaria do

Distrito Federal determinou a intimayao da Uniao para que, no prazo de cento e

vinte dias, cumprisse integralmente a decisao acima mencionada, sob pena de

pagamento de multa diaria de dez milreais.

163 0 praza fixado pelo jufzo da execuyiio encenou-se em lOde julho de

2009. Nessa data, a Advocacia-Geral da Uniao entregou ao Jufzo da I' Vara

Federal urn relatorio com anexo de 83 volumes, de 200 paginas cada,

totalizando 16600 (dezesseis mil e seiscentas) paginas, que consolida toda a

documentayao disponfvel no ambito da Uniao acerca das operayoes militares,

especialmente no que se refere aos enfrentamentos armados, captura e detenyiio

de civis, recolhimento de corpos, identilicayao das vitimas, averiguayoes de

peritos, destino dos restos mortais encontrados e informayoes de transferencia

de civis, vivos ou mortos, para quaisquer areas, ocorridas no perfodo.
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164, Alem dos documentos que se encontravam em poder do Estado, 0 juizo

iniciou busca a documenta,ao que porventura esteja em posse de particulares,

Nesse sentido, iniciou-se a oitiva de testemunhas para apurar a eventual

existencia e loca1iza,ao desses documentos,

165 Aderindo a esse esfor,o, 0 Estado brasileiro informa que a 1" Vam

Federal do Distrito Federal tern convocado testemunhas para prestaJ

depoimentos e entregaJ documentos que tenham em seu poder a respeito da

Guenilha do Araguaia.

166. Todas essas medidas demonstraJU que 0 Estado brasileiro nao esta inerte

na busca pelo direito a memoria e averdade, Mesmo apos a apresenta,ao da

integralidade de seus arquivos, 0 Estado brasileiro permanece na busca por

eventuais documentos extraviados relacionados aGuenilha.

3.3.3 Da A~iio Civil Publica nO 2001.39.01.000810-5

167, Foi proposta, ainda, a,ao civil publica pelo Ministerio Publico Federal

em 25 de agosto de 2001, que visa obter do Estado brasileiro todos os

documentos existentes sobre as a,oes militares das For,as Armadas contra a

Guerrilha, Em 19 de dezembro de 2005 a a,ao foi julgada procedente" A Dniao

reconeu desta decisao, em 24 de mar,o de 2006, pOI meio de recurso de

Apela,ao,

168. Em 10 de agosto de 2006, 0 TRF decidiu sobre esta apela,ao, mantendo

a ordem de apresentar os documentos oficiais, A Advocacia-Geral da Dniao

reCOlTeu dessa decisao aos Tribunais Superiores brasileiros, questionando a

legalidade e a constitucionalidade do julgado No ultimo dia 9 de outubro de

2009, transitou em julgado decisao do Superior Tribunal de Justi,a nao
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conhecendo do Recurso Especial. Ja 0 Recurso Extraordinario interposto nao

foi admitido preliminarmente pel0 Relator do TribunaL A AGU estuda a

possibilidade de retirar 0 Agravo de Instrumento interposto, permitindo que 0

processo transite ern julgado.

].3.4 Considera~iiesespecificas sobre a falta de interesse processual

169. Ante 0 exposto, tem-se que todos os pedidos fOlmulados tanto pelos

peticionarios quanta pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos ja

foram ou estao sendo atendidos pelo Estado brasileiro, conforme se reitera,

esclarece e aprofunda, item por item, a seguir. Na exposiyao abaixo, sao

seguidos dois passos. No primeiro, 0 Estado demonstra que nao foram

esgotados os recursos intemos para atender ao pedido em questao (art. 46, 10

paragrafo da Convenyao Americana). Na sequencia, 0 Estado aponta as raz5es

pelas quais sao inaplicaveis as excey5es aregra do esgotamento dos recursos

internos (alineas "a", "b" e "c" do 20 pan\grafo do art 46 da Convenyao

Americana).

1. Da reparayao integral, que inclua tratamento fisico e psicologico e

esteja de acordo com os parametros estabelecidos no sistema

interamericano, aos familiares das vitimas, pelas gmves viola~ijes

aos direitos humanos.25

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

170.. Para fins de reparayao de danos morais e materiais, ecabivel no ambito

intemo a ayao ordinaria dvel de indenizayao, caso a parte nao esteja satisfeita

com as indenizay5es oferecidas no ambito administrativo (Comiss5es sobre

Mortos e Desaparecidos Politicos e de Anistia). A ayao ajuizada pelos

H 0 pedido consta da parte "X" "e" da demanda da CIDH, e da parte "IX" "1" do memorial de
requerimentos, argumentos e provas dos peticioniirios
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familiares das vitimas contra a Uniao (Processo n° 82.00..24682-5) pleiteia

unicamente a indicayao dos locais onde estariam sepultados os restos mortais

das vitimas, a sua identificayao, infotmay5es para a emissao de suas certid5es

de 6bito e a exibiyao de documentos relativos a Guerrilha do Araguaia,

deixando de mencionar urn pedido de "reparayao integral". A ayao nada requer

a respeito de reparayao indenizat6ria pecuniaria. Tampouco houve ajuizamento

pelos interessados de outra ayao ordinaria exclusivamente para 0 fim de

complementar os pedidos da primeira. Conclui-se, pottanto, que os recursos

intemos nao foram acionados para que houvesse a "reparayao integral" dos

parentes dos mortos e desaparecidos.

171. Nao obstante, 0 Estado brasileiro, por meio da Lei nO 9.140/95, que

criou a Comissao Especial sobre Mottos e Desaparecidos Politicos e facultou

aos parentes das vitimas a possibilidade de solicitar reparayao pecuniaria, no

ambito administrativo, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) multiplicado

pelo numero de anos correspondentes a expectativa de sobrevivencia do

desaparecido, tendo como valor minima R$ 100.000,00 (cem mil reais).

172 Ademais, nas situay5es cabiveis, foi facultado aos familiares pleitear,

tamb6m, indenizayao no ambito da Comissao de Anistia. De acordo com a Lei

n° 10.559/2002 (Anexo 45), a indenizayao pode ser concedida em prestayao

unica correspondente a 30 salarios minimos por ano de perseguiyao politica,

ate 0 limite de cern mil reais, ou prestayao mensal que correspondera ao posto,

cargo, graduayao ou emprego que 0 anistiando ocuparia se estivesse na ativa,

observado 0 limite do teto da remunerayao do servidor publico federal.

173. Todos os familiares que possuiam direito a reparayao pecuniaria, em

razao do epis6dio da Guerrilha do Araguaia, e que ingressaram com pedido de

indenizayao junto Ii Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos

foram contemplados. Em relayao a Comissao de Anistia, foram apresentados
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apenas 12 (doze) pedidos; desses, 4 (quatro) foram deferidos, urn se encontra

pendente de recurso e outros 7 (sete) estao em fase de tramitayao, com previsao

de julgamento para 0 proximo mes de novembro de 2009 (Anexo 46).

174, 0 Estado brasileiro, portanto, ja atendeu ou vern atendendo 0 pedido de

reparayao dos familiares das vitimas no ambito administrativo, 0 cumprimento

dos demais pedidos tem-se dado na medida em que os mecanismos internos

vern sendo acionados para tanto, Esse e 0 caso, por exemp10, dos pedidos

enumerados na Ayao Ordinaria nO 82,00,24682-5, os quais, como relatado na

seyao 33,2 desta contestayao, vern sendo atendidos desde 0 transito emjulgado

da sentenya, em 8 de fevereiro de 2008,

175, 0 Estado brasileiro, no entanto, nao foi devidamente acionado par'a

poder cumprir com os demais pedidos que poderiam ter sido formulados dentro

do conceito de "reparayao integral" dos familiares das vitimas, de forma que

nao se caracteriza, para esse primeiro pedido, 0 esgotamento dos recursos

internos

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos,

b, 1) Da exislellcia de legislar;:Cio illlerlla,

176 Alem da Lei nO 9,140/95, queja previu a indenizayao dos familiares das

vitimas pelos danos sofridos, e da Lei nO 10.559/2002, que aprofundou as

reparayoes, existe, ainda, a possibilidade prevista no C6digo de Processo Civil

(Lei nO 5,869/73) de ajuizamento de ayao dvel para que se requeira qua1quer

tipo de prestayao Iicita, possivel, determinada ou determinavel, inclusive 0

pedido aqui requerido pelos peticionarios, de "reparayao integral",

complementar' il ja outorgada no ambito administrativo,
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177 Nao se aplica, portanto, ao pedido, a exceyao do artigo 46, paragrafo 2°,

alinea "a" da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos, pois existe no

ordenamento jUlidico interne mecanismo apto para satisfayao desse primeiro

pedido.

b. 2) Da possibilidade de acesso aos recursos de jurisdir;Go

interna.

178. Dado 0 ambiente democriltico que se instalou no Estado brasileiro apos

1985, em especial apos a promulgayao da Constituiyao de 1988, os

peticionarios nao estao sujeitos a constrangimentos faticos ou legais que os

impeya de utilizar os recursos intemos e tampouco de esgota-Ios. A propasiyao

de ayoes civis e livre a qualquer pessaa, senda a acesso iI justiya urn principia

canstitucional que passui forya de clausula petrea no Brasil, nao podendo ser

suprimido ou diminuido de nenhuma forma.

179. Ademais, a Lei nO 1.060150 preve a prestayao de serviyos juridicos aos

necessitados. Com a Constituiyao em 1988, foi instituida a Defensoria Publica,

que tern como atIibuiyao "a OIientayao juridica e a defesa, em todos os graus,

dos necessitados".

180. Logo, nao se aplica ao caso 0 artigo 46, paragrafo 2°, alinea "b" da

Convenyao Americana sobre Direitos Humanos: temor generalizado ou

situayao de indilligencia, que impedissem a utilizayao dos recursos disponiveis.

b.3) Da ausencia de demora injustijicada na decisGo.
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18L Como nao houve ajuizamento de ayao requerendo a "reparayao

integral", a hip6tese (artigo 46, panigrafo 2°, aHnea "c" da Convenyao

Americana sobre Direitos Humanos) nao se aplica aespecie.

2. Da persecuyiio perante a jurisdiyiio penal comum, para dctenninar

responsabilidades pelos desaparecimentos foryados e pelas

execuyoes, mediante investigayiio judicial completa e imparcial dos

fatos com observancia ao devido processo legal, a lim de identilicar

os responsaveis pOl' tais violayoes, e, se for 0 caso, sanciona-los

penalmente.26

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

182. 0 regrarnento processual penal brasileiro preve que a persecuyao penal

compete privativamente ao Ministerio Publico ou, nos termns do inciso LIX do

artigo 5°. da Cnnstituiyao, "sera admitida ayao privada nos crimes de ayao

publica, se esta nao for intentada no praza legal",

183 A Lei de Anistia (Lei nO 6.683179), alegada pela CIDH e pelos

peticioUl\rios como impeditivo a persecuyao penal dos autores dos fatos,

somente foi impugnada em controle abstrato de constitucionalidade

recentemente, em outubro de 2008, quando foi ajuizada a ADPF nO 153 pela

OAB perante 0 STF.

184. Com efeito, poderia ter sido feita representayao a urn dos legitimados a
propositura da ADPF Conforme preceitua 0 artigo art, 2°, inciso I da Lei

9~982/99, podem propor argiiiyao de descumprimento de preceito fundamental

os legitimados para a allyao eQireta de +!nconstitucionalidade27 Chama-se a

~6 0 pedido consta da parte "X" "en da demanda da CIDH, e das partes "IX" "2" e "IX" "4" do
memorial de requerimentos, argumentos e provas dos peticionarios,
27 Art 103, Podcm propor a 31YaO direta de inconstitucionalidade e a ayao declaratoria de
constitucionalidade: (Redac;ao dada pela Emenda Constitucional nO 45, de 2004)
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atenyao para 0 fato de que 0 PCdoB, pmtido politico do qual varias das vftimas

eram integrantes, estaria habilitado a faze-Io.

b) Do mtigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da existencia de legislat;ao interna.

185. A Argiiiyao de Descumprimento de Preceito Fundamental esta prevista

na Constituiyao Brasileira de 1988 no pmagrafo 1° do artigo 102. -A Lei nO

9.882, de 3 de dezembro de 1999, veio regulamentar a materia, disciplinando

as hip6teses de cabimento dessa ayao constitucional. Consoante seu artigo 1°,

a Argiiiyao tera como objeto "evitar ou reparm' lesao a preceito fundamental,

resultando de ate do poder publico" ou "quando for relevante 0 fundamento de

controversia constitucional sobre lei ou ato nonnativo federal, estadual ou

municipal, inclufdos os anteriores aConstituiyao"

186. Alem disso, conforme ja dito, a Constituiyao Federal, em seu artigo 5°,

inciso LIX, estabelece que "sera admitida ayao privada nos crimes de ayao

I - 0 Presidente da Republica;
II - a Mesa do Senado Federal;
III ~ a Mesa da Camara dos Deputados;
IV a Mesa de Asseffibh~ia Legislat:Wat

V e G&¥effiadeF-Ele-Eslil8fr,
IV ~ a Mesa de Assembleia LegisJativa Oll da Camara Legislativa do Distrito Federal; (.-\{et.lal;a.0-d-aJa
p('la-j7,meHd'1"9fmSl,it·ucioAa!~11!.!-:h:~;,·dHOO~)

V - 0 Governador de Estado ou do Distrito Federal; (.Redn;;ae...dada-pelil-fuHefjda-{';''tl'is~i·Hit.otol1i\l-~
,'"..;u)(l4.)
VI - 0 Procurador-Geral da Republica;
VII ~ 0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido politico com representa9ao no Congresso Nacloonl;
IX - confedera9ao sindical ou entidade de classe de ambito nacional
§ 1° ~ a Procurador-Geral da Republica devem ser prcviamente ouvido nas ac,:ocs de
inconstitucionalidade e em todos os processos de competencia do Supremo Tribunal Federal.
§ 2° - Declarada a inconstitucionalidade por omissao de medida pam tomar' efetiva norma
constitucional, sera dada ciencia ao Poder competente para a adoc,:ao das providencias necessarias e,
em se tratando de orgao administrativo, para faze-Io em trinta dias,
§ 3° - Quando 0 Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ate normativo, citara, previamente, 0 Advogado-Geral da UnHio, que defendera 0 ato ou texto
impugnado,
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publica, se esta nao for intentada no prazo legal", ou seja, caso 0 Ministerio

Publico nao ajuize a ayao penal publica, buscando a responsabilizayao dos

autores do fato, dentro do prazo legal, a vitima (ou seus parentes) podeni faze

10, 0 C6digo de Processo Penal (Decreto-Lei 3,689/41) traz norma no mesmo

sentido, Caso fosse evocada a Lei de Anistia como impeditivo a
responsabilidade penal, 0 autor da ayao poderia reconer, incidentalmente, ate 0

Supremo Tribunal Federal, e obter seu -posicionamento a respeito da refedda

lei,

187, Sendo assim, nao se verifica, no caso, a hip6tese prevista na alinea "a",

do paragrafo 2°, do artigo 46 da Convenyao Americana sobre Direitos

Humanos,

b2) Da passibilidade de acesso aos recursos de jurisdir;Go

interna.

188, Corn 0 desenvolvimento e a consolidayao da democracia no Brasil,

foram superados obstacu10s fMicos e juridicos a utilizayao dos reCUrsos

internos, Como ja explicitado, 0 ordenamento juridico brasi1eiro oferece, neste

caso, instrumentos como a ADPF, a ayao penal privada subsidi!lria da publica e

a gratuidade da justiya, aptos a satisfazerem a pretensao dos peticionarios"

189, Logo, nao se aplica ao caso 0 artigo 46, paragrafo 2°, alinea "b" da

Convenyilo Americana sobre Direitos Humanos a esse segundo pedido, pois

nao houve impedimento ao acesso aos recursos internos,

b.3) Da ausellcia de demOl'a illjustificada Ila decisGo,

190, Vma vez que nao houve 0 ajuizamento da ayilo penal privada subsidiaria

da publica, nao h!l que se fa1ar ern demora na decisao
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191 Quanto a ADPF, como ja reiterado, esta so foi ajuizada em outubro de

2008 (ADPF nO 153), Assim, nao se pode falar em demora na prestayao

jUIisdicional, dado 0 transcUISO de exiguo lapso temporal desde a impetrayao

dessa argiiiyao,

192, Tambem e inaplicavel, pOltanto, a alinea "c", do paragrafo 2°, do 8ltigo

46 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos em relayao ao segundo

pedido,

3. Da nao utiliza9ao da Lei de Anistia e outros dispositivos legais,

como a prescri9ao e outras excludentes de responsabilidade, que

continuem representando urn obstliculo para a investiga9ao dos

fatos e san9ao dos responsaveis. 28

a) Do nao esgotamento dos recursos intemos,

193 Como mencionado no item anterior, a ADPF e 0 instrumento mais

eficaz para impugnar a Lei de Anistia, uma vez que esta lei e anterior a

Constituiyao Federal de 1988, Alem disso, a ADPF e instrumento capaz de

conferir eficacia ergo Ol1lnes as decisoes do STY

194, Nao obstante, os legitimados p8l'a ajuiz8l' a ADPF, enumerados no

artigo 103 da Constituiyao Federal, nao utilizaram este recurso durante vatios

anos, Quando finalmente houve mobilizayao de urn grupo de interessados, a

8l'giiiyao foi ajuizada sem nenhum 6bice juridico ou fatico, Isso, porem, s6 veio

a OCOtTer em outubro de 2008, pOl' iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB). Apes8l' de sua extrema complexidade, todos os

28 0 pedido consta da parte "X" "a" da demanda da CIDH, e da parte "IX" "3" do memorial de

requerimentos, argurnentos e provas dos peticiomirios
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esfon,os esl1io sendo envidados para que 0 a'amite s"ja celere, 0 que e

demonstrado pelo fato de a ADPF n ° 153 aguardar julgamento do STF, cujo

andamento processual segue anexo (Anexo 47),

b) Do artigo 46 (21 da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos,

b.J) Do exislellcio de legisloriia illlerllo,

195 0 artigo 102, § 1°, da Constituiyao Federal estabelece: "A argiiiyao de

descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituiyao, sera

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da Ie!." A Lei nO 9,882/99

regulamentou a sua interposiyao e -tramitayao,

196, Ha, portanto, meio juridico eficaz para afastar a aplicayao da Lei de

Anistia, nao sendo aplicavel exceyao prevista na alinea "a", do paragmfo 2°, do

altigo 46 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos

b.2) Do possibilidode de ocessa oas recursas de jurisdiriia

interna,

197 Apesar de 0 ral de legitimados para interpor a ADPF ser restrito, como

se depreende do artigo 103 da Constituiyao Federal, nele estao incluidos os

partidos politicos corn representayao no Congresso Nacional (que e 0 caso do

PCdoB, partido do qual vadas das vitimas faziam parte), os quais poderiam ter

impetrado a ADPF

198 Como reiterado anteriormente, nao M constrangimentos faticos ou

legais que impeya os peticionarios de utilizarem os recUlSOS internos e

tampouco de esgota-Ios,
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199. Logo, nao se aplica a esse terceiro pedido a exceyao prevista no aItigo

46, paIagrafo 2°, alinea "boo da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos,

pois nao houve impedimenta paIa que as supostas vitimas esgotassem os

recursos internos,

b.3) Da ausencia de demOl'a injust!ficada na decisQo,

200. A ADPF n° 153, ajuizada pela OAB, que busca dar nova interpretayao a

Lei de Anistia, de fonna que esta nao se aplique aos agentes publicos, teve seu

inicio em 2008, Sua instfUyao se deu dentr'o dos padr5es regulares de tramite

processual, com celeridade, de forma a garantir 0 devido processo legal. A

referida argiiiyao em breve sera julgada, de forma que logo teremos um

pronunciamento da mais alta corte do Pais sobre a validade e alcance da Lei de

Anistia, Cabe mencionar que da decisao do STF nessa aI'giiiyao nao cabera

recurso.

20L Diante do exposto, verifica-se que nao ha demora na prestayao

jurisdicional, inclusive em razao da complexidade do caso, nao se aplicando,

portanto, a esse terceiro pedido a exceyao da alinea "COO, do paragrafo 2°, do

altigo 46 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos

4. Da implementaylio, em urn prazo razoavel, de programas de

educaylio em direitos humanos permanentes, que incluam menylio

ao presente caso e aos instrumentos internacionais de direitos

humanos - especificamente aos relacionados com 0 desaparecimento

foryado de pessoas e a tortura -, dentro das Foryas Armadas

brasileiras, em todos os niveis hierarquicos.29

29 0 pedido consta da parte "X'j "f" da demanda cia CIOH
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202, Observa-se que os peticiomirios nao se manifestaram sobre esse pedido

formulado pela CIDR -No entanto, 0 Estado brasileiro vern agindo -no sentido

de atender a esse pedido especifico da Comissao Interamericana,

a) Do nao esgotamento dos recursos internos,

203, Por meio do Decreto 6,703, de 18 de dezembro de 2008 (Anexo 48), 0

Presidente da Republica aprovou a "Estrategia Nacional de Defesa", a qual

preve expressamente que "as institui90es de ensino das tres For9as ampliarao

nos seus curriculos de forrna9ao militar disciplinas relativas a n090es de

Direito Constitucional e de Direitos Humanos, indispensaveis para consolidar a

identifica9ao das For9as Armadas com 0 povo brasileiro",

204, Atendendo ao Decreto, 0 tema dos Direitos Humanos vern sendo

incorporado it forrna9ao das For9as Armadas, conforme as informa90es

prestadas na Se9aO 3,2,7 (a) desta contesta9ao,

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos,

b, 1) Da existellcia de legisla9GO ill/erna,

205 Como mencionado acima, esta em vigor 0 Decreto 6.703, de 18 de

dezembro de 2008, que preve expressamente que "as institui90es de ensino das

tres For9as ampliarao nos seus curriculos de forrna9ao militar disciplinas

relativas a n090es de Direito Constitucional e de Direitos Humanos,"

b2) Da possibilidade de acesso aos reclIrsos de jllrisdi9GO

intenwo
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206. Como e urn pedido que ja esta em implementayao no ambito interno, a

hipotese nao se aplica aespecie.

b.3) Da ause,lcia de demOl·a ilvustificada na decisiio.

207. Como e urn pedido que ja esta em implementayao no ambito interno, a

hipotese nao se aplica aespecie

5. Da tipificayao, no ordenamento juridico interno, do crime de

desaparecimento foryado, de acordo com os elementos constitutivos

do mesmo, conforme previsto em instrumentos internacionais.30

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

208. 0 Estado brasileiro, cuja linha de atuayao tern sido em conformidade

com os princfpios internacionais de Direitos Humanos, ja tomou iniciativa no

cumprimento desse pedido. 0 Projeto de Lei (PL) n° 4.038/2008, encaminhado

aCamara dos Deputados pelo Presidente da Republica em setembro de 2008,

"disp5e sobre 0 crime de genocidio, define os climes contra a humanidade, os

crimes de guerra e os crimes contra a administrayao da justiya do Tribunal

Penal Intemacional, institui normas processuais especificas, disp5e sobre a

cooperayao com 0 Tribunal Penal Internacional e da outras providencias."

209. Assilll, verifica-se que, embora nao seja cabivel lIledida judicial para a

consecuyao desse pedido, as lIledidas intemas pertinentes ja estiio sendo

adotadas.

30 0 pedido consta da parte "X" "g" da demanda da CIDH, e da parte "IX" "5" do memorial de

requerimentos, argumentos e provas dos peticioOilrios
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b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da existencia de legislaeao interna.

210. 0 PL nO 4.038/2008 somente sera incorporado ao ordenamento juridico

intemo apos tramitacao no Congresso Nacional, sancao pelo Presidente da

Republica e publicacao no Diario Oficial, de acordo com 0 devido processo

legislativo.

21 L No entanto, a ausencia da tipificacao do crime de desaparecimento

forcado nao impede que essa conduta seja subsumida a outro tipo penal.

212, Assim, existe legislaCao intema habil a sancionar a conduta denominada

"desaparecimento forcado". Portanto, nao ha que se falar na falta de lei intema,

hipotese "a", do paragrafo 2°, do artigo 46 da Convencao Americana sobre

Direitos Humanos,

b.2) Da possibilidade de acesso aos recul':sos de jurisdieao

illfernao

213, Na epoca dos fatos, ja existiam tipos penais nos quais poderia ser

enquadrada a conduta de desaparecimento forcado.

214, De outra parte, a Constituicao Federal, nos termos do artigo 61, §2°,

dispoe sobre a apresentacao de PL de iniciativa popular: "A iniciativa popular

pode ser exercida pela apresentacao it Camara dos Deputados de projeto de lei

subscrito por, no minimo, urn por cento do eleitorado nacional, distribuido pelo

menos por cinco Estados, com nao menos de tres decimos por cento dos

eleitores de cada urn deles."
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215. Logo, verifica-se inaplicavel a especie a alinea "b" do paragrafo 2', do

artigo 46 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos ..

b 3) Da ausencia de demOla injustificada na decisQo.

216. Como nao houve 0 ajuizamento da ayao penal, nao ha que se falar em

demora na decisao.

217. A respeito do PL nO 4.038/2008, como ele foi apresentado pelo

Presidente da Republica em setembro de 2008, ha pouco mais de urn ano, ve-se

que nao houve demora, uma vez que ele segue 0 seu regular tramite legislativo.

Portanto, tambem nao se aplica ao caso a alinea "c", do par'agrafo 2', do artigo

46 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos.

6. Da realizayao de ayoes e modifieayoes legais necessarias para

reeeber, sistematizar e publicaI' documentos e registros relacionados

as operayoes militares.31

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

218 Toda a documentayao existente no ambito do Estado ja foi

disponibilizada em 10 de julho de 2009 ao Juizo da I" Vara Federal da Seyao

Judiciirria do Distrito Federal, por meio de relat6rio com anexo de 83 volumes,

de 200 paginas cada, totalizando 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) paginas,

que consolida toda a documentayao disponivel no ambito da Dniao acerca das

operayoes militares referentes ao combate a Guerrilha do Araguaia.

31 0 pedido consta da parte "X" "c" da demanda da CIDH, e das partes "IX" "6" e "Xl" "'7" do

memorial de requerimentos, argumentos e provas dos peticiomirios,
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219 Ademais, a submissao de informayoes e 0 pleno acesso a todos os

arquivos e registros sobre 0 destino das vitimas tambem sao pedidos que ja

foram atendidos pelo Estado a Decreto n° 5584/2005 determinou a remessa

de todos os arquivos dos extintos Conselho Nacional de Seguranya (CSN),

Comissao Geral de Investigayoes (CGI) e Serviyo Nacional de Informayoes

(SNI) ao Arquivo Nacional, onde os interessados podem acessa-los Alem

disso, 0 projeto Mem6rias Reveladas lanyou, em 27 de setembro de 2009,

campanha para estimular a entrega de documentos relativos ao regime militar.

Antes disso, a Portaria nO 205, de 13 de maio de 2009, realizou chamada

publica para entrega de documentos e informayoes sobre aquele periodo,

resguardado 0 anonimato. Todos os documentos coletados em razao destas

duas iniciativas serao entregues ao Arquivo NacionaL Dessa forma, nao hit que

se falar em esgotamento dos recursos internos, uma vez que 0 pedido ja foi

atendido pelo Estado brasileiro

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da existellcia de legislar,:ao illtel1la.

220. Conforme ja exposto no item 6(a) desta SeyaO, 0 Decreto nO 5584/2005

determinou a remessa de todos os documentos ao Arquivo Nacional, enquanto

a Portaria nO 204/2009 criou 0 Projeto Mem6rias Reveladas, com 0 objetivo de

abrir os arquivos da epoca do regime militar aconsulta publica, e a Portaria nO

205/2009 realizou chamada publica para entrega de documentos e registros

referentes ao mesmo periodo. Nota-se, pOltanto, a existencia de legislayao

interna e de medidas publicas que atendem ao pedido dos peticionarios, nao se

aplicando ao caso a hip6tese do artigo 46, paragrafo 2°, alinea "an da

Convenyao Americana sobre Direitos Humanos.
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b.2) Da possibilidade de acesso aos recursos de jurisdi,Cio

intenw

221 0 acesso aos arquivos do Projeto Memorias Reveladas da-se por meio

do site www.memoriasreveladas.arquivonacionaLgov.br. onde e possivel obter

informa,oes sobre como ter acesso aos dados do acervo. Isto pode ser feito por

meio de requerimento pessoal, do conjuge, ascendente, descendente ou

procurador, ou ainda por meio de solicita,ao de pesquisador, historiador,

jomalista ou terceiro interessado Sendo assim, os peticionarios ja tem pleno

acesso aos documentos relativos ao regime militar no Brasil, nao sendo

aplicavel a hipotese da alinea "b", do paragrafo 2°, do artigo 46 da Conven,ao

Americana sobre Direitos Humanos.

b3) Da ausencia de demora injustificada na decisCio

222, A senten,a que determinou a entrega dos documentos referentes it

Guenilha do Araguaia em poder do Estado foi proferida em 20 de junho de

2003 nos autos da A,ao Ordinaria n., 82,00.24682-5.

223, Consoante jurisprudencia dessa Egregia Corte, um dos criterios que

devem ser apreciados na aferi,ao da razoabilidade dos prazas processuais e 0

da complexidade do caso.32

224, A decisao transitou em julgado em 8 de fevereiro de 2008. A fase

recursal transcorreu, portanto, de forma celere e regular. No momento, a

senten,a esta em fase de execu,ao na 1" Vara Federal

31 Vide Corte IDH, Serie C, No.. 30, panigrafos 21, Caso Genie Lacayo
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7. Do fortalecimento, com reCursos fiuauceiros e logfsticos, dos

esfor~os para a localiza~ao e busca das vftimas desaparecidas, cujos

restos mortais aiuda nao foram identificados, e da garantia que

sejam respeitadas as devidas diligencias essenciais na investiga~ao.

33

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

225 Este pedido tamb6mja esta sendo cumprido pelo Estado brasileiro. Em

29 de abril de 2009, foi editada a Portaria nO 5671MD, que criou 0 Grupo de

Trabalho (GT), cuja atribuiyao e coordenar e executar as atividades de busca e

localizayao dos restos mortais das vitimas, alem de seu recolhimento e

identificayao. 0 GT ja realizou diversas visitas ao local do fato e j a

encaminhou as amostras recolhidas ao laborat6rio responsavel pela

identificayao das vitimas Alem disso, ja foi criado um banco de amostras de

DNA dos parentes das vitimas de modo a facilitar a identificayao das ossadas.

Resta demonstrado, portanto, 0 atendimento do Estado a este pedido. 0 GT

trabalha continuamente dada a complexidade dos esforyos de localizayao e

identificayao.

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da e,islellcia de legislariio illlerlla.

226. A Lei nO 9.140, editada em 1995, determinou a localizayao e

identificayao dos corpos das vitimas de desaparecimento. Alem disso,

conforme ja foi explicitado, a Portaria nO 5671MD, de 2009, criou 0 GT com a

finalidade de coordenar e realizar atividades de busca, recolhimento e

33 0 pedido consta da parte "X" "d" da demanda da CIDH, e da parte "IX" "8" do memorial de
requerimentos, argumentos e provas dos peticionarios
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identifica<;ao de ossadas. Dessa forma, ha legisla<;ao interna apta a satisfilzer

esse pedido, nao sendo aplicavel a exce<;ao do attigo 46, paragrafo 2°, alinea

"a" da Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos.

b.2) Da possibilidade de acesso aos recursos de jurisdi,iio

illterna.

227. 0 acesso aos recursos de jurisdi<;ao interna deu-se por meio da A<;ao

Ordinaria nO 82.00..24682-5, a qual teve como objeto a localiza<;ao e

identifica<;ao dos restos mortais dos desapat·ecidos. A senten<;a prolatada no

caso atendeu a essa pretensao. Logo, tambem nao se aplica ao caso a exce<;ao

da alinea "b", do paragrafo 2°, do artigo 46 da Conven<;ao Americana.

b.3) Da ausellcia de demora illjustificada Ila decisiio.

228 0 pedodo de instru<;ao, dada a complexidade do caso, exigiu maior

tempo para sua finaliza<;ao. Desde 0 transite em julgado deste processo, em 8

de fevereire de 2008, a execu<;ao tern se desenrolado com agilidade.

229. Nao se configura, pat'a esse pedido, portanto, a exce<;ao prevista na

alinea "c", do paragrafo 2°, do attigo 46 da Conven<;ao Americana sobre

Direitos Humanos.

8. Da eelebra<;iio de atos de importancia simboliea que garantam a niio

repeti<;iio dos delitos eometidos e do l'eeonhecimento da

responsabilidade do Estado e do pedido de perdiio pelo

desaparecimento das vitimas e 0 sofrimento de seus familial'es.34

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

34 0 pedido consta da parte "X" "e" da demanda da CIDH, e da parte "IX" "9" do memorial de
requerimentos, argumentos e provas dos peticiomirios.
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2.30. Por meio da Lei nO 9.140195, 0 Estado brasi1eiro promoveu 0

reconhecimento oficial de sua responsabilidade pelas mortes e

desaparecimentos perpetrados por seus agentes durante 0 periodo do regime

militar, como se verifica nas disposi<;5es legais que determinam a repara<;ao e a

localiza<;ao dos corpos das vitimas e na Exposi<;ao de Motivos que

acompanhou a referida lei, confOlme argumentado anteriormente.

231. 0 pedido oficial de desculpas ja foi apresentado pelo Ministro da Justi<;a

em nome do Estado brasileiro, durante ate publico rea1izado no dia 18 de junho

de 2009, na pra<;a de Sao Domingos do Araguaia, no Para. No mesmo ato,

foram concedidos os beneficios da anistia poJitica a 44 camponeses da regiao

que foram perseguidos para dar informa<;5es sobre a Guerrilha do Araguaia.

Em seu discurso, 0 Ministro da Justi<;a disse: "Hoje estamos fazendo urn

reconhecimento, urn pedido de perdao formal do Estado brasileiro. Nao e
revanchismo. Ea afirma<;ao da dignidade da pessoa humana e do respeito que

o Estado tern que ter com seus cidadaos:'

232. Dessa forma, tendo em vista que 0 pedidoja foi atendido, nao ha que se

falar em esgotamento dos recursos internos.

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos,

b.1) Da existencia de legislariio i"terna.

233 Conforme mencionado, a Lei nO 9,140195 promoveu 0 reconhecimento

oficial da responsabilidade do Estado brasileiro pelos desaparecimentos

politicos oconidos durante 0 regime militar, Diante da existencia desta lei, fica
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afastada a incidencia da exce<;ao prevista pela alinea "a", do pan\grafo 2°, do

artigo 46 da Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos.

b2) Da possibilidade de acesso aos recursos de jurisdi,iio

interna,

234. Nao ha que se falar em restri<;ao de acesso aos recursos dc jurisdi<;ao

interna para consecu<;ao de urn pedido que jll foi atendido pelo Estado desde

1995. Portanto, inaplicavel a exce<;ao prevista na alinea "b", do parllgrafo 2°,

do artigo 46 da Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos.

b3) Da ausencia de demora injustificada na decisiio.

235 Desde 1995, a despeito da complexidade do tema na sociedade

brasileira, 0 Estado jll reconhece sua responsabilidade pelos fatos em questao, 0

que afasta a aplica<;ao da alinea "c", do parllgrafo 2°, do artigo 46 da

Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos.

9. Da designa<;ao do dia do desapareeido politico, durante 0 qual serao

realizadas atividades para reeordar as pessoas desaparecidas

durante a ditadura militar.35

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

236 A cria<;ao de dia comemorativo para recordaI· os desapaIecidos politicos,

no Brasil, depende da institui<;ao de lei, nos termos do artigo 61 da

Constitui<;ao Federal. A designa<;ao da aludida data comemorativa no ambito

35 0 pedido consta da parte "IX" "11" do memorial de requerimentos, argumentos e provas dos

peticiomirios
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nacional somar-se-ia as comemora90es do Dia Internacional do Desaparecido

Politico (.30 de agosto).

237. Atividades para recordar os desaparecidos politicos tem sido

amplamente realizadas, como relatado nas se90es precedentes desta

contesta9ao. Em 29 de agosto de 2007, foi lan9ado 0 livro-relatorio "Direito a

Memoria e it Verdade", documento oficial produzido pelo Estado brasileiro no

qual consta 0 reconhecimento de sua responsabilidade pelos fatos ocorridos

durante 0 regime militar.

238. Diante do exposto, nao ha que se falar em esgotamento dos recursos

internos para esse pedido ..

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da existencia de legisla,iio intema.

239 0 artigo 61 da Constitui9ao Federal estabelece 0 devido processo

legislativo, 0 que demonstra a existencia de legislacao interna apta a satisfazer

o pedido

240. Dessa forma, nao ecabivel a exce9ao prevista no artigo 46, paragrafo

2°, alinea "a" da Conven9ao Americana sobre Direitos Humanos.

b..2) Da possibilidade de acesso aos recU/sos de Jurisdi,iio

interna,

24], Confonne mencionado no item 5(b.2) desta se9ao, existe a possibilidade

de iniciativa popular de projeto de lei Nao ha qualquer impedimento,
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legislativo ou fatico, para a criayao de uma lei a partir da iniciativa popular

que institua 0 dia nacional do desaparecido politico,

242, Dessa forma, nao se aplica, ao pedido, a exceyao do artigo 46, paragrafo

2°, alinea "b", da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos,

b.3) Da ausencia de demora injustificada na decisao,

243, Como 0 atendimento desse pedido depende de processo legislativo, a

analise desse item resta prejudicada

10. Da assistencia medica e psicol6gica gratuita aos familiares das

vitimas.36

a) Do nao esgotamento dos recursos internos

244 A Constituiyao Federal estabelece que "a saMe e direito de todos" (Art,

196), tendo como diretrizes 0 "atendimento integral" (Art 198, inciso II) e a

"universalidade da cobertura e do atendimento" (Art 194, paragrafo unicoi, No

Sistema Vnico de Saude esta inclufdo tratamento psicol6gico, tambem gratuito,

245, 0 teor do pedido ja e atendido pelo Estado brasileiro, pOI' meio de suas

politicas publicas de saude, nao havendo que se fillar ern esgotamento dos

recursos internos,

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos,

b.1) Da existencia de legislarao interna.

36 0 pedido consta da paIte "IX" "13" do memorial de requerimentos, argumentos e provas dos
peticiomirios
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246 Alem dos artigos da Constituiyao Federal citados no item 10 (a) desta

seyao e da Portaria/SNAS n' 224, de 29 de janeiro de 1992 (Anexo 49), existe,

ainda, a Lei nO 8.080/90 (Anexo 50), que dispoe sobre as condiyoes para a

promoyao, proteyao e recuperayao da saude, regulamentando 0 Serviyo Vnico

de Saude e estabelecendo os seus principios: universalidade de acesso aos

serviyos de saude em todos os niveis de assistencia e integralidade da

assistencia.

247. Diante da extensa normatizayao intema sobre 0 direito universal e

igualitario a saude, ve-se que nilo se aplica ao caso a exceyao do artigo 46,

panigrafo 2°, alinea "a" da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos.

b.2) Da possibilidade de acesso a05 recursos de jurisdi,Cio

infetlla<

248 Confonne ja mencionado, uma das diretrizes dos SUS e a

universalidade do atendimento. Nao existem restriyoes de acesso aos serviyos

do SUS. Nao se aplica a esse pedido, portanto, a exceyao do artigo 46,

paragrafo 2°, alfnea "b", da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos.

b.3) Da ausel1cia de demora il1justificada l1a decisCio

249 0 Sistema Vnico de Saude vigora desde 1988 Nilo ha que se falar',

portanto, em demora no atendimento desse pedido, afastando-se a exceyao

contida na da alinea "c", do panigrafo 2', do artigo 46 da Convenyilo

Americana sobre Direitos Humanos.

11. Da publicayao dos capitulos relativos aos fatos provados e il analise

juridica dos artigos da Convenyao Americana violados, assim como
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da parte resolutiva da senten~a de merito no Diario Olicial da Uniao

e em urn jornal de grande circula~ao nacional.37

250. No que diz respeito especificamente a este pedido, nao hll que se falar

em esgotamento dos recursos internos, uma vez que este somente poden! ser

atendido caso seja proferida eventual sentenya condenat6ria pela Corte

Interamericana de Direitos Humanos. Pelos mesmos motivos, tampouco cabe 0

exame relativo ao art. 46 (2) da COnVenyaO Americana sobre Direitos

Humanos.

12. Da instala~ao de uma Comissao da Verdade, cujo planejamento e

constitui~ao deverao seguir parilmetros internacionais e contar com

a participa~ao ativa das vitimas.38

a) Do nao esgotamento dos recursos internos.

251. Os debates sobre a criayaO de uma Comissao da Verdade estao bastante

adiantados. Foi rea!izada a Conferencia Internacional sobre 0 Direito it

Verdade nos dias 19 e 20 de outubro de 2009, em Sao Paulo_(SP) 0 tema

consta da minuta do III Programa Naciona! sobre Direitos Humanos (PNDH

3), ern discussao no ambito do Estado brasileiro. Ve-se, portanto, que ainda

nao foram esgotados os recursos internos.

b) Do artigo 46 (2) da Convencao Americana sobre Direitos

Humanos.

b.l) Da existencia de legislar;Go interna.

37 0 pedido consta da parte "IX" "10" do memorial de requerimentos, argumentos e provas dos
~eticionfuios

8 0 pedido consta da parte "IX" "12" do memorial de requerirnentos, argumentos e provas dos
peticiomirios
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252 Apesar da inexistencia de legislayao que crie uma Comissao da Verdade,

os debates estao ocorrendo, conforrne mencionado no item acima,

b2) Da possibilidade de acesso aos recursos de jurisdi9iio

interna,

253, A criayao de uma Comissao de Verdade nao depende de reCUrsos

judiciais, afastando-se a alfnea "b", panigrafo 2°, artigo 46 da Convenyao

Americana sobre Direitos Humanos

b..3) Da ausencia de demOl'a il1jllstificada na decisiio,

254 As discussoes acerca da instalayao de uma Comissao da Verdade

somente tiveram inicio na sociedade brasileira em tempos recentes, Nesse

sentido, ainda se encontram em andamento os debates acerca da instalayao de

uma comissao dessa natureza.

13. Do pagamento das indenizayoes determinadas a titulo de danos

materiais e imateriais.39

a) Do nao esgotamento dos recursos internos,

255. Em relayao a esse pedido reiteram-se os comentarios realizados no item

lea) desta seyao, em especial no que se refere aLei nO 9.140195, Pelos mesmos

motivos, tampouco cabe 0 exame relativo ao art. 46 (2) da Convenyao

Americana sobre Direitos Humanos.

256. 0 tema voltani a ser abordado minuciosamente no capitulo especifico

sobre reparayoes

390 pedido consta da parte "IX" "14" do memorial de requerimentos, argumentos e provas dos
peticionarios
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14. Do pagamento das cllstas e despesas incorridas pelo tramite do caso

no ambito internacional.'0

257. Pela mesma raziio exarada no item 12(a) desta seyiio, fica prejudicada a

analise da regra do esgotamento dos recursos internos tambem para esse ultimo

pedido

258. Conclui-se, ante 0 exposto, que todos os pedidos fOrffiulados pela

Comissao Interamericana de Direitos Humanos e pelos peticionarios foram ou

estiio sendo atendidos pelo Estado brasileiro.

4-MERITO

259. 0 Estado brasileiro demonstrou nas seyoes anteriores que: (a) essa

Egregia Corte carece de competencia temporal para apreciar fatos consumados

antes de dezembro de 1998; (b) que falta interesse processual aos peticionarios,

em virtude da existencia e regular implementayiio de diversas medidas, nos

ambitos legislativo, administrativo e judiciiuio, habeis a atender a integralidade

dos pedidos formulados na presente demanda; (c) nao houve 0 esgotamento

dos recursos internos face il existencia e regular tramitayao de procedimentos

judiciais, como a ADPF nO 153, a ayao ordinaria n° 82.00.024682-5 e a ayiio

civil publica nO 2001.39.0L00081O-5.

260. No merito, 0 Estado propugna pelo reconhecimento, por essa Egregia

Corte, de todas as ayoes empreendidas, no ambito interno, e passa a descrever

o processo de transiyiio politica e a evoluyiio do tratamento do assunto a partir

das demandas da sociedade brasileira.

40 0 pedido consta da parte "IX" "15" do memorial de requerimentos, argumentos e provas dos
peticiomirios.
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26 L Inicialmente, cumpre observar que 0 merito do presente caso confunde

se, sobremaneira, com as quest5es preliminares relativas a falta de interesse

processuaL De fate, todas as importantes medidas implementadas pelo Estado

brasileiro relatadas nas se95es anteriores, em especial a partir do

reconhecimento da responsabilidade do Estado, com 0 advento da Lei

9,140/95, demonstram que os temas ventilados na demanda estao vivos na

sociedade brasileira, portadora de uma vontade coletiva de entendimento e

conciliayao, Esses temas, alias, sempre estiveram pulsantes, Ganharam novas

dimensoes nos ultimos anos, com as iniciativas do Estado em concorrer para a

mais completa eficacia dos instrumentos legais vigentes, 0 depoimento da

testemunha Jose Gregori esclarecera que, desde 0 processo de

redemocratizayao ate 0 presente, houve vozes que se manifestaram insatisfeitas

com os ajustes e com as solu90es encontradas, Essas vozes coexistiram e

coexistem com outras que valorizam os caminhos percorridos Os conjuntos de

vozes, escutados pelas institui90eS publicas e democrMicas, canalizados l2QLoo
diversos meios, ensejaram 0 amplo Ieque das respostas estatais mencionadas

nas se95es desta contestayao relativas as quest6es preliminares do presente

caso.

262 0 relato a seguir, portanto, reflete 0 resultado desse jogo de foryas, que

continua atuante dentro das regras democraticamente definidas em urn

vigoroso Estado de Direito,

263. Usualmente, a concessao de anistia e justificada pela percep9ao de que a

puniyao dos crimes contra os direitos humanos apos 0 fim das hostilidades

pode vir a impor urn obstaculo ao processo de transi9ao, perpetuando 0 clima

de desconfian9a e rivalidade entre os diversos grupos politicos nacionais,

Alega-se que, em momentos de transi9ao, buscam-se meios alternativos it

persecu9ao penal para se alcan9ar a reconciliayao nacional, como forma de

ajustar as necessidades de justiya e de paz. Seriam exemplos desses meios
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alternativos a reparayao patrimonial das vitimas e de seus familiares, ass1m

como a instaurayao de comissoes de verdade. 13 0 que se extrai da liyao de

Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Marcos Zilli:

A Justir,:a de Tromi~iio eel\prc~sfio de rara felicidade Com cfcilo, ocupa-sc cia das
farlnas ortodoxas e hetcl'odoxas de promoc;ao dn justic;a em $ociedades marcl.1das por
graves connitos socia is, politicos au etnicos. Almeja supcra-Jos mediante um
proccs$o de transic;ao rumo aconsolidac;ao dos valores cia democracia c do ESlado de
Direito Supoe. pOl'tanto, urn projeto de l'cconciliac;ao que envolva as atores e as
grupos conllituosos de modo a compatihilizar as ideaLs de justic;u e de paz Nessa
Iinha., muila::; das vias adotaclas nao seguiJiio, necessnri<ll11cntc. 0 caminho chissico da
persccw;ao penaL Dai 0 recUl'SO as camissaes de vCl'dade, au meSmo a repUlar,:ao
patrimonial das viIi mas e de sellS fnmilinres H

2640 13, pOltanto, Hcito argtiir que foi nesse contexto de transiyao para a

democracia e de necessidade de reconciliayao nacional que foi editada a Lei nO

6.683/79 nos seguintes telmos:

Art 1° Econcedida anistia a todos quantos, no perlodo compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes politicos ou conexo
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos polfticos suspensos e aos
servidores da Administrac;ao Direta e Indireta, de fundac;oes vinculadas ao poder
publico, aos Servidores dos Poden~•., Legislativo e Judiciflrio, aos Militarcs e aos
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais
e Complementares (vetado),

§ 1° - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualqucr
natW'eza relacionados com crimes politicos au praticados por motivac;ao politica

§ 2° - Excetuam~se dos beneficios da anistia os que foram condenados pela pratica
de crimes de telTorismo, assalto, seqUestro e atentado pessoal

265. A restriyao estabelecida no § 2° supra nao foi aplicada pela

judsprudencia blasileira, sob a justificativa de que se criaria urn tratamento

despl'Oporcionalna anistia. E0 que relata Tercio Sampaio FeITaz k:

Como 0 paragrafo 2° do artigo 1° da lei 6 683179 exc1ui expressamente dos beneficios
da anistia os que haviam praticado crimes de ten'orismo, par exemplo, mediante
sequestro, a jurisprudencia do STM, diante de um flagrante tratamento
desproporcional, estendeu 0 beneficio: a anistia tornou-se geral e irrestrita.·12

41 ZILLI, Marcos; MOURA, Maria Ihereza Rocha de Assis, Ajustil';a de transic;ao na America Latina
Boletim IBCCRIM, Sao Paulo, anD 16, n 187, p, 10-11, jun, 2008
42 Jomal Folha de Sao Paulo, edic;ao de 16/0812008
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266 18. 0 entendimento43 adotado pelo Superior Tribunal de Justiya foi no

seguinte sentido, ill verbis:

Recurso em mandado de seguram;:a, Militar, Crime politico Anistia ampla
Aplica((ao do ADCy44 Precedentes, - A anistin concedida, par atos considerndos
subversivos, foi a mnis nmpln, atingindo vcncidos e venccdores, tnnto que
repetida no ato dns disposil;oes constitucionais transit6rins4S

, - Recurso
conhecido a que se nega provimento46 (grifamos)

267. 0 Estado brasileiro conhece 0 entendimento da CrDH e ajurisprudencia

da Corte a respeito de leis de anistia. Contudo, entende que a Corte deve levar

em conta que, embora 0 Brasil indiscutivelmente tenha vivenciado urn regime

autoritario, a transiyiio democratica e as circunstiincias que ensejaram a ediyiio

da Lei de Anistia foram especificas.

268, Sobre os diferentes tipos de transiyoes democnlticas apos regimes

autoritarios, assevera Carlos Santiago Nino, jusfilosofo argentino e principal

assessor juridico do governo de Raul Alfonsin durante os processos de revisiio

da Lei de anistia e julgamento de acusados de violayoes de direitos humanos

durante 0 regime militar na Argentina:

Las transiciones dcmocrilticas son generalmente clasificadas de acuerdo con
diferentes ejes ( ) Las transiciones espanola e brasilefia, y hasta cierta punlo 1a
chilena, fueron producto del consenSQ.

L-as transiciones democniticas tambicn se difcrcncian de acuerdo con su etiologia,
con los tipos de factores que disparan el proceso de transicion Las transiciones son
endogenGs 0 ex:ogenas. dependiendo de si el proceso de democratizaci6n fue iniciado
par factores internas 0 extemos, El proceso espanal, el chilena yeJ brasileiio fueron
end6genos (,.)

269. Santiago Nino destaca a inexistencia de uma regra geral a ser aplicada

nos casos de transiyiio politica:

43 0 qual. relembraMse, podera ser revcrtida pelo Superior Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF nO 153.
ora em curso
44 Ato das Disposi90es Constitucionais Transit6rias
4S Art 8° do Ato das Disposi90CS Constitucionais Transit6rias
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i,Cual, se es que existe alguna, es la leccion general que se puede extraer acerca de la
conveniencia de los juidos por derechos humanos en periodos de consolidaclon
democratica? La Icedan mas general cs que no hay niguon Icedon general.
Mueho dependc de In oaturalezn espeeifien de In trnnsicion47 (grifamos)

270. 0 modo da transiyao democn\tica, alcm do tempo decorrido do tim dos

atos contra os direitos humanos, exige, portanto, cautela na transposiyao de

soluyoes especiticas adotadas pela CIDH e par essa Egregia Corte em

determinados paises para 0 Estado brasileiro.

271. No Brasil, a Lei de Anistia foi antecedida de debate publico,

exemplificado em pronunciamentos de personalidades de indiscutiveis

credenciais democn\ticas, tais como no discurso do Senador Franco Montoro,

transcri to abaixo:

Sf, Presidente, 81's Senadores:
Oescjo trazer ao conhecimento do Plemirio representac;:6es que recebemos, no dia de
ontem e hoje, de tres grandes setores da comunidade brasileira, contendo apclo para
que seja ampliado 0 beneficio da anistia previsto no projeto em tramitac;:ao na Casa
rrata~se da representac;:iio dos artistas, de cientistas e de Hderes trabalhistas

Os artistas trouxeram ao Congresso Nacional, e entregaram as Lidcram;:as da
ARENA e do MOB48

, uma representac;:iio assinada por mais de setecentos
representantes desta categoria de artistas que atuam no Brasil

o tear de sua representac;:ao ebreve:

"MOVIMENIO DOS ARIISIAS PELA AN1SIIA AMPLA, GERAL E
IRRESIRlIA

Povo brasileiro

Homens do Govcrno

Presidente desta Nac;:iio

Finalmente sentimos que e possivel pelo menos falar. Nos, artistas brasileiros, pOl'
tanto tempo amordac;:ados em nossa sensibilidade criativa pela censura e violentados
pela autocensura, sabemos scr grande nossa responsabilidade perante 0 povo
brasileiro

46 Processo REsp 23757/DF; Recurso Especial 1992/0015311-9; Relator MIN PE<;:ANHA MARIINS
(1094); ergao Julgador SEGUNDA IURMA; Data do Julgarnento: 04/11/1992; Data da
Publicayiio/Fonte: DJ 14/l2/1992 p. 23913.
47 Juicio al mal absoluto, Buenos Aires: Ariel, 2006, p 191
411 ARENA e MOB eram os dois unicos partidos politicos com representac;:iio no Congresso Nacional,
sendo a ARENA da situac;ao e 0 MDB, da oposic;D.o, Franco Montoro, autor da citac;:ao, era do MOB
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( )

Nao podemos admitir, sobretudo, que quando se prelende urna concilia9ao nacional
sejam anistiados uns e marginalizados Quiros E mais: perguntamos a lodos e a nos
mesmos, as mimeros de mortos e de desaparecidos nao se sabe ainda. No cntanlo este
nao C0 momento em que se devam reacender divergencias, E ncm mesmo perguntar
- por mais evidente que scja a resposta - quem alirou a primeira pedra,
E 0 momento vital de faJar, de gritar, em nome dos mais elementares principios de
respeito humano, aos sentimentos edslnos:
Chega de rancares!
Chega de adios!
paz!

ANISTIA AMPLA, GERM E IRRESTRlTA""

272 Perspeetiva semelhante foi adotada pela Ordem dos Advogados do

Brasil, instituiyao fundamental no proeesso de redemoeratizayao do Estado

brasileiro, Em agosto de 1979, 0 entao Presidente da Ordem, Eduardo Seabra

Fagundes, eneaminhou ao Presidente do Senado Federal, Senador Luiz Viana

Filho, 0 pareeer do entao Conselheiro Jose Paulo Sepulveda Pertenee sobre 0

Projeto de Lei de Anistia, No ofieio de eneaminhamento, Seabra Fagundes

registra que referido pareeer foi aprovado pelo Conselho Federal da OAB, em

sessao plenfuia de 24 de julho de 1979, 0 pareeer eonsigua:

7. Nem a repulsa que nos merece a tartura impede reconhecer que toda a amplitude
que for empre..'ltada ao esquecimento penal dessc periodo negro de nossa Hist6ria
podera conlribuir para 0 desannamenlo geral, desejavel como passo adiante no
caminho da democracia

273, Em agosto de 1979,0 lnstituto dos Advogados Brasileiros, por meio de

seu Presidente, Reginaldo de Souza Aguiar, eneaminhou ao Presidente do

Senado pareeer aprovado pelo seu Plenfuio

274, lnieialmente, registrou-se a posiyao do lAB sobre a anistia:

Em 30 de maio do corrente ano, 0 Instituto dos Advogados Brasileiros, pela
unanimidade de seus mernbros entao presentes firmou sua posi950 no concernenle a
anistia

Naquela data, em resumo final, afinnou esla centenaria instituiC;ao:

49 Anexo 51,
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A Anistia, representando a reconciliar;ao dn nar;ilo consigo mesma, cleve ser ampla,
deve ser geral e deve ser irrestrita Deve abranger todos aqueles que de uma forma au
de Dutra praticaram atos politicos contnirios a uma orienta9ao entaD prevalente Nao
deve tel' Jimites, j6 que as caracteristicas do ato politico, se variaram de casa a casa
tiveram urn mesmo fator motivante. Senda ata de conciliar;:ao da oaryan consigo
mesma, nao deve sel' feila nenhuma forma de gradac;,5,o au considerac;ii.o da natureza
do ala politico. Significa esquecer 0 passado e viver 0 presente, com vistas ao futuro

275. Em outro excerto, a IAB tratou especificamente do alcance do panlgrafo

1° do art. 1° da Lei n' 6.683, de 1979:

Desla forma, se a auistia cleve sel' como 0 exige 0 prcsente momenta historico,
ampla, geral e irrestrita, deve tambem abranger todos aqueles que de uma forma ou
de outra estiveram envalvidos no processo de exacerba9ao de animos (grifamos)

276. Posteriormente, a Emenda Constitucional nO 26, de 27 de novembro de

1985, que convocou uma Assembleia Constituinte, disp6s:

Art 4° Econcedida anistia a todos os servidores publicas civis da Administral;ao
direta e indireta e militares, punidos pOl' atos de exce9ao, institucionais ou
complementares

(. )

§ 2° A anistia abrange os que foram punidos au processados pelas atas imputzlVeis
previstos no "caput" deste artigo, praticados no periodo compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979

277, Na Constitui9ao de 1988, a tema da anistia foi retomado no art 8° do

Ato das Disposi90es Constitucionais Transit6rias,

Econcedida anistia aos que, no periodo de 18 de setembro de 1946 ate a data da
promulgas:ao da Constituil;ao, foram atingidos, em dccorrencia de motival;ao
exclusivamente politica, pOl' atos de exces:ao, institucionais ou complementarcs, aos
que foram abrangidos pelo Decreta Legislativo nO 18, de 15 de dezcmbro de 1961 50

, e
aos atingidos pelo Decreta-Lei nO 864, de 12 de setembro de 196951

, asseguradas as
promol;oes, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou gradua9ao a que teriam
direito se estivessem em servis:o ativo, obedecidos os prazos de permanencia em
atividade previstos nas leis e regulamentos vi gentes, respeitadas as caracteristicas e
peculiaridades das carreiras dos servidores publicos civis e militares observados os

50 0 Decreta-Legislativo nO 18 concede anistia a quem cometeu fatos definidos como crimes
mencionados no proprio Decreto-Legislativo n° 18
51 Altera 0 art 2° do Decreta-Legislativo n° 18, que concede anistia a quem cometeu os crimes nele
listados, Com a nova reda9ao, amplia-se 0 1'01 de restri90es aos beneficiados pOl' anistia
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respectivos regimes juridicos

278, Como se verifica, nem 0 Congresso Nacional, ao convocar a

Assembleia Nacional Constituinte, nem esta ultima, quando reunida, trataram

dos aspectos penais da anistia, embora tenham se debrul'ado sobre 0 tema

279, Conformeja mencionado nas excel'oes preliminares, existe, desde 1999,

melO juridico adequado para impugnar a Lei de Anistia: a Argiiil'ao de

Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista na Constituil'ao Brasileira

de 1988, no panigrafo 1° do artigo 102, e regulamentada pela Lei nO 9.882, de 3

de dezembro de 1999. A al'ao foi ajuizada somente em outubro de 2008, pela

Ordem dos Advogados do Brasil

280. Na presente demanda, solicita-se, tambem, que 0 Estado brasileiro deixe

de aplicar os institutos da prescril'ao e da irretroatividade da lei penal previstos

no ordenamentojuridico interno

28L Na pel'a inicial da CIDH, esta solicita que: "(..) 0 Estado [level em

conta que tais crimes contra a humanidade [desaparecimentos forl'ados das

vitimas da Guerrilha do Araguaia e a execul'ao de Maria Lucia Petit da Silva]

sao insuscetiveis de anistia e imprescritiveis""

282. No memorial dos peticiomirios, ha pedido semelhante: "[que 0 Estado

brasileiro] deixe de utilizar (.,) outros dispositivos legais, como a prescril'ao e

outras excludentes de responsabilidade, que visem [a] impedir a investigal'ao

dos fatos e a sanl'ao dos responsaveis pelas graves violal'oes aos direitos

humanos"<

283 A proposito, observa-se que as unicas hipoteses de imprescritibilidade

admissiveis no Estado brasileiro estao previstas expressamente no art, 5° da

Constituil'ao:
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XLII:

a pnltica do racismo constitui crime inafiam;avel e imprescritivel, sujeito apena de
reclusiio, nos termos da lei;

XLIV:

constitui crime inaftalll;avel e imprescritivel a 3yao de grupos armadas, civis au
militares, contra a ordem constitucional e 0 Estado Democnltico

284. A Convenyao Americana sabre Direitos Humanos assim se pronuncia

sabre a principia da legalidade e da retlOatividade:

Artigo 9 Pfindpio da Legalfdade e da RetroQtividade,

Ninguem pode seT condenado por a90es au omiss5es que, no momento em que [orem
cometidas, nan sejam delituosas, de acordo com 0 direito aplicavel. Tampouco se
pode impor pena mais grave que a aplicavel no momento da perpett'a9ao do delita, Se
depois da perpetrayao do delito a lei dispuser a imposic;ao de pena mais leve, 0

deliquente sera por isso beneficiado

285. A Convenyao Interamericana sabre a Desaparecimento Foryado de

Pessoas52 preve, em seu artigo VII, expressamente, a prescriyao para esse tipo

de crime:

ARIIGO VII

A at;:ao penal decorrente do desaparecimento fcm;ado de pessoas e a pena que for
imposta jUdicialrnente aD responsave! por cia nao estarao sujeitas aprescri9ao

No cntanto, quando existir uma norma de caditer fundamental que impcya a
aplicayao do estipulado no paragrafo anterior, 0 prazo da prescri9ao devera seT igual
aD do deHto mais grave oa legislat;:ao intema do respectivo Estado Parte

286. Todas as quest5es suscitadas acima serao enfrentadas, em breve, pela

mais alta corte brasileira, a Supremo Tribunal Federal, face ao ajuizamento

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em 21 de

outubro de 2008, da Argiiiyao de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF) nO 153.

S2 Assinada pelo Estado brasileiro e em tramitac;:8.o no Congresso Nacional
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287 Sobre a a1egayao de omissao do Estado brasileiro no fomecimento de

informayoes sobre os fatos, cumpre reiterar a existencia de diversas normas

que dispoem acerca de aspectos re1acionados a sistematizayao e publicayao de

informayoes sobre mortos e desaparecidos politicos, as quais foram editadas ja

sob a egide do regime constituciona1 de 1988.

288. Dentre essas normas, destacam-se as seguintes:

• MORTOS E DESAPARECIDOS POLITICOS: a) Lei nO

9140/95 - Cria a Comissao Especial para Loca1izayao de

Mortos e Desaparecidos Politicos e reconhece como mortas

pessoas desaparecidas em razao de atividades politicas

oconidas entre 1961 e 1988;

• SIGILO DE DOCUMENTOS PUBLlCOS: a) Lei nO 8159/91

- Dispoe sobre a politica nacional de arquivos publicos e

privados e da outras providencias; b) Decreto n° 4.553/02 

Regulamenta a Lei nO 8.159/91 e dispoe sobre a sa1vaguarda

de dados, informayoes, documentos e materiais sigilosos de

interesse da seguranya da sociedade e do Estado no ambito da

Administrayao FederaL

289. Alem da 1egis1ayao mencionada, cabe lembrar a existencia de diversas

outras ayoes do Estado brasi1eiro no sentido de dar publicidade as informayoes

relativas ao periodo, conforme ja amp1amente descrito nas exceyoes

pre1iminares:

• envio ao Congresso do Projeto de Lei nO 5228/09,

apresentado pela Exposiyao de Motivos Interministerial

dispondo sobre 0 acesso a informayoes publicas;
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• lan9amento do site "Mem6rias Reveladas";

• divulga9ao de edital de chamamento publico solicitando a

entrega ao Arquivo Nacional de documentos do periodo de 10

de abril de 1964 a 15 de marI'o de 1985;

• Portaria n° 204 da Casa Civil, que visa a dar publicidade a

documentos ou informayoes produzidos ou acumulados sobre

o regime politico que vigorou no pedodo de lOde abril de

1964 a 15 de marI'O de 1985;

• POltaria 205, que determinou a realiza9ao de chamada publica

para entrega de documentos e registros de infOlmayOeS

referentes ao pedodo de 1° de abril de 1964 a IS de marI'o de

1985.

290, Hit, ainda, conforme jit reiterado nas exce90es preliminares, 0 Decreto

nO 5584, de 18 de novembro de 2005, que determinou que os documentos

arquivisticos publicos produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de

Seguran9a Nacional - CSN, Comissao Geral de Investiga90es - CGI e Servi90

Nacional de Informa90es - SNI, que estejam sob a cust6dia da Agencia

Brasileira de Inteligencia - ABIN, sejam recolhidos ao Arquivo Nacional e,

uma vez c1assificados e sistematizados, sejam disponibilizados ao acesso

publico, resguardando-se apenas a vida privada e a seguran9a da sociedade e

do Estado,

291 ' Infere-se, pOltanto, que a disposi9ao do Estado brasileiro ede esc1arecer

e divulgar todos os fatos relevantes oconidos durante 0 regime militar, que

vigorou de 1964 a 1985, 0 que inc1uiu, naturalmente, os fatos oconidos durante
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a Guerrilha do Araguaia

292. Quanto it alegada ineficacia das ayoes judiciais nao-penais sobre 0 caso,

reiteram-se as diligencias realizadas pelo Estado brasileiro com vistas a

cumprir com os termos da sentenya proferida pela Excelentissima Senhora

Juiza Federal da I' Vara Federal da Seyao Judici/!ria do Distrito Federal, nos

autos da Ayao do Rito Ordimirio nO 82.0024682-5, como amplamente

demonstrado na parte 3.3.2 desta contestayao.

293. Quanto as indenizayoes, 0 ja citado art. 8° do Ato das Disposiyoes

Constitucionais Transit6rias foi regulamentado pela Lei nO 10.559, de 13 de

novembro de 2002, que, dentre outras providencias, cria beneficios para as

pessoas que foram atingidas em decorrencia de motivayao politica. Alem disso,

59 indenizayoes foram pagas em decorrencia da Lei nO 9.140/95, que criou a

Comissao sobre Mortos e Desaparecidos Politicos. Na seyao a seguir, 0 Estado

brasileiro detalha essas informayoes.

294. Pelo exposto, constata-se que 0 Estado brasileiro tern promovido

sistematicamente indenizayoes aqueles que foram torturados, executados ou

desaparecidos na Guenilha do Araguaia, como de resto tern feito para todos

aqueles que tiveram seus direitos violados por motivayao exclusivamente

politica no perlodo de 18 de setembro de 1946 ate 5 de outubro de 1988.

295. 0 Estado brasileiro e, hoje, urn Estado de Direito, no qual todas as

[oryas sociais e politicas manifestam-se livremente e tern acesso desimpedido

aos recursos judiciais.

296. A Lei de Anistia foi votada em momento hist6rico especifico, nas

condiyoes anteriormente descritas. Foi considerada, por muitos, como passo

importante para a reconciliayao nacional
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297 A sociedade brasileira segue aberta ao debate sobre 0 assunto, conforme

comprovado pela proposiyao da Argiiiyao de Descumprimento de Preceito

Fundamental, pela Ordem dos Advogados do Brasil Sua apresentayao, em

ambiente livre de quaisquer intimidayoes ou constrangimentos, tem ensejado

ample debate, exemplificado pelas diversas manifestayoes encaminhadas Ii

mais alta corte brasileira, que se pronunciara sobre 0 assunto, E opiniao do

Estado brasileiro que essa Egregia Corte nao deveria privar da sociedade

brasileira a oportunidade de deliberar sobre 0 tema pOl seus proplios

instrumentos democrilticos.

5 - REPARAC;::OES MATERIAlS

298, 0 Estado narrou, ao lange desta contestayao, as medidasja adotadas,

com a finalidade de reparar os familiares das vitimas do presente caso. Julga

necessario, contudo, analisar com maior profundidade a questao das medidas

compensatorias,

5.1 Das indcnizayocs conccdidas pclo Estado brasilcil'o aos familiarcs das

vitimas

299, Como bern registra a Comissao 1nteramericana de Direitos Humanos,

em demanda ajuizada perante essa Egregia Corte, a Lei Federal brasileira nO

9.140/95 determinou a possibilidade de outorgar reparayao pecuniarla aos

familiares dos mOltos e desaparecidos politicos

300, De fato, dito instrumento legal simbolizou marco normative

fundamental par'a a deflagrayao interna de diversos processos tendentes ao

pagamento por parte do Estado de indenizayoes pecunifu"ias aos familiares das

vitimas no presente caso.
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301 Estipulou a mencionada lei que 0 pagamento dessas indeniza90es fosse

deliberado pelos membros da Comissao Especial sobre Mortos e

Desaparecidos, colegiado bastante representativo, composto por funciomirios

do govemo e por familiares dos desaparecidos 53

302. 0 diploma legal estabeleceu, ainda, em seu artigo 10, que 0 pagamento

das indeniza90es seria deferido legalmente aos conjuges, companheiros,

descendentes, ascendentes e colaterais ate 0 quarto grau das vitimas e que, em

nenhuma hipotese, seria inferior ao valor de R$ 100.000,0054 (cern mil reais),

senao vejamos:

Artigo 10 - A indeniz39iio prevista nesta Lei edeferida as pessoas abaixo indicadas,
oa seguinte ordem:

I - ao conjuge;
II - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei 11< 8971*. de 29 de
dezembro de 1994;
III ~ aos descendentes;
IV - aos ascendentes;
V - aos colatcrais, ate 0 quarto grau

§ 1° - 0 pedido de indcniza~ao podera ser formulado ate ecnlc e vinIc dias a contar
da pubJicayao desta Lei. No casa de reconhecimento pela Comissao Especial, 0 praza
se conta da data do reconhecimento

§ 2° - Havendo acorde entre as pess-oas nominadas no caput deste artigo, a
indeniz393.0 podera ser requerida independenternente da ordem oele prevista

§ 3° ~ Reconhecida a morte, nos termos da alinea "b" do inciso I do artigo 4°, poderao
as pessoas mencionadas no caput, na mesma ordem e condic;6es, requerer a
Comissao Especial a indenizac;ao

Artigo II ~ A indenizac;ao, a titulo reparatorio, consistim no pagamento de valor
unico igual a R$ 3000,00 (tres mil reais) multiplicado pelo mimero de anos
correspondentes it expeclativa de sobrevivencia do desaparecido, levando~se em

53 A Comissao Especial sera composta por sctc membros, de livre escolha e dcsignat;:ao do Presidente
da Republica, que indicara, dentre eles, quem ira presidi-la, com voto de qualidade,
§ 10 Dos sete membros da Comissao, quatro serao escolhidos:
I - dentre os membros da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados;
II - dentre as pessoas com vinculo com os familiares das pessoas referidas nn Iista constante do Anexo
t III ~ dentre os membros do Ministerio Publico Federal; e
IV - dentre os integranles do Ministerio da Defesa (RedaC;ao dada pela Lei nO 10 875, de 2004)

54 Para fins de referencia a quantia de R$ 100 000,00 corresponde. nas taxas de dimbio de 29 de
outubro de 2009, ao valor de USD 57352,60
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considerac;ao a idade aepoca do desaparecimento e as criterios e valares traduzidos
oa tabela constante do Anexa II desta LeL

§ 1(l ~ Em nenhuma hipolcse 0 valor da indenizac;:ao sent inferior a R$ 100000,00
(cern mil reais)

§ 2° ~ A indenizac;ao sera concedida mediante decreta do Presidente da Republica,
apos parecer favoravel da Comissao Especial criada pOI' esta Lei

Artigo 12 - No caso de localizac;:ao, com vida, de pessoa desaparecida, ou de
exislencia de provas contrarias as aprescntadas, serao revogados as respectivos alos
decorrentes da aplicac;:ao desta Lei, nao cabendo ac;:ao regressiva para 0 ressarcimento
do pagamento j<i efetuado, salvo oa hip6tese de comprovada ma-fe

303. 0 referido montante minimo representa quantia pecuniiuia significativa,

particularmente considerando 0 contexto social brasileiro.

304. A titulo de inforrnayao, reproduzimos na tabela abaixo os valores

individualizados de indenizayoes pagas, ate 0 presente momento, pelo Estado

brasileiro, aos filmiliares dos mortos e desaparecidos deste caso. Ressalte-se

que as infOrmayoes contidas na presente tabela constam do Livro-Relatorio

Direito aMemoria e a Verdade e de subsidios fomecidos pela Comissao de

Anistia e pelo Arquivo Nacional, que atualmente administra os arquivos da

Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Vejamos assim os

montantes:

Nome da Vitima Indeniza~iio outorgada a familiares

(R$)

Adriano Fonseca Filho I I 1360,00

Andre Grabois 124.110,00

Antonio Alfredo de Lima 100.000,00

Antonio Carlos Monteiro Teixeira 11 1360,00

AntOnio de Padua Costa 100.000,00

Antonio Ferreiro Pinto 100.000,00

Antonio Guilherme Ribeiro Ribas I I 1.360,00

Antonio Teodoro de Castro II 1.360,00
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Arildo Afrton Valadao 1240110,00

Aurea Eliza Pereira 138300,00

Bergson Gurjao Farias 124110,00

CiJon da Cunha Brum 124,110,00

Ciro Flavio Salazar de Oliveira 111360,00

Custodio Saraiva Neto 124,110,00

Daniel Ribeiro Callado 100,000,00

Demerval da Silva Pereira 111360,00

Dinae!za Santana Coqueiro 138300,00

Dinalva Oliveira Teixeira 124590,00

Divino Ferreira de Souza 100,000,00

Elmo Conea 111360,00

Gilberto Olimpio Maria 100,000,00

Guilhenne Gomes Lund 111,360,00

Helenira Resende de Souza Nazareth 124,590,00

Idalisio Soares Aranha Filho 111,360,00

Jaime Petit da Silva 111.360,00

Jana Moroni Barroso 124590,00

Joao Carlos Haas Sobrinho 100000,00

Joao Gualberto Calatroni 1240110,00

Jose Huberto Bronca 100,000,00

Jose Lima Piauhy Dourado 111360,00

Jose Maurflio Patricio 111360,00

Jose Toledo de Oliveira 1000000,00

Kleber Lemos da Silva 111,360,00

Libero Giancarlo Castiglia 111360,00

Louriva! de Moura Paulino 100000,00

Lucia Maria de Souza 124590,00

Lucio Petit da Silva 111360,00
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Luiz Rene Silveira e Silva 124.1 10,00

Luiz Vieira 100.000,00

Luiza Augusta Garlippe II Ll80,00

Manoel Jose Nurchis 100.000,00

Marcos Jose de Lima 124.1 10,00

Maria Celia Correa 124590,00

Maria Lucia Petit da Silva 138.300,00

Mauricio Grabois 100.000,00

Miguel Pereira dos Santos 11 1.360,00

Nelson Lima Piauhy Dourado 100.000,00

Orlando Momente 100.000,00

Osvaldo Orlando da Costa 100.000,00

Paulo Mendes Rodrigues 100.000,00

Paulo Roberto Pereira Marques 124110,00

Rodolfo de Carvalho Troiano 124.110,00

Rosalindo Souza 100.000,00

Suely Yumiko Kanayama 138300,00

Telma Regina Cordeiro Correa 124.590,00

Tobias Pereira Junior 124..110,00

Uirassu de Assis Batista 124.110,00

Vandick Reidner Pereira CoqueilO 124.110,00

Walkiria Afonso Costa 124..590,00

TOTAL 6.731.700,00

305. Como se percebe no presente caso, 0 valor total de indenizay5es

outorgadas pelo Estado brasileiro chega a R$ 6.'731.700,00 (seis milh5es,

setecentos e trinta urn mil e setecentos reais), ou seja, US$ 3.860.805,23 (tres

milh5es, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte e tres

centavos)55.

SS Taxas de dimbio referentes a 29 de outubro de 2009,
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306. Niio obstante as indenizal'oes jn pagas no ambito interno, tanto a

Comissao Interamericana como os peticionarios requerem que essa Egregia

Corte fixe indenizal'oes suplementares,

307, Ao apreciar esta demanda, a Corte devera levar em conta 0 volume de

gastos publicos efetuados pelo Estado brasileiro no que concerne a

implemental'iio do objeto desta demanda, seja na promol'ao de medidas de nao

repetil'iio, na busca da memoria e da verdade ou no pagamento de medidas

t '· 56compensa onas .

308 De acordo com 0 entendimento dessa Egregia Corte, toda a

compensal'iio justa deve revestir-se de carater indenizat6rio e sancionatorio, de

modo a atenuar, 0 quanto possivel, 0 constrangimento suportado pelas vitimas.

Por outro lado, a fixal'ao do valor indenizatorio deve sempre estar adstrita ao

principio da razoabilidade

309. Cabe registrar que esta Egregia Corte, no julgamento do Caso La

Cantuta vs, Peru/' corroborou esse entendimento, considerando que valores

pagos internamente deverao ser tornados em conta em instancia internacional,

senao vejamos:

Sin embargo, In Corte no puede obviar el hecho de que 1a sentcncia dictada el 3 de
mayo de 1994 por el CSJM tambien dispusa, inter alia, el paga de una indemnizaci6n
consistente en 300,000,00 (trescientos mil) Nuevas Soles peruanos por eada una de
las 10 victimas, "por concepto de reparacion civil a favor de los herederos legales de
los agraviados" De tal manera, entre 1996 y 1998 el Estado efectu6 este paga, que
fue recibido por los herederos legales de esas 10 victirnas (supra parrs, 8056) En
este sentido, el Tribunal recuerda el principia que establece que las
indemnizaciones no pueden implicar ni enriguecimiento ni empobrecimienl'o
para 13 victima 0 sus sucesores (supra parr. 202), por 10 que debe anaIiznr cste

56 A esse respeito, chamawse a atenyao aextensa narrativa feita pelo Estado dus medidas de reparayao ja
implementadas em ambito interno: operayoes de alta tecnologia financiadas pelo Estado para busca e
identificayao dos restos mortais dos desaparecidos, campanhas publicitlirias de chamamento publico
para entrega de documentos, inaugurayao de memoriais em nome de vitimas do regime militar,
lanyamento e publicayao de livro pelo Porler Publico para preservar a memoria e 0 direilo averdade
57 Vide Corte IDH, Serie C, No, 162, panigrafos 207 c 210, Caso La Camilla
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aspector ... JSin embargo, por haber !lido ya efcctuado. In Corte tomara en
cucntn clicho gaga para crecins de fiiaci6n de las reparaciones en esta Sentencia.
como una compensacion que abaTeo 105 aspectos pecuniarios tanto de los danos
materiales como inmateriales de las 10 vlctimas desaparecidas 0 ejecutadns.
(grifo 00S50)

310. De outra parte, no caso Almonacid Arellano y olros v. Chile, a Corte

entendeu que, em fun,ao do pagamento de indeniza,oes efetivado pelo Estado,

a senten,a por si so ja se configuraria uma repar·a,ao pm danos imatedais58

Vale confedr 0 excerto da decisao:

Por atro lado, la Corte valora positivamente 1a politica de reparacion de violacioncs a
derechos humanos adelantada por el Estado (supra pim 82.26 a 82J3), dentro de 1a
cual In sefiora Gomez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad
de US$ 98.000,00 (naventa y acho mil d61ares de los Estados Unidos de America).
mas beneficios educacionales COlTcspondientes aproximadamente a US$ 12.180,00
(doce mil ciento ochenta d61ares de los Estados Vnidos de America). Teniendo en
cuenta todo 10 anterior, el Tribunal considera no ordenar el pago de una
compensacion econ6mica pOl' concepto de dano inmaterial, debido a que estima,
como 10 ha hecha en atras casas, que esta sentencia constituye per se una forma de
reparacion, y que las medidas que se detallan en los parrafos 145 a IS? de esta
Sentencia constituyen una debida reparaci6n en los terminos delarticulo 631 de la
Convenci6n Americana

31 L Nesse sentido, os valmes ja pagos a titulo de indeniza,ao pelo Estado

brasileiro deverao necessariamente ser objeto de considera,ao por parte desse

Egregio Tribunal, sob pena de ocorrencia de urn verdadeiro his in idem

indenizatorio, 0 que vida de encontro com a jurisprudencia dessa Corte59
, que,

no caso Barrios Altos, ao confirmar a legitimidade de clausula pela qual os

beneficiarios da indeniza,ao abririam mao do direito de p1eitear futuras

indeniza,oes em ambito domestico, manifestou-se nos seguintes termos:

Asimismo, se eSlablece que clichos "montos constituyen eI unico pago directo 0

indirccto que eI Estado asumira can relacion a los beneficiarios" de las reparaciones
y que la suscripci6n del acuerdo "implica la renuncia expresa de las vlctimas. as!
como de sus representantes, a ejercer cualquier accion judicial a extrajudicial contra
el Estado para el cobro de cantidad alguna adicional

312. Diante do exposto, requer 0 Estado seja declarado por essa Corte 0

descabimento do pagamento de indenizayao de carater internacional, uma vez

58 Vide Corte IDB, Serie C. n° 154, panlgrafo 161, CasoA/mollacid Arellano y atros,
59 Vide Corte lDB, Serie C, nO 8'7, paragrafo 33, Caso Barrios Altos,
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que os montantes pagos, em nivel domestico, ja se revelam justos e equanimes,

estando em plena consonancia com 0 artigo 63 (I) da Conven<;ao Americana

sobre Direitos Humanos.

5.2 Das Custas e Castos Legals

313. Em face do exposto, entende-se que descabe 0 pagamento de quaisquer

custas e gastos legais nesta instancia internacional, haja vista que 0 Estado

brasileiro tern envidado esfor<;os para cumprir todas as recomenda<;oes

emitidas pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos, as quais, se

houvessem sido devidamente reconhecidas por aquela instancia, teriam evitado

o processamento da presente demanda,

6-PEDIDOS

314. Ante 0 exposto, 0 Estado brasileiro requer que essa Egregia Corte:

a) declare-se incompetente para apreciar os fatos exaur'idos antes

de 10 de dezernbro de 1998;

b) reconhe<;a todas as medidas, relatadas nesta pe<;a e em seus

anexos, que vern sendo adotadas para reparm os danos,

esclarecer a verdade e impedir repeti<;ao dos abusos ocorridos

no regime militar;

c) arquive, de plano, 0 presente caso, sem convoca<;ao de audiencia

publica, diante da manifesta falta de interesse processual dos

peticionarios, em decorrencia de as medidas que ja foram
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adotadas, somadas as que estao em implementayao, atenderem a

integralidade dos pedidos;

d) na eventualidade de nao acolhimento do pedido anterior, declare

inadmissivel 0 presente caso, diante do nao esgotamento dos

recursos intemos, porquanto tramitam ayoes judiciais e estao em

curso diversas medidas nao judiciais tendentes a dar resposta

intema adequada as quest5es relacionadas com 0 objeto da

demanda;

e) na improvavel hip6tese de nao acolhimento das exceyoes

preliminares, julgue improcedentes os pedidos veiculados pela

CrDH e pelos representantes das vitimas em razao de estar

sendo construida no pais uma soluyao, compativel com suas

palticularidades, para consolidayao definitiva da reconciliayiio

nacional;

f) por fim, receba em audiencia, ou por meio de declarayoes

escritas, 0 depoimento dos peritos indicados no rol anexo.

Brasil, 31 de outubro de 2009

Embaixador Hildrebrando Tadeu Nascimento Valladares

Ageute da Republica Federativa do Brasil

Peritos:
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L Estevao Chaves de Rezende Martins, professor titular da Universidade

de Brasilia, ex-Secretario Legislativo do Ministerio da Justiya, ex-Consultor

Geral Legislativo do Senado Federal, para relatar experiencias internacionais

de anistia, reconciliayao e reestruturayao das relayoes sociais.

2. Jose Maria Gomez, professor da Pontificia Universidade Catolica do

Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), para discorrer sobre experiencias de justiya transiciona!

3. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Ministra do Superior Tribunal de

Justiya, para discorrer sobre os recursos judiciais disponiveis no ordenamento

juridico brasileiro.

Tcstcmunhas:

4. Jose Gregori, ex-Secreh\rio Nacional dos Direitos Humanos, co-autor da

Lei nO 9.J 40/95 e atual Secretarlo de Direitos Humanos da Prefeitura de Sao

Paulo, para discorrer sobre 0 processo historico-politico que culminou com a

ediyao da Lei que criou a Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Politicos e seus desdobramentos 6-SeBfr-aesool7famentes-posteriores

5. Edmundo Theobaldo Miiller Neto, Advogado da Uniao, para relatar as

atividades do Grupo de Trabalho instituido pela Portaria n 567/MD, com 0

objetivo de localizar, recolher e identificar dos corpos dos guerrilheims e

militares mortos no episodio.

6. Jaime Antunes, diretor do Arquivo Nacional, para prestar inforrnayoes

sobre 0 projeto Memorias Reveladas e outras sobre arquivos publicos.
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Anexos Conteudo

1 Relatorio da Comissao Interministerial, de 2003, que
identificou duas areas de provavel sepultamento de
corpas e sugeriu que a Comissao Especial sobre Mortos
e Desaparecidos Politicos conduzisse expediyoes a essas
regiOes.

2 Decreto nO 5.584, de 18 de novembro de 2005.

3 Sentenya da Ayao Ordinaria nO 82.0024682-5

4 Relatorio Parcial de Cumprimento de Recomendayoes ..

5 Lei n. 9.140/95

6 Expasiyao de Motivos da Lei n 9.140/95.

7 Livro-Relatorio Memoria e Verdade

8 Relatorio de indenizayoes pagas no ambito da Comissao
de Anistia.

9 Material sobre a Exposiyao fotogn\fica "A Ditadura no
Brasil- 1964-1985".

10 Relatorio sobre Prqjeto Memoriais "Pessoas

Imprescindiveis" ..

11 Material sobre Exposiyao Apol6nio de Carvalho.

12 Informayoes sobre projetos de Comissao de Anistia.

13 Relatorio de atividades da Comissao de Anistia em
2009.

14 Portma nO 204/2009 da Casa Civil/PR.

15 Portaria nO 205/2009 da Casa Civil/PR.

16 Edital de chamamento publico para enirega de
documentos.

17 D¥G-CD-ROM Campanha "Memorias Reveladas".

18 Prqjeto de Lei n. 5.228/09.

19 Solicitayao de oitiva de testemunhas no ambito da Ayao
Ordinaria nO 82.00.24682-5.

20 Relatorio de viagens ao local dos fatos.

21 Portma n. 567!MD.

22 Portaria nO 9951MD.
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23 Relat6rio da 2' Fase, de Reconhecimento, das atividades
doGT.

24 Relat6rio da I" Expediyao da 3' Fase do GT

25 Relat6rio da 2' Expediyao da 3' Fase do GT

26 Relat6rio dos trabalhos do GT sobre a 3' Expediyao do
trabalho de campo.

27 Relat6rio da 4" Expediyao do trabalho de campo do GT

28 Relat6rio referente aos trabalhos ja realizados pelo GT.

29 Decreto inumerado de 17 de julho de 2009

30 Projeto de Lei n 4.038/2008.

31 Exposiyao de Motivos do Projeto de Lei n. 403812008

32 Projeto de Lei nO 301/2007

33 Lei n 6683/79.

34 Petiyao inicial da ADPF n° 153.

35 Lei n. 9.882/99

36 Informayoes do Senado Federal na ADPF.

37 Infonnayoes da Camara dos Deputados na ADPE

38 Informayoes da Associayao de Juizes para a Democracia
na ADPF.

39 Informayoes da Advocacia-Geral da Uniao na ADPF.

40 Infonnayoes da Consultoria Juridica da AGU no
Ministerio das Relacoes Exteriores na ADPF.

41 Informayoes do Ministerio da Defesa na ADPF.

42 Informayoes da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidencia da Republica na ADPF.

43 Informayoes do Ministerio da Justiya na ADPF.

44 Informayoes da Casa Civil da Presidencia da Republica
naADPF.

45 Lei nO 10 559/2002.

46 Quadro de indenizayoes pagas pela Comissao de
Anistia.

47 Andamento processual da ADPF n° 153.

48 Decreto 6 703/2008

49 PortariaiSNAS nO 224/1992
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50 Lei nO 8.080/90.

51 Discurso do Senador Franco Montoro sabre a Lei de
Anistia.
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Advocacia-Geral da Uniao AGU

Agencia Bmsileim de Inteligencia ABIN

Reuniao De Altas Autoridades RADDHH

Competentes Em Direitos Humanos E

Chancelarias Do Mercosul E Estados

Associados

Argiiiyao de Descumprimento de ADPF

Preceito Fundamental

Artigo Art

Artigos Arts

Associayao Brasileira de Anistiados ABAP

Politicos

Associayao Brasileira de Imprensa ABI

Associayao dos Juizes Federais do AJUFE

Brasil

Ato das Disposiy5es Constitucionais ADCT

Transit6rias

Centro pela Justiya e 0 Direito CEnL

Internacional

Comissao de Direitos Humanos e CDHM

Minorias da Camara dos Deputados

Comissao Especial sobre Mottos e CEMDP

Desaparecidos Politicos

Comissao Geml de Investigay5es COl

Comissao Interamericana de Direitos CIDH

Humanos

Conselho de Seguranya Nacional CSN
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Convenyiio Americana sobre Direitos CADH

Humanos

Convenyiio Interamericana para ClPPT

Prevenir e Punir a Tortura

Corte Interamericana de Direitos Corte lDH, Corte

Humanos

Declarayiio Americana de Direitos e DADDH

Deveres do Homem

Declarayiio Universal dos Direitos DUDH

Humanos

Diitrio Oficial da Uniiio DOU

Ediyiio Ed,

Folhas FIs_

Foryas Armadas Brasileiras FAB

Grupo de Trabalho Tocantins GTT

Human Rights Watch!Americas HRWA

Instituto da Violencia do Estado !EVE

Ministerio da Defesa MD

Ministerio da Justiya MJ

Ministerio Publico Federal MPF

Ordem dos Advogados do Brasil OAB

Organizayiio das Nayoes Unidas ONU

Pitgina p-

Pitginas pp-

Paritgrafo Pal'.

Paritgrafos Pars,

Partido Comunista do Brasil PCdoB

Pontificia Universidade Cat6lica de PUC/SP

Siio Paulo

Presidencia da Republica PR
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Procuradoria Geral da Republica PGR

Programa Nacional sobre Direitos PNDH

Humanos

Projeto de Lei PL

Secretaria Especial dos Direitos SEDH

Humanos

Serviyo Nacional de Informayoes SNI

Serviyo Nacional de Informayoes SNI

Sistema Interamericano de ProteyaO SIPDH

dos Direitos Humanos

Superior Tribunal de Justiya STJ

Supremo Tribunal Federal STF

Tribunal Penal Internacional TPI

Tribunal Regional Federal TRF

Universidade de Brasilia UnB

Universidade de Sao Paulo USP
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