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DEMANDA DA COMISSAO INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS

PERANTE A CORTE JNTERAMERICANA DE OIREITOS HUMANOS
CONTRA A REPUBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

CASO 11.552
JUL/A GOMES LUND E oumos

(GUERR/LHA 00 ARAGUA/A)

J. JNTRODUVAO

000113

1, A Comissao Interilmerioana de Direitos Humanos (dor.vante "a Comissao
Interamerioana", "a Comissao" ou "a CiDH") submete a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(doravante "a Corta Intaramericana". "a Corte" ou "0 Tribunal") a demanda no caso numero
11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), contra a Republica Federativa do Brasil
(doravante "0 Estado", "0 Estado brasileiro" ou "Srasil"). em v/rtude de sua responsabilidade pela
detenyao arbitreris, tortura e desaparecimento for<;:ado de 70 passoas, entre membros do Partido
Comunista do Brasil (doravante "PCdoB") e camponases da regiao. (doravante "as vftimas" ou "as
vftimas desaparecidas") (infra paras. 105 e 106), como resultado de OperayOeS do Exercito brasileiro
ampreendidas entre 1972 e 1975 com 0 objat/vo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contaxto
da ditadura mllitar do BraSil (1964 - 1985).

2. Alem disso, a CIDH submate 0 caso 11 Corte porque, em fun9ao da Lei N° 6.683/79
(doravante tambem "Lei de Anistia"), promulgada pelo governo milltar do Brasil, 0 Estado nao levou
a cabo uma investlga9ao penal com 0 objetivo de julgar e sanclonar os responsaveis pelo
desapareclmento for9ado das 70 v(tlmas e pela eXeCUyaO extrajudicial de Maria Lucia Petit da Silva
(doravante "a pessoa executada"). cujos restos mortais foram encontrados e identlficados em 14 de
maio de 1996'; porque os reeursos judiciais de natureza civil com vistas a obter informa<;:ao sobre
os fatos naO foram efetivos para garantir aDs familiares dos desaparecidos e da pessoa executada 0

acesso a informa9ao sobre a Guerrilha do Araguaia; porque as medidas legislativas e admlnistrativas
adotadas pelo Estado restrigiram indevidamente 0 diralto de acesso a informa9ao dos familiares; e
porque 0 desaparecimento das vitimas, a execu9ao de Maria Lucia Petit da Silva, a impunidade dos
respons~veis e a falta de acesso 11 justi9a, a verdade e a informa9ao. afetaram prejudlcialmente a
integridade pessoal dos familiares dos desaparaoidos e da pessoa executada.

3. Em rela980 com 0 anterior, a Comissao solicita 11 Corte que determine a
responsabilidade inlernacional do Estado, 0 qual descumpriu suas obriga95es internecionals aD
incorrer em viola90es aos art/gos 3 (direito ao reconheoimento da personalidade juridloa), 4 (direito a
vida), 5 (direito a integridade pessoal), 7 (direito a Jiberdade pessoa!), 8 (garantias judicials). 13
(Iiberdade de pensamento e expressao) e 25 (prote9ao judicial) da Conven<;:ao Americana sobre
Direitos Humanos (doravante "a Conven9ao Amaricana" ou "a Conven9ao"1. em conjunto com as
obriga90es previstas nos artlgos 1.1 (obrigayao geral de respeitar e garantir os direitos) e 2 (dever
de adotar disposlyoas de direito interno) de Convan9ao.

4. 0 presente oaso tremitou de acordo com 0 disposto na Conven9ao Americana. e e
apresentado 11 Corte em oonformidade com 0 artigo 34 do sau Regulamento. Est~ anexada a esta

, C1DH, Relat6rio No. $11/09 tmerito), 11.552. Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguala), Brasil, 31 de
outub'o d. 2006. Ap6ndi.e 1. p.r•. 106.
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demanda, como apendice, uma c6pia do relatorio 91/08. elaborado em observancia do artigo 50 da
Conven9ao!

5. A Comissao observa que 0 presente caso representa uma oportunidade importante
para consolidar a jurisprudencia interamericana sobre as leis de anistia em rela9ao aos
desaparecimentos for9ados e a execu9!io extrajudicial, e a resultante obriga91io dos Estados de fazer
a sociedade conhecer a verdade, e investigar, processar e sancionar as graves violagoes de dlreitos
humanos. Ah~m dlsso, a CIDH considera relevante ressaltar 0 valor historico do presente caso, que e
o dnico perante 0 Sistema Interamericano referente II ditadura militar do Brasil, e que possibilita a
Corte afirmar a incompatibilidade da lei de anistia brasileira com a Convengao. no que se refere a
graves viola90es de direitos humanos, as.im como a incompatibilidade das leis de sigilo de
documentos com a Conven9ao Americana, a fim de reparar as vltimas e promover a consolida9ao do
estado democr6tico de direito no Brasil, garantindo 0 dlrelto a verdade de toda a sociedade brasileira
sobre fatos tao greves.

II. OBJETO DA DEMANDA

6. 0 objeto da presente demanda consiste em solicitar re.peitosamente II Corte que
conclua que a RepOblica Federativa do Brasil e responsavel internacionalmente;

e. pela deten9110 arbitraria, tortura e desaparecimento dos membros do Partido
Comunista do Brasil e dos moradores de regieo Iistados como vrtimas desaparecidas
na presente demanda;

b. porqua, em vlrtude da Lei N" 6.683179 (Lei de Anistia) promulgada palo governo
milltar do Brasil, n1l0 se levou a cabo uma investiga9ao penal com 0 objativo de
jUlgar a sancionar os responsaveis pala deten9ao arbltraria, tortura e
desaparecimento forcado das 70 vrtimas deseparecidas, a pela exeougao
extrajudicial de Maria Lucie Petit de Siiva;

c. porque os recursos judiciais da natureza civil com vistas a obtar informagao sobre os
fatos, nao foram efetivos para garantir aos familiaras dos desaparecldos e da pessoa
executeda 0 acasso a informacao sobra os acontecimentos;

d. porque as medidas lagisiativas e administrativas adotadas pelo Estado restringiram
indavidamente 0 direlto de acasso a informagao dos familiaras das vftimes
deseparecldas e da passoa executada; e

e. porque 0 deseparecimento das vrtimas e a execugao de Marie Lucia Petit da Silva. a
impunidade dos responsaveis e a falta de acesso a justica, a verdade e a Informagao,
afetaram prejudiciaimanta a integridade pessoal dos familiares dos desaparacidos e
da pessoa executada,

7. Em oonsequencia, a Comissao Intaramericana solicita ao Tribunel que declare que 0
Estado e responsavel por:

a, violageo dos diraitos a personalldade jurfdioa, vida, integridada pessoal a IIberdade
passoal (anigos 3, 4, 5 e 7), em oonexeo com 0 artigo 1.1, todos da Conven9ao
Americana, com respalto b 70 vltimas desaparecidas;

b. violagao dos diraitos as garantias judioiais e it protegeo judicial (artigos 8.1 e 25), am
rela9ao com os artigos 1.1 a 2, todos da Conven91io, em detrimento das vftimas
dasaparecidas e seus familiares, asslm como da passoa executada e seus familia res,
em virtude da apllcagao da lei de anistia a investiga9ao sobre os fatos;

:z CIDH, Relet6rio No. 91/08 lm'rito}, 11.652, Julia Gomes lund 9 OOUOS (Guerrilha do Araguaial, Brasil, 31 de
OtJtubfO de 2008, Apendice 1.
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c. viola~ao dos dlreitos as garantias jUdiciais e a protet;50 judicial (artigos 8.1 e 25), em
rela<;:ao com 0 artigo 1.1, todos da COnvenQao, em detrimento das vitimas
desaparecidas e seus familiares, assim como da pessoa executada e seus familiares,
em virtude da ineficacia das a<;:oes jUdiCiais nao penais interpostas no marco do
presente caso;

d. violat;ao do direito a liberdade de pensamento e de expressao (artigo 13), em relagao
com 0 artigo 1.1, ambos da Convenglio, em preju(zo dos familia res das vitimas
desaparecidas e da pessoa executada, em fun<;ao da falta de acesso a informat;llo
sobre 0 ocorrido; e

e. viola<;ao do direito a integridade pessoal (artigo 6), em conexao COm 0 artigo 1.1,
ambos da Conven9ao, em prejurzo dos familiares dol' desaparecidos e da pessoa
executada, em funt;!io do impacto negativo e sofrimento gerados pela impunidade
dos responsaveis; assim como a falta de acesso a justi<;a, a verdade e II informa<;!io.

6. Como consequencia do anterior, a Comissao Interamericana solicita II Corte que
ordene ao Estado:

a. Adotar todas as medidas que sejam necessarias. a fim de garamir que a Lei N°
6.683/79 (Lei de Anistia) nao continue representando um obsnlculo para a
persecut;lio penal de graves violac;oes de direitos humanos que constituam crimes
contra a humanidade;

b. Determinar, atraves da jurisdi<;iio de direito comum, a responsabilidade penal pelos
desaparecimentos forc;sdos das vltimas da Guerrllha do Araguaia, e a execu91lo de
Maria Lucia Petit da Silva, mediante uma investige<;ao judicial completa e impercial
dos fatos com observancia ao devide processo legal. a fim de identificar os
respons6veis por tais viola"i3es e sanciona-Ios penalmente; e publicar os resultados
dessa invesrigao;:ao, Em cumprimento desta recomenda9Bo, 0 Estedo devera levar em
conta que tais crimes contra a humanidade sao insuscetlveis de anistia e
imprescritiveis;

c, Realizer todas as a<;6es a modifica90es legais necessarias a fim de sistematizsr e
publicar todos os documentos relscionados com as opera<;oes militares contra a
Guerrilha do Araguaia;

d. Fortalecer, com racursos financeiros e logisticos, os esfor<;os ja empreendidos na
busca e sepultura das vitimas desaparecidas cujos restos mortals ainda nlio hajam
sido encontrados a/ou identificados;

e. Outorger uma reparac;:ao aos familiares das vitimas desapareaidas e da passoa
executada. que inclua 0 tratamento fisico e psicol6gico, assim como a celebra<;:Bo de
atos de importiincia simb6iica que garantam a nao repeti9Bo dos delitos cometidos
no presente caso e 0 reconhecimento da responsabiiidade do estado pelo
desaparecimento das vltimas e 0 sofrimento de seus familiares;

f. Implementar. dentro de um praze razoavel, programas de educac;ao em direitos
humanos permanentes dentro das Forc;as Armadas braslleiras, em todos os nrveis
hierarquicos, e incluir especial men9ao no curriculo de tais programas de treinamento
ao presente caso e aos instrumentos internacionais de direitos humanos.
especificamente os relacionados com 0 desaparecimento forc;ado de pessoas e a
tortura; e

g. Tipificar no seu ordenamento interno 0 crime de desaparecimento forc;:ado, conforme
os elementos constitutivos do mesmo estabelecidos nos instrumentos internacionais
respectivos.
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9. Conforme 0 disposto nos artigos 23 e 34 do Regulamento de Corte. III Comissao
designou 0 Comissionado Felipe Gonzalez, e seu Secretario Executivo, Santiago A. Canton, como
seus delegados neste caso. A Secretlirie Executiva AdjUnte Elizabeth Abi-Mershed e os edvogados
Ully Ching e Mario L6pez Garelli. especielistas da Secreterie Executive da Comissao, forem
designedos para etuer como assessores legais.

IV. JURISDIl;:AO DA CORTE

10. A Corte Ii competente para examinar 0 presente caso. 0 Estado ratificou a
ConvenerBo Americana em 25 de setembro de 1992 e aceitou a jurisdi9!\O contenciosa da Cone em
10 de de'1.embro de 199B. De Bcordo Com a anigo 62(3) de mesma, 0 Tribunal Ii competente para
anaiisar qualquer ceso relativo a interpreta<;:ao e aplicagao das disposi<;:oes da Convenerao que Ihe
seje submetido, sempre que as Estedos partes no caso hajam reconhecido ou reconhe9am a
compettlncia de Corte.

11. 0 Brasil aceitou a jurisdi9ao contenciosa da Corte e reconheceu

por tempo indeterminado, como obrigat6ria e de plena direito a compet~ncia da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, em todos os casos relBcionados com a interpreta9aO ou
aplice9ao de Conv8n9ao Amaricana sobre Direitos Humano., em conformidade com 0 artigo 62,
Gob reserve de reciprocidade e para fatos posteriores a 9sta deolara9ao.

12. No Relat6rio de Merito No. 91/08, a Comissao concluiu que 0 Estado brasileiro e
responsavel pela violaer§o dos direitos ao reconhecimento da personalidede juridica, a vida, a
integridade pessoal, a Iiberdede pessoel, as garantias judicieis, a Iiberdade de pensemento e de
expressao e a prote96o judicial; em conexao com a obrigagao gerai de respeito e garantia dos
direitos humanos e 0 dever de edotar disposi90es de direito interno. todos estabelecidos na
Conven9ao Americana. Por outro iado, a CIDH estebeleceu a violayao dos anigos I, XXV, XXVI,
XVII e XVIII de Declarayao Americana.

13. Em virtude da data de ratifica9§o da Conven9ao pelo Estado e em aplicayao da
jurisprudencia do Tribunai, a presente demanda nao se refere as violayoes da Declaregac Americana
encontradas pela CIDH nem aos fetos e violayoes que ocorreram com anterioridede a entrada em
vigtlncia de Conven96o Americana para 0 Brasil. 0 anterior com excegao des condutas de carater
continuado' que persistem com posteridadea 10 de dezembro 1998 e as atua90es que constituam
fatos independentes e que configurem viola90es especifices e autonomas ocorridas depois do
reconhecimento da competencia do Tribunaj,'

a Corta I.D.H., Caso 8lake. Exoef:Ues Prelimjl'l8fes. Sentam;a de Z de julho de 1996. Sl:1rls C No. 27, para 29. Ver
tamb~m a t'9speito, Corte I.D.H., Coso Trujillo Oroza, RfJpar;Jp6es (art. 63.1 Conven.yao Americana sabre Diraitos Humal1osl.
Sentanl;8 de 27 de favereiro de 2002. S~rie C No. 92, Voto RazQado do JUiz Sergio Garcfa Ramrrez, para. 10; Corte I.D.H"
CBS. Vsl6souoz Rodrfguez. S.nt8n~a d. 29 d. iulho d. 1968. Serie C No.4, paras. 155 • 156; COrt. I.D.H .. Caso Godinez
CWl, S.nt.n~a de 20 de ianalro da 1989, S.ri. C No.5, paras. 163 a 166.

4 Corta I.O.H., Ca.s:o des Irmas Serrano Cruz. ExC6t;des Prelim;nf)ros. Semeog8 de 23 de novembro de 2004. Serie
C No. 11e, para. 64. Da mesma manera. no caso Genie Lacayo, e Corte declarou ser competente para examiner it demenda
imerposta pels Comissao, referlda ~ falta de dilig6ncia no prOC6$SO de inV0stigagao judicial e sans:ao dos responsavels pela
morte do jovem Jean Paul Genie L;;Icayo, apesar da SUB morte haver ocorrldo com anter\oridade a aceit8t;80 da compet~ncia

de Corte por parte do E~tado, devitJo a que 0 obje.to e pratens5S8 da demanda em questllo nao S8 referlam a fatos anteriores
a refBtida aC9ltBy:ao de compe't&ncia por parte do Estado. Corte I.D.H., Caso Genie Lacavo. Excer;tiBs Pr9I1minat$$. $enten9a
de 27 de janeiro de 1995. Serle C No. 21, para. 25. Cft. Csso Csnros, sobre a distinciSo entre falO$ que ocorfsram antea e
depois da ecaitEl9s0 d~ QompetQncia da Corte, para efaitos de determlnar a competencia do Tribunal. Cotte l.O.H.. Csso
Contos. EXC6~(5SS PrefiminfJres. Sentem,a de 7 de setembro de 2001. S~rie C No. 65, para. 40.
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14. Portamo, a Comissao considera que 0 Tribunal tem competencia para examinar as

viola"oes que sao aprasantadas na demanda, relativas as a,,6es e omissoes do Estado brasileiro,
ass1m ccmo saus efeitos,

V, TRAMITE PERANTE A COMissAo INTERAMERICANA"

15. Em 7 de agosto de 1995, a Comissao Interamericana reoebeu uma peliQao contra 0

Brasil, apresentada pelo Centro pela Justi"a e 0 Dlrelto Internaclonal (CEJIL) e por Human Rights
Watch/Americas, aos quais sa uniram oomo co-petioionarios 0 Grupo Torture Nunca Mals do Rio de
Janeiro, a Comissao de Famlliares de Mortos e Desaparecldos Politicos do Instituto de Estudos da
Violenola do Estedo, e a senhora Angela Harkavy {tod"os doravante "os representantas"l, em virtude
da suposta violaQao dos diraitos humanos prevlstos nos artieos I (direito a vida, a liberdade, a
seguranQa e integridade da pessoa), xxv (direito de prote"llo contra prisao arbitraria) e XXVI (direito
a processo regular) da Declara9ao· Americana dos Direitos e Deveres do Homem (doravante "a
Declara9ao Americana" ou "a DeclaraQao"), enos artlgos 4 (direlto a vida), 8 (garamlas judiciais),
12 (Iiberdade de consciencia e de reHgillo), 13 (Iiberdade de pensamento e de expressao), e 25
(proteQao judicial), conjuntemente com 0 descumprimento do artigo 1.1 (obriga"ao de respeilsr os
direitos) da Conven"ao Americana, Em 21 de agosto de 1995, a CIDH acusou 0 recabimento da
petl"ao, e no 12 de dezembro seguime, a CIDH remeteu ao Estado as parIes pertinemes da peti9ao,
solicitando informaQ6es sobre 0 caso,

16. Em 20 de maio de 1996, a Comissao recebeu uma nova comunica9ao dos
represemanles, a qual foi transmitida ao Estado para suas observa90es. 0 Brasil apresenlou sua
resposta em 26 de junho de 1996." No 16 de julho seguinte, a Comissao enviou c6pia de resposta
estatal aos representantes, solicitendo e estes seus coment~rios, os quais foram apresentados em
23 de agosto de 1996.' Tais comentarios foram remetldos ao ESlado em 19 de setembro de 1996.

17. Em 7 de outubro de 1996 foi celabrada uma audi6ncia entre as partes, na qual os
representantes e 0 Estado apresenlaram seus argumentos sobre a admissibilidade da pati"ao.

18. Mediante comunica9§0 de 9 de dezembro de 1996, os represemantes solieltaram
informaQao sobre 0 Interesse do Estado em buscar uma solu"iio amistosa em varios casos, entre os
quais estava Inclufdo 0 presents. Em 13 de dezembro de 1996, a Seeretaria da Comissao Informou
aos representantes que 0 Estado nao havia respondido sobre a possibilidade de uma solu"iio
amistosa nos referidos easos.

19. Em 10 de janeiro de 1997 a Comissao reeebeu novos doeumemos e um pedido dos
represenlantes, no sentido de incluir como co-petlcicn~rios a Comissao de Familiares de Mortos e
Desapareeidos Polfticos do Instituto de Estudos da Violencia do Estado - IEVE, e a Sra. Angela
Harkavy, irma de Pedro Alexandrino Oliveira, desaparecldo na regiao do Araguaia.

20. Em 25 de fevereiro de 1997, 0 Estado epresentou novas observagoes sobre 0 caso,
Esta informa"lio fol remetida aos representantes em 1B de abril de 1997.

5 As atuB96es menc[onadas nasaa ae9ao encontram~S8 nos autos do tr~mite do caso perante a CIDH. Ap~ndjee 3.

II Na sua contestQQao, 0 Estado referiu~se aDS procedlmentolS dispontveis no Brasil para a soluQao de litrgio, EI arguru
adiclon.almente que os reCUfS06 internos n~o foram a.sgotedo5 e que 0 objeto da petlQAo havia sida perdido. Ver autos do
caso parante a CIDH. Apendice a da demanda.

7 Em resumo, alegaram que 0 tr3mite lanto e improdutivo do processo judicial demonslra q1.le 0 E5tado nao tinha
inteli9110 de esclarecer os fatos felativos ao desap~reQlmeflto das v(timas. Ailim dlaso. alegeram e insuficiencia de lei N° 9140
d. 1995.
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21 . Em 4 de man;o de 1997, a Comissao celebrou uma segunda audiancia entre as

partes, na qual novamente foram apresentados argumentos a respeito da admissibilidade da peti<;ao,
e foi tomada a oitiva, na qualidede de testemunha, de senhora Angela Herkavy, irma de um
desaparecido e co-peticioMria no caso. A Comissao entao ofereceu seus bons oHcios para procurer
uma solw;ao amistosa e outorgou um prazo de trinta dias para que as partes decidissem se
desejavam recorrer a ess.. via. Na mesma ocasiao, os represent..ntes apresentaram alega<;oes
escritas sobre 0 caso.

22. Ern 6 de mar<;o de 1997. 0 Estado encaminhou novas observa<;oes sobre 0 caso, nos
termos de sua exposi<;ao oral durante a audil!ncia de 4 de mar<;o, e em resposta ill comunica<;ao dos
representantes d~ mesma data. Nesta contesta<;ao, 0 Estado solicitou 0 arquivamento do caso.

23. Em 20 de maio de 1997, os representantes ~presentaram sua resposta as
observa<;oes do Estado. Anexam igualmente alega<;oes de um novo co-peticionario, 0 Grupo Tortura
Nunca Mais - RJ. As observa<;oes e os documentos pertinentes foram trasladados ao Estado em 3
de junho de 1997. A resposta do governo foi recebida em 25 de julho de 1997 e transmitida no dia
29 de Mho aos representantes.

24. Em 4 de novembro de 1997, a CIDH recebeu informa<;ao dos representantes,
inclufde a d6clara<;ao de um dos sobreviventes da Guerrilha do Araguaia. Esses documentos foram
remetidos ao Estado em 17 de novembro de 1997.

25. Mediante comunica<;oes recebidas em 14 e 22 de abril de 1998, os representantes
ofereceram informaQao adicional sobre a existAncia de documentos militares com dados precisos
sobre 0 paradeiro das pessoas desaparecidas. Esta informaQao foi remetida eo Estado.

26, Em 31 de agosto de 1998, 0 Estado apresentou SUes observa<;oes e solicitou 0
arquivamento do caso. Esta informa<;ao foi transmitida em 1 de setembro de 199B, e em 3 de
fevereiro de 1999, os representantes solicitaram uma prorroga98o que foi concedida no mesmo dia.
Em 5 de mar90 de 1999, os representantes apresentaram suas alaga<;oes, as quais foram
transmitidas ao Estado em 11 de mar<;o do mesmo ano.

27. Em 6 de marQo de 2001 a Comissao aprovou 0 Relat6rio de Admissibilidade No.
33/01·, atraves do qual declarou 0 presente caso admissrvel no que se refere a fatos que poderiam
constituir viola<;oes dos artigos I, XXV e XXVI da DeclaraQao Americana e dos artigos 1.1, 4, 8, 12,
13 e 25 da ConvenQao Americana. Tal relat6rio fol notificado as partes em 14 e 15 de mer90 de
2001, respectivamente.

28. Em 16 de dezembro de 2004, a Comissiio requereu aos representantes que
apresentassem suas alega<;oes sobre 0 rnerito do caso no prazo de dois meses. Depois de varios
pedidos de prorroga<;ao, os representantes apresentarem seu escrito em 28 de novembro de 2006,
A Comissao remeteu esta comunica<;lIo ao Estado em 4 de dezembro de 2006, e solicitou qua
apresentasse suas alegaQoes de merito no prazo de dois meSes.

29. Ern 1 de marQo de 2007, 0 Estado pediu urna prorroga<;ao de sessanta dlas para
enviar a Comissao suas observa\loes B comunica9ao dos represantantes, 0 que foi concedido pela
CiDH em 7 de mar<;o do mesmo ano. Em 7 de maio de 2007, 0 Estado apresantou suas
observa<;oes sobre 0 merito do caso, cujos anaxos a versao original foram recebidos pela Secretaria
Executiva no seguinte 22 de maio.

8 CIDH, Relat6rio No. 33/01 (Admissibilidada), 11,662, Julia Gomes Lund e outl'OS IGuerrilh& do Araguaia), Brasil, 6
de merQo de 2001, Apendice 2.
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30. Ail!m disso, a CIDH recebeu informa9iio dos representantes nas seguintes datas: 5

de julho de 2007, 8 de novembro de 2007, 18 de ebril de 2008 e 22 de abril de 2008. Tais
comunica90es torem devidemente transladadas ao Estado,

31. Por outro lado, a CIDH recebeu informa9ao do Estedo nes seguintes dates: 28 de
agosto de 2007, 4 de setembro de 2007, 25 de setembro de 2007 e 24 de janeiro de 2008. Tais
comunica90es toram devidamente transladadas aos representantes.

32. Em 31 de outubro de 2008 a Comissao Interamericena aprovou 0 Relat6rio de Marito
No. 91/08 de 31 de outubro de 2008. Neste concluiu9

que 0 Estado braslleiro detsvs arbitreriamente, torturou e desapareceu os membros do PCdoS
a os oamponeses Iistados no par:flgrafo 94 clasts Relat6rio. Alem disso, a CIOH concluilul que.
em vinuds da Lsi 6,683179 (Lei de Anlstiel, promulgada pelo governo militar do Brasil, 0
Estado nao levou a cabo nenhuma investiga9ao penal para julgar e sancionar os responsaveis
por estes desaparecimentos forc;ados; Que os recursos judiciBis de natureza civil com vistas: a
obter informayao sabre as fatos nao foram efetivos para garantlr aos familiares dos
desaparecidos 0 acesso ~ informay80 sobre a Guerrilha do Arag uaia: que as medidas
legislativas e administrativas adotadas palo Estado restrlngiram indavidamente a direito ao
aCBSSO !l informacao dessGs familiares; e que 0 desaparacimento foryado das vftimas, a
impunidade dos seU9 respon$liveis, e a falta de acesso a justis:a, a verdade e a informs9so
afetaram negatlvamente a integrldede pessoal do. familiares dos desaparecidos, Por OUtro
tado, a Comissao Interamericana decid[iu) que nao [end necessflrio sa pronunciar sobre a
suposta violayao do artigo 12 da Conven980, visto que a mesma est[ava] subsumida nas
violayoes a integridade pessoal dos familiare. dos dasaparacidos. Em oonseqOQncia. a
Comissao Interamericana conclui[u] que 0 Estado Ii re.ponsavel pelas s"guintes vlolayoes de
direitos humanos:

Artigos I, XXV e XXVI da DeciaraQ30 Amoricana: a Artigos 4, 5 e 7 da Convenyao
Americana, am conexao com 0 Artigo 1.1 do mesmo inslrumento em detrimento daa vrtimas
desaparecidas;

Artigo XVII de Declara9ao American. e Artigo 3 da Convenyao Americana, em
detrimento das vftimas desaparecidas, em relacao com 0 Artigo 1.1 da Convenc;:aoi

Anigos I da Declarac;:ao Amerioana e Artigo 5 da Conven9ao Americana, em conexao
com 0 Artigo 1.1 do mesmo instrumento, em detrimento dos familiares doe desaparecidos;

Artigo 13 da Conv~ml?ao Americana, am coneXi3o com 0 Artigo 2 do masmo
instTumento intarnaoional, ern detrimento dos familiarss dos desaparecidosi

Artigo XVIII da Declar'y80 Americana, e Artigos 8.1 a 25 da Conven980 Americana.
em ralay80 com os Artigos 1.1 ,a 2 do masmo Tratado, em detrimento das vltimas
desaparecidas e seus familiares, em virtude da aplica9ao da lei de anistla a estes
desaparecimentos for9ados; e

Artigo XVIII d. Declarayao Americana.• Artigos 8.1 e 25 da Convan9ao Americana,
em rela980 com 0 Artigo 1.1 do mssmo Tratado, em detrimento das vltimas desaperecldas a
seus familiares, em vinude da ineficacia das s90as judiciais nao-penais interpostas no marco
do presante caso,

9 err. C1DH, Relat6rio No. 91/06 (marital. 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguala), Bras1l, 31 de
oUlubro da 2006, Apsndlce 1, para. 215.
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33. Alem disso, no seu Relat6rio de Merito, a CIDH recomendou "0 Estado'O

1. Adotar todas as m.didas que sejam necessarias. a fim de garantir que a Lei W
6.683179 (Lei de Anistia) nao continue representando um obstaoulo para a parseouQiio penal
de graves violagoes de direitos humanos que constituam crimes COntra a humanldade;

2. Determioar, atraves da jurisdiyao de direito comum, a responsabilidade penal palos
desapareeimentos forQsdos das vrtimas dB Guerrilha do Araguaia, mediante urns inv8stigBc;ao
judicial completa e imparclal dos fatos oom observancia ao devido processo legal, a 11m de
identific"r os responsaveis por tais viola90es e sanciona-Ios panalmenta; a publicar os
resultados dessa investigac;ao. No cumprimento desta recomendac;:ao, 0 Estado deverA levar
em Clonta que tais crimes contra a hurnanidade sao insuscetfveis de anistia e imprescrit£vels;

3. Raalizar todas as a96es e modifiea96es legals necessarias a tim de sistemaUzar e
publicar todos os documentos relacionados com as opera96es militares eontra • Guerrilh. do
Araguaia;

4. Fortaleoer, com reoursoa finanoeiroe e log'stieos, os esforcos ja empreendidoa na
busoa e sepultura das vltlmas deaaparecldaa oujos restos mortala eind. n50 h.jam sido
eneontrados alou identlfioados;

5. Outorgar uma repara960 aos familiares das vftimas, que inclua 0 tratamento frsico e
psicol6gico, assim como a celebray80 de 8t05 de importAncia simb6lica que garantam a n~o

repetiQao dos delltos cometidos no presente oaso e 0 reconhecimento da rasponsabilldada do
Estado pelo desapareolmento des vltim.s e 0 aofrimento de aeus f.miliares;

6. lmplementar, dentro de urn prazo razotilvel, programas de educ8y80 em direitos
humanos permanentes dentro das Forg3s Armadas brasileiras, em lodos os niveis
hierarquicos, e incluir especial meOl}aO no currfculo dB tBis programss de treinamento ao
presente caso e aos instrumentos internacionais de direitos humanos, especificarnente 0$

relaclonados oom 0 desaparecirnento for9ado de pessoas e a tortUrs; e

7. Tipificar no sau ordenamento interno 0 crime de desaparecimento forQado, oonforme
os elementos constitutivos do mesmo estabeleoidos nos instrumentos intemacionais
respectivos.

34. 0 Relatorio de Merito fol notlficado ao Estado em 21 de novembro de 2008, e Ihe fol
outorgedo 0 prazo dEl dols meses para que adotasse as recomendayoes contldas nelEl. Na mesma
data, conforme 0 disposto no artigo 43.3 do seu Regulamento, a Comissao notifioou os
representantes sobre a adoo;iio do relat6rlo de m~rito e sua transmissao ao Estado, e Ihes solicitou
que expressassElm sua posiyao sobre 0 envio do caso a Corte lnteramericana.

35. Mediante comunicacao rElceblda Elm 22 de dezembro de 2008, os representantes
solicitaram que 0 caso fosse submetido a Corte e consideraram que ele signiflcaria para as vrtimas e
para a sociedade braslleira 0 resgete do direito avardade e a memoria sobre sua propria hlst6ria.

36. Em 26 de janeiro de 2009, 0 Estado apresentou uma oomunieagao na qual solioitou
a CIDH a concessao de ume prorrogaciio de 30 dias para apresentar suas observayoes sobre as
recomendayoes do Relat6rio 91/08. Na sua comunicacao, 0 Estado "reconheceu explicitamente a
suspensao do prazo previsto no artigo 51 da Convengao Americana sobre Dlreltos Humanos para 0

envio do caso a Corte Interemericana de Dlreitos Humanos." Em 12 de feverairo de 2009, a CIDH
concedeu a prorrogagao solicitada peio prazo de um m~s,

10 eft. CIDH, Relat6rio No. 91/08 (marno), , '.552, Julia Gomes Lund e outros (OuerrHha do Araguaia). BtiZlsil. 31
d. outubra d. 2008, ApGndlce 1. par•. 216.
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37. Em 13 de mar90 de 2009, a Estado enviou urn pedido de prorroga9ao adicional de 5
dias, a fim de apresentar suas obsarva90as sobre as recomenda90as feitas pela CIDH. Na mesma
comunlcacao, 0 Estado tambem "reconheceu expJicitamente a suspensiio do prszo previsto no
artigo 51 da Convencao American's sobre Direitos Humanos para 0 envlo do caso 11 Corte
Interamericana de Oireitos Humanos."

38. Em 17 de marco de 2009. a CIDH concedeu a prorrogs9ao pelo prazo de cinco dias
comados a partir da transmissiio da sua comunicacao; au seja, a partir de 22 de marco de 2009.
Em 24 de marco de 2009, 0 Estado spresentou um relat6rio parcial sabre 0 cumprimemo das
recomendacoes contidas no relat6rio de m~rlto e pediu uma prorroga9ilo adicional, desta vaz palo
prazo de seis mesas. Em 25 de marcO de 2009, de acordo com 0 disposto nos artigos 51.1 da
Convengao e 44 do seu Regulamento, a Comissllo anallsou a informagao apresentada palo Estado e,
em virtuda da falta de implementacao satisfat6ria dss recomendacoes comidas no Relat6rio 91/08,
decidiu submeter 0 caso 11 jurisdi9ao ds Corte Interamericana,

VI. FUNDAMENTOS DE FATO

1. Considera96es prevlas: as circunstiincisa eapeclais de incerteza sabra 0& fatos do
presenta ceso a 0 raconhacimento de tais fatos pelo Estado

39. Em primairo lugar, a CIOH observa que 0 caso sub examIne apresenta caracterrsticas
peculiares que dificultam 0 esclaracimento de todos as fatos relacionados com as violaeoes da
Convencao e a identificaoao das vrtimas desaparecidas. Com efeito, conforme alegado pelos
paticionarios no procedlmento parante a Comissao,

em virlude d. pr6pria nalureza do prasent. caso e das violao08s alegadas nesse contexto, tern
sido impossfv81 para 018s a para toda a soeiedade br.sileir. conheeor a vordado sobro as ocoos
do Exercno br.sileiro realizadas nO Araguaia ontre 1972 01975".

40. Sobre esse ponto, a Comissao Interamerioana ressalta que as dificuldades para
chegar a verdade a os obstaculos ao aoasso aos documentos oflciais das For9as Armadas sobre as
oparaooes militares empreendidas na regilio durante esse periodo, impossibllitam lambem a CIDH de
desenvolver urn relata detalhado e preciso do ocorrido no contaxto do presente caso.

41. Alem do anterior, a CIDH enfatlza que, durante toda a tramitaeao deste caso, a
Estado nunca controverteu as fatos mencionados na petit;ao inioial, no que se refere as operacoes
militares na regiao do Araguaia, e as resultantes desaparecimantos for9ados e execuc6es dos
membros da Guerrilha do Araguaia, apesar de nao haver esclarecido com precisao as circunstancias
am Qua ocorreram. Adicionalmente, deade a sua primeira manifesta9ao no proceaso, em 26 de junho
de 1996, a Estado reconheceu sua responsabilidade pelos fatos relacionados com a deten9ao
arbiuMla a ilegal, a tortura das vftlmas, e seu desaparecimento12, nos termos gerais propostos ns Lei
9.140, de 4 de dezembro de 1995 (doravante "Lei 9.140/95").

42. A essa respeito. a Lei 9.140/95 estabelece, no seu artigo 1°:

St,io reoonhecidos oomo mort8S, para todos os efeito$ lagsis, as pessoas que tenham
partieipado, au tenham sido aeusad.s de p.rlicip,\,ao, om atividades poUtieas, nO perfodo do 2

11 CIDH, Relat6rlo No. 91108 (m~(ito), 11.552, Julia ,Gomes Lund e outros (Guc((ilha do Araguala), Bl'asil, 31 de
outubro de 2008, Ap~ndicEl 1, pal'a. 12.

12 CIDH, Relator;o NQ. 81108 (merito), 11.662. Julia Gomes Lund El outroa (Guerrllhe dQ Araguaia), 6raeil. 31 de
autubra de 2008, ApGndice 1. paras. 26·28.
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de setembro d. 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, tenham sido detidas
por aRantes publicos, achando-sa desde entlio, dasap.recidas, Sam que delas haja notlcias, "

43. Esta lei tambam criou a ComisS§o Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos
ldoravante "CEMDP"), que tem como uma de suas atribuh;oes "proceder so reconhecimento de
pessoas desapareCidss".14 Sobre 0 reconhecimento pelo Estsdo dOs fatos do presente caso, a
prOpria CEMDP, em seu Relat6rio Final, estabeleceu que

a lei 9.140/95 marcou 0 r.conhecimento, pelo Estado brasileiro, de sua responsabilidade no
assassinato de opositores politicos no perfodo ebrangldo. Aeconhecau automaticamente 136
casos de desaparecidos cantidos nurn dossi~ organizado por familiares e militantes dos
diraitos humanos ao longo de 25 anos de buscas"."

44. Dentre as 136 pessoas desaparacidas automaticamente reconhecidas pele Lei
9.140/95, setenta e ums pessoss desapareoeram no marco da Guerrilha do Araguaia. Nas palavras
da CEMDP, os desaparecidos da Guerrilha do Araguais "represent[am] a metade do total de
desapareoidos polCticos no Brasil" ."

45. Nao obstante 0 reconhecimento expllcito do Estado perante a CIDH sobre os
desaparecimentos ooorridos no contexto da Guerrilhe do Araguaia, expressado inclusive mediante a
promulgayao de uma iei com tal finalidade, os pr6prios 6rgaos oficiaimente oriados pelo Estado a fim
de investigsr os fatos relativos aos desapareclmentos no Brasil, e especifioamente os
desaparecimentos relscionados com a Guerrilha do Araguaia, encontraram dificuldades no momento
de tentar construir urn relato preciso do ooorrido. A CEMDP, por exemplo, observou que "as Foryas
Armadas [adotaraml uma postUra onde predomina, h8 maia de 30 anos, sil'mcio a respeito do
assunto"Y A incerteza sobre os fatos, particularmente em virtude do referido silencio das Foryas
Armadas brasileiras sobre as operaylSas militares no Araguaia, afeta seriamente a possibilidade de
que a CIDH pormenorize os fatos do presente caso, a inclusive que identifique ss vftimas am sua
totalidade.

46. Outro reJat6rio proporoionado como prove pelo pr6prio Estado parante a CIDH com
vistas a identificac;ao dos desaparecidos polIticos da Guerrilha do Araguaia apontou que "0 Estado
brasileiro manteve um silllncio de decadas acerca desta questao".'· Este relat6rio foi elaborado por
uma Comissao Interministerial criada pelo Estedo especificamente para investigar as circunst8noias
dos desaparacimentos ocorridos no marco da Guerrilha do Araguaia. 0 relat6rio indica, sinda, que a
referida Comissao Interministerial tentou obter a colabora9ao das Fon;as Armadas a fim de

1.) Lei g. 140/95, artigo 1 (reda~~o dada pala Lei 10.536, de 2002) (0 grifo ~ nosso).

" Lai 9.140/95 • • rti90 4.1.., Iredal'llo dada p.la L.110.875, d. 2004).

15 Comissao Especial sobre Mortos e Dese:parec:idos Folfticos. Direito rt Mem6rla e ~ Verdade. Braaflia: Secretarie:
Especial dos Dlreltos Humanos da Preeidanc:la da Republica, 2007. Comunic99a.o do Eatado de 2e de setembro de Z007,
Anaxo 1. P€lg. 1", Os 136 desaparecido5 inclufdos na LeI 9.140/95 estaD liEitados no AnexQ I cia referida lei. Doravante, a
CIDH pa6aa a se referir a este Llvro-relst6rio como HRelat6tio Final de CEMOP"', apeear de que a CEMDP nl'1o termlnou seus
nabalho5 com a publicHl9l'io de tEll felat6rlo.

HI Comissao Especial sabre Monos e Dssaparecidos Poltticoa. Oireitl) 1J Mern6ria e a Verdade. BrasRia: Secr9tarla
Especial dos Direitos Humanos da Presidenoia da Aepublica, 2007. Comunica930 do Estado de 25 de setembro de 2007.
A"exo 1. pag. 195.

17 Comissao Especial sabre Monos e Desaparecldos Polftlcos. Dlreito ~ Mem6ria e ~ Verdade. Brasnia: Secretaria
Especial doe Direitas Humano6 dB Presid8ncia da Rep~blica. 2007. Comunicalf'€io do EstadQ de 25 de setembro de Z007,
Anexo 1. pag. 195.

111 Relat6tio da ComJGlil6o Interministerial criada pelo Decreta N° 4.850. de 02/10/2003/ com vistas ~ ldemiticag80
de desapar6cidos na Guerrilh;;l do ArQguaia. Comunica~ao do Estado de 7 de malo de 2007. Anexo 3. pag. 1.
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determinar "quem foi morto, onde fol enterrado e como isso ocorreu"." Porem, as tres Fon,as
Armadas (Exercito, Marinha e Aeronautical alegaram "nao possuir nenhum documanto acarca do
ocorrido na regiao do Araguaia entre 1972 e 1974 reI afirmaram, ainda, que todos os documentos
atinentes a repressao feita pelo regime militar " [Guerrilha do Araguaia] foram destrufdos sob 0

respaldo das legisJa9lles vigentes em diferentes perfodos"!O

47. Apesar de todo 0 anteriormente citado, conforme indicado pela CEMDP, a partir de
1980, um grupo de familiares dos desaparecidos no Araguaia come90u a empreender esfor90s
pessoais a fim de conseguir informa96es sobre seus entes queridos. Nesse sentido, realizaram varias
caravanas de busca de informa9ao, nas quais colheram depoimentos de moradores da regiao e
encontrarsm indicios de oemiMrios clandestinos na area, em outubro de 1980, abril de 1991 e
janeiro de 1993. Posteriormante, a partir de 28 de abril de 1996, 0 jornal "0 Globo" iniciou uma
serle de reportagens sobre a Guerrilha do Araguaia, as quais trouxeram inclusive fotos ineditas de
pessoas presas e mortas. 21 Desde entao, varias reportagens da imprensa t1!m leito referilncia ao
ocorrido no Araguaia. Conforme a CEMDP,

nao obstante 0 GiI~nclo oficial das ForQas Armadas, dezenas de mllitares que tiveram
panicipBc;ao na repres9ao iJ Guerrilha do Araguaia jll prestaram depoimentos e csdaram
docume:ntos a jornalistas eontendo informa90es ineditas, fotos a dados esclareceRdo pontos
Importante. do que falta eselareeer ofieialmenta.22

48. Alem disso, a CIDH observa que 0 pr6prio Relat6rio Final da CEMDP faz referenela a
outras publica90es com autoridade atinantes " dltadura brasileira e a Guerrilha do Aragua;s, por
exemplo, 0 Relat6rio Arroyo", a serie de quauo voiumes sobre a ditedura do jornalista Elio
Gaspari2', 0 livro "Opera9!\o Aragua/a - os arquivos secretos da guerrilha", dos jornalistas Tais
Moraes e Eumano Silva 2', 0 livro "A Lei da Selva", do jornalista e historiedor Hugo StudartlO, e 0

19 Relat6rio da ComissAo Interminiel'terial criada palo Decreta N° 4.850, de 02/10/2003, com vistas a identificac;l}o
de desapaf'ocldos na Guarrilha do Aragueia. Cornuoica9ao do Estado de 7 de maio de 2007, AIl/itl(O 3, P~g. 4.

2() Rela,6rjo de Comissao InterminiS1:erial crlada palo Deoreta Nil 4.850, de 0211 0/2003, com vistas tt identificat;:ao
de deaaparecido5 no Gt.lerrilha do Araguaia. Comunlc3QAo do Es~ado de 7 de maio de 2007, Anexo 3. Pfig. 4.

2;1 Notfcia do jornal "0 Glebe", de 28 de abril de 1996, intitulada "Fo~os ldantlfleam guertilheitos monoe no
Araguala". ComUnlC3yi§o dos pe~ioionarios de 2 de maio de 1996, Anexo 1(b). Ver, adicionalmente, Comissiio Especial sabre
Mortos e DasapatScidOS pollticos. Direito iI MemOria 8 l:I Verdade. BraliIJia: Secretariiil E8pecial dos Direitos Humanos de.
presidAncia de Republica, 2007. Comunic8<;!o do Estado de 25 de aetembro de 2007, Anexo 1. PAg. 200,

22 Comlss~o Etipeoial sobra Monce El Deseparecidos Polf~icos. Ditelto A Mem6rja EI b Verdade. BraalJie: Secretru16
Espeoial dos Oireito$ Humanoa, de .Presid6ncia da Rep(jblfca, 2007. Comunioa9ao do Eatado de 26 de setembro de 2007,
Anexo 1. Peg. 201.

2:;1 A C1DH nio disp5a deate documento, por6m, 0 Aelat6rio da CEMDP tsfera-sa ao masma, inter alie. na p~g. 200,
nos segulnte:s termos: "[Arroyo) cansaguiu sair da regiilo, ptOviilllelmente em janeiro de 1874, e produziu urn rela~6rjo

detalhado sobre os acontecimento5. Este documento " atii hoja, maia de 30 an08 passados, urna das mais impottant€ls
fOnt86 da dados sobre os mortos e desaparecidos da Guerrilha do Araguaia".

2" Volume I - GASPARI. Elio. A Oitadura Envergonhada; Volume 2 - GASPARI. Elio. A Ditedure Escancarada;
Volume 3 - GASPARI, Elio. A Oitadurl;l Derrotada: Volume IV - GASPARI, Elio_ A Oitadura Encurrc;llada. A CIDH obteve teis
Uvros de offclo. 0 Relat6rio da CE:MDP faz refer0ncia a eles, inr8r alfa. na p~g. 201, nos seguintes termos: "in()meras
pUblic3t;oeg sobre 0 Aragu/ilia, relaaionildas 80 final dastQ livro, incluindo a abrangente aerie de quatro volumes sabre a
hist6ria da di~adure, do jornalista Elio Gaspari".

21) MORAIS, Ta(s & SILVA, Eumano. Operayao Araguaia: 05 arquivos secretos da guecrllha. A CIDH obtave tais
livros de oflolo. 0 Relat6rlo da CI::MD~ faz refarencia a ales, inter slia, na p;§g. 201. nos $sguintas termoe: "merecem especial
aten9i!io dois !ivros miilis recenles I...J Operay!io Araguaia - as arqul\los seCretos de, guerrilha, contendQ exaustiva
reoonetflJ9eio do epis6dio hist6,ico, com depoimentos reCente::l de rnilitares e transcrh,!io de trachos importaotes de
documentos qua foram guardados a salvo/ em maoa privadas, da guposta dest,ui9~O de arquivos qu€ tetia sido determinadi!l
em 1974 pelas mais altas esfaras do regime militar".

26 A CIDH nao disp6e deBte documento, porem, 0 Relat6rio da CEMDP rofare-se ao maamo, inter alia, ns pag. 201,
nos aeguintes termaa: "'mereoem especial aten9lio dois livros mals recenlElS [. "j A Lei da Selva, outra detalhada racuperaQ80
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projeto "Brasil: Nunce Mals", elaborado pela Arquidiocese de Sao Paulo em 19852
'. Estas

publica90es oom autoridade tambern serl/iram il CIDH como refer~noias para a reoonstru9ao do
oontexto e dos fatos espeofficos do pre.ente oaso.

49. Portanto, e apesar da incerteza oom respeito a muitas das oircunstlincias especfficas
do presente caso, em seguida, a Comissao estabelece os fatos que determinou oomo provados no
seu Relat6rio de Merito, tomando em conta especialmente 0 reoonheoimento do Estado sobre os
fatos relatil/os a deten9ao arbitrliria e i1egal e a tortura das I/itimas, e seu desaparecimento, 0

contexto hist6rico dos acontecimentos, as elementos probat6rios proporcionados pelas partes,
, asslm como as publioa90es supracitadas. A CIDH reltera, porem, que as pr6prias caracteristicas do
presente casa e a falta de informa9ao oficial sobre as opera90es milltares das For9as Armadas e a
Guerrilha do Araguaia tllm como conseq(jllncia que a narral;ao dos fatos, particularmente no que se
refere as cirounstllncias dos desaparecimentos forl;ados das I/ftimas, segundo as palal/ras utillzadas
pela pr6pria CEMDP, seja "eivada de contradigoes, inconsistencias e possivel intenclonalidade de
contra-informs9so ".28

2. Contexto: os anos de chumbo da ditadura brasilelra II os prlmelros anos do Governo
do Presidente Ernesto Geisel (1969-1976)

50. 0 governo milltar do Brasil iniciou-se em 1 de abril de 1964, depois do Golpe de
Estado que derrubou 0 Presidente cil/i1 Joao Goulart,2' 0 Presidante Goulart hal/ia sido eleito
democraticamenta como Vice-Presidente e assumiu a cargo de Chefe de Estado com a renOncla do
anterior Presidente Janio Quadros. A ranoncia de Janio Quadras, em 25 de agosto de 1961, foi 0
estopim para uma profunda crise institucional qua culminou oom 0 golpe militar de 1964.
Imedlatamente depois de sua renuncia, os tras Minlstros militares impugnaram a sucessao do
Presidente pelo Vice·Presidenta, 0 qual era considerado pelas Forl;as Armadas como urn nacionalista
radical. Em seguida, houve grande mobiliz61;ao popular em resposta, 0 que obrigou os militares a
retroceder e permitir a sucessao; porem, instauraram prol/isoriamente urn regime parlamentarista no
Brasil, sob 0 qual mUitas das prarrogatil/as do Presidente foram alimlnadas. 0 perfodo entre 1962 e
1964 foi marcado por ampla mobilizal;ilo popular a fal/or do Presldente Jollo Goulart e seus ideais
de reformes de base, a as tensoes agravaram-se com a derrota dos militares num plebiscito que
extingUiU 0 Parlamentarismo e del/oll/eu ao Chefe de ~stado todos os poderes no marco de um
regime presidencialista.30

51. Durante os 21 anos do regime ditatorial militar no Brasil (1964-1985), foram
observados perfodos de maior 01,1 menor rapresslio e violencia do Estado, 0 que segundo a
linguagem coloquial da epoca, era descrito como "aberturas" a "endurecimentos" que se
alternavam. 0 periodo compreendido entra 1968 a 1974 - durante a qual teriam sido realizadas a
maioria das operac6es militares Que resultaram no desaparecimanto forl;ado das I/rtimas do presente

dos 1etos, contendo como diferenclel uma fonya alnda inedita, Que ale denomina 'Dossl& Araguaia', produzido por agentea
que participaram da aQao repreasivs e que, cenameme, podem ser identlflcado& com relative fac:i1idade palos altos comandos,
Quando houvar a decisBo de registrar oficialmente a verSao dtis FOtt;:tls Armadas",

27 Arquldlocese de SAo Paulo. Bl'illSil: Nunca Maia. 0 Rel@16rio da CEMDP faz referAncla a ale, fmsf sf/9. na. P;jg.
201, nos seguintes termoS': "lume} ample radiografia aobre as tonuras, mortes e desapateoimentos que marcaram 0 regime
mlllta,",

2B Comissao r;.special I,lobre Mortos a Desaparecidos Politicos. Direito a Memoria e a Verdade. Brasfiia: Seoreuuia
Espeolal dos Direitos Humanos da Presidencia da RepUblica, 2007. Comunica!f:a,o do Eertedo de 25 de setembro de 2007,
Anaxo 1, Pogo 201.

29 Ver Brasil: Nunea Mais, pAg. 59

3D Vet Brasil: Nunes Mals. p€lg. 57. Para uma narra930 mais abrangente cia longa tradigao intervencionlsla daa
FOf9as Armadas no BHn~i1 desde a epoca da Monarquia at~ 1964, e do contexto politico, social e econOmico que cUlminou no
golpe mi/ltar de 1964, ver 6rasH; NunCB Mais, p~gs. 53-59.
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caso - "0 pars esteve sob um regime escancaradamente ditatorlal",31 Sobre esse ponto, 0 Aelat6rio
Final da CEMDP indica que 0 regime militar brasilairo teva paio manos tres fases distintas:

a primalra foi a do Golpa de Estado, em abrU de 1964, e consolid'cao do novo regime. A
segunde eomace am dozambro do 1968, com a decret.cao do Ato Instltucionel n' 5 (AI-5).
desdobrando-se nos cham ados anos de chumbo, em que a repressao atingiu seu mais alto
grau. A terceira S$ abre com a posse do general Ernesto Geisel, em 1974 - ano em que,
paradoxalmente, 0 .desaparecimento de opositores 5e tome rotina - iniciando-se entao uma
lenta abertura politiea que iria aM 0 flm do periodo de exeeciio."

52, Em seguida, a Comissao Interamaricana mencionara os fatos que considerou mais
relevantes para daterminar a base fatica do Relat6rio de Merlto do presente caso, relacionados com
as mudancas no marco normativo, que proporoionaram apoio jurfdioo ao regime militar e as pratioas
repressivas das forcas de aeguranca do Eatado,

53. A Comissao observa, preliminarmenta, que a ditadura militar brasileira nao foi um
fenomeno isolado na America Latina, senao que se inseriu num contexto geopolftico mundial da
chamada "Guerra Fria". Na America Latina, salvo raras excecoes, nas decadas de 60 e 70, as
palses do Cona Sui - Paraguai (1954), Brasil (1964), Argentina (1966 e 1976), Urugual (1973) e
Chile (19731 - viveram sob ditaduras militares que incorporaram a estrat6gia antl-comunista atraves
da "Doutrina de Seguranca Nacional", A esse respeito. a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(doravante "a Corte", "s Corte Interamericana" ou "0 Tribunal") jll afirmou que

;:II maioria dos governos dltatoriais de regiao do Cone Sui assumiram 0 poder ow estavarn no
poder durante a d6cada de 70 (...J A base Idool691ca de todos asses regimes era a 'doutrina
de seguranca naalonal' par maio da qual vlsualizavam aos movimemos de esquerda e outros
grupos oomo 'inimigos oomuns' ,33

54, Com base na Doutrina de Seguranca Nacional, durante 0 regime militar brasileiro
foram decretadas sucessivas "Leis de Seguran9a Nacional" sob a forma de Decretos-Lei (doravante
"DL") do Poder Executivo, em 1967 (DL 314). e em 1969 (DL 510 e DL 898), todos de "comeudo
draconiano, que funcionaram como pretenso marco lagal para dar oobertura jurfdica a escalada
repressiva".3' Adicionalmente, a base jurfdica preponderante do regime militar no Brasil foi 0

chamado "Ato Instituoional" (doravante "AI")."

55. 0 primeiro AI, editado em 9 de abril de 1964,

31 GASPARI, Ello. A Dltadura Envergonhada, paQ_ 129.

32 Comissao Especial sobrs Mortos e Oesaparecidoa Polfticos. Dlrelto a MemOria e ~ Verdade. 8rasma~ 5ecretaria
I:.spaQial dos Direitos HUffii;lOOS da PI"l:lsidllncla da Republioa, 2007. Comunlc89aO do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anaxo 1. PAg. 21.

33 Corte IDH. C8S0 Goibur(J e (lvtla$ Vs. Paraguai. Senteny'l de 22. de setembro de 2006. Sene C No. 163, plilre.
61.6.

a4 Comissao I;special sabre Mortos e De~~parecidos Polfticos. Direiro ill Mem6rla 8 aVerdade. 6ral3f1ia: Secretaria
Especial dos Dlteitos Humanos de Prasid~ncia da Republics, 2001. Comunlcar;l\o do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. Ptlg. 19.

36 Os Atos Inetitucionais sram normas de exce9ao editadas atrav~s de OecretOS do Podar ExeclJtivo. ou seJa. do
pr6prio govarno mllimr. que podl~m inelusive reformar materias constituclonais, outorgsndo ao regime total Iiberdade para
mudar ou suspender direitos previ5tos na Constituit;.l1o de 1946.
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desenoadeou a primeira avalanche reprsssiva, materializada na cassac;ao de mandatos,
suspen••o dos direitos polltioos, demissiio do servlco pUblico, expurgo de militares,
eposentadoria oompuls6ria, intervencao em sindicetos e prisao de milhares de breslleiros."

56. Segundo historiadores, este AI deveria tar sido 0 unico, porem, terminou sendo 0

primeiro de multos (dezessete no total), a a partir da ediglio do AI-2, passou a aer oonheoido oomo
AI-1."'

57. 0 AI-2 foi aditado palo Presidente Castello Branco, em 27 de outubro de 1965, e em
virtude dele se extinguiram todos os partidos politicos, 0 Poder Exeoutivo foi autorizado a fechar 0

Congresso Necional, foram institurdes eleiooas indiretas" para Prasidente da Republica, e a
oompet~ncia da Justi"a Militar foi astendida aos cMs por "orimes polfticos""· 0 AI·2 destinou-se
"exclusivamente a mutilar 0 alcance do voto popular a saciar 0 radicalismo insubordinado da oficiais
qua prendiam sam proves e nao queriam cidadaoa amparados pela justi"a",'o Sobre 0 ultimo ponto,
atraves do AI-2, "a militeriza9ao do procsaso judicial oonduziria a inevitavel militarizagao de
repressao politica".·'

58. Em 5 de fevereiro de 1966, 0 Presidents Castello Branoo emitiu 0 AI-3, atraves do
qual as elei90es para Governador dos astados da federacao tambem passaram a sar indiretas.42 Em
7 de dazambro de 1966, 0 Presidente editou 0 AI·4, com 0 qual eonvocou 0 Congresso Nacional
para votar e promulgar a nova Constituh;ao brasileira. A Constituicllo de 1967 entrou em vigor em
15 da marco de 1967, mesma data em que tomou posse 0 Prasidante Costa e Silva."

59. De acordo oom a informecao de analistas sobre a apoca, a evoluC;ao do ordenamento
jurrdico repressivo foi gradualmente provocando reacoes dos setores populares. Em particular, 0
movimento estudantil manifestou-sa energicamente, aleangando seu apogeu com as grandes
marchas de 1968. 0 momento crrtico des manifestacoes populares nesss perlodo ooorreu a partir de
28 de marco da 1968, quando polieiais militarea dispararam contra estudantes que protestavam
oontra 0 fechamento de um restaurante estudantil no Rio de Janeiro, e mataram um estudante
secundarista. Em seguida, os protestos populares contra 0 regime militar se multiplicaram em todo 0

para.44

60. Nesse contexto de recrudescimento das manlfestagoes populares contra 0 regime
militar, em 13 de dezembro de 1968, 0 Presidente Costa e Silva editou 0 AI-5. Oiferentemente dos

38 ComissaQ Especial sobre' MortDe e Dasaparecidos Polftlco&. Direlto il Mem6ria e ~ Verdade. Brasilia: Secretaria
Especial dos Direltos HumBno6 da Presldencia da Republica, 2007. Comunlce9:!o do Es'tado de 25 de setembro de 2007.
Anoxo 1. pag. 22.

:J7 Var Brasil: Nunca Mi:lla, p~g. 61; " GASPARI, Ella. A Ditedura I::nvGl'gonhada, psg. 136.

3& Eleilfoes indiretas sao eleilfoes nUm sistema indireto de voto, no qual os cldadftos nao votam diretamenta nos
aal,ls candidatos. No easo do Al~2, e~3te tnmsfe:riu dos cidadaos ao Congresso 0 pactar de elcger 0 Presidents da Republica.

311 Ver Braeil: NLlnca Mais, P€lg. 61; GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada, pAgs. 240, 25$ e 257; e Comissao
Especial sobre Mortos e Desapareaido6 PolCtioos. Direito Q Mem6ria a ~ Verdade. Brea-nia: Secretaria Especial dos Direitoa
Hurnano!> da Presid&ncia de RepUblica, 2007. Comunleac;:l!o do E6"tado de 25 de setembro de 2007, Anexo 1. PAg. 22.

"0 GASPARI I Elio. A Ditadura Envergonhada, p;1g. 259.

• , GASPARI, Elio. A Ditadura Envorgonhada, p6g. 260.

4:1 Ver Brasil: Nunca Mais, p~g. 61.

<l3 Ver Br8sil: Nunc:!!: Mais, p&g. 62.

Qill Ver GASPARI, Elio. A Dltadura Envergonhadal pags. 277~283i Brasil: Nunea Mais, pag,6Z; e Comiss50 !,;$pecial
sobre Monos e Oesaparecidos polrticos. Direito ~ Mem6tia e a Verdade. BrasfUa: Secretarie Especial dos Diraitos Humanos c,ta
Presid@;ncia da RepLiblica, 2007. Comunioac;:ao do Estado dB 25 de setembro de 2007, Anexo 1. pags. 24 e 26.
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outros Als, 0 AI-5 nlio tinha prazo de vigencia, "era a ditadura sem disfarces"."· 0 Congresso
Nacional loi fechado, restabeleceram-se as demissoes sumarias, cassay!3es de mandatos, suspensao
de direitos politicos, suspensao dos direitos constitucionais da Iiberdade de expressiio e de reuni§o.
Adicionalmente toi proibido 0 exercicio da profisseo (o que aletou a atividade jornaJrstica), foi
permitido 0 confisco de bens, e loi suspendida a garantia do habeas corpus nos casos de crimes
poJrticos contra a seguren9a nacional.4'

61. De acordo com 0 Relat6rio Final da CEMDP, "consolidou-se. com 0 AI-5, uma
dinemica de radicallzayao",47que representou "um verdadeiro goipe dentro do golpe [militarl"."" Com
a ediyao do AI-5, "estava montado 0 cenario para os crimes da ditadura",49 e em pouco tempo

estava caraotsrizada a instals/yBo de um aparelho de rapressao que assumiu caracterrsticas de
verdadeiro podor paralelo ao Estado, [cujos] agentes podiam utilizsr os metodos mais
s6rdidos, mas contavam com 0 manto protetor representado pelo AI-5 e pela autoridade
absoluta dos mandatarios militaras.'o

62. Paralelamente e edi9ao dos cinco primeiros Als e das Leis de Seguran<;:a Nacional
(DLs 314,510 e 898), foi criado um aparato de 6rgllos de inteligllncia e repressao. Em 13 de junho
de 1964, a Lei 4.341 criou 0 Servl90 Nacional de Informeyoes (doravante "SNI") pere coletar e
proceesar todas as informe90es de interesse a segurange nacional," transformando-se "[nlum dos
pilares da ditedura".·' Em 2 de maio de 1967, fol criado 0 Centro de Informagoes do Exercito
(doravente "CIE"), atraves da Decreto do Presidente Costa e Silva. 0 C1E ficou diretamente
subordinado eo Ministro do Exercito. com 0 objetivo de "orientar, coordenar e supervisionar todas as
atividades de seguranya interna e contra-informa\<oes".'3

63. Adicionalmente, em marc;;o de 1970. durante 0 mandato do Presidenta Medici, 0

emao Ministro do Exercito General Geisel (pr6ximo Prasidente da RepOblica) codificou a militllncia
policial do Exercito num documento intitulado "Diretriz de Seguran«;a Interna". Em julho de 1970, 0

Ministro Geisel comunicou aos Generais sob seu comando que, seguindo inS!rugoes do Presidente
Medici, 0 Exercito assumiria 0 comando das atividades de seguran9a, portanto, prevaleceria sobre a

4S Brasil: Nunes Maia, p~g.62.

48 Vet GASPARI. Elio. A Ditadura Envergonhada, pag. 340; e Comissao Especial sobra Mortos e Desaparecidos
Polft1cos. Direito El Mem6tia e a Verdade. Bresma: S9cretaria Especial dos Direitos Humanos da PresidAncia da Republioa,
2007. ComunicB9io do tstado de 25 de setembro tie 2007, Anexo 1. pag. 26.

.011 ComlssSo Especial $obre Mortos €I Oesaparecidoa Polfticos. Dlreito a Memoria e ~ Verdade. Brasnla: Sectatarla
Especial dos DireitoEi Humanos da Presidencia da Republica, 2007. ComlJnioa9r5o do Estado de 25 de sGtembro de 2007,
Anaxo 1. pog. 24.

48 Comissao Especial 60bre Mortos 9 Desaparecidos Pol(tit;Os. Direito ~ Mem6ria e ~ Vel'dada. Brasflia: Seoretaria
Especial dos DirehoG Humanos de PreSid0ncii3 da Republica. 2007. Comunlcalf~o do Estado de 25 de s~ts:mbro de 2007,
Anaxo 1. pogo 26.

4S GASPARI, Eno. A Ditadura Envergonhada, ptlg. 341.

so ComissAo Especial sabre Mortos e Desaparecidos Poli'icos. Oil'elto ~ Memorilil e ~ Verdade. 8r35ma: Secratatia
Especial dos Oireitos Humanos de Preaidancia da Repablic8. 2007. Comunica9~o do Est(\ldo de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. Pogo 2Z.

61 Ver GASPARI. ello. A Dltadura Envergonhada. p,sg. 164; Breeil: Nuoca Mals, pl1gs. 72 e 73; a Comlssi\o Especial
sobre Mortos 9 Dasaparecidos Politioos. Direito aMern6rie e ti Verdade. Brasnia: Secretaria Especial dQe Direitos Humanos de
Presid0ncie da RepQbllc8, 2007. Comunica9lio do E,stado de 25 de setembro de 2007, Anexo 1. P!'ig. 23.

&2 Comissao Especial sobre Mortos e Oasaparooldos Polfticoo\<. Oireito ~ Mem6ria e a Verdade. Brasl1il!): Secretaria
Especial dos Olreitos Humanoa da Presid~ncia di3 Aep~blica, 2007. Comunica9ao do Estado de 25 de t;Qtembro de 2007J

AnexQ ,. PF1g. 22. 0 SNI es'tava sob 0 comando do General Golbery do Couto a Silva, que 0 charnava de "Minist6rio do
Sil~noio" (OASPAR!. EHo. A Ditadura Envergonhada. pog. 1541-

"Var OASPAR1, EHo. A Diladura Envargonh.da, pag. Z6Z.
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Marinha e a Aeronautica, assim como sobre a administra9lio civil de seguran9a. Dois meses depois,
o Ministerio do Exercito criou os Destacamentos de Opera90es de Informayoes (doravante "DOls").
Apesar da primazia do Exercito, tambem foi oriado um 6rgiio oolegiado a lim de garantir a
participa9iio das tras Foryas Armadas, 0 Centro de Opera96es de Delesa Interna (doravante
"CODI,,).·4 Segundo 0 Relat6rio Final da CEMDP, a conjunyilo desses 6rg80s, notoriamente
conhacidos como "DOl-COOl", "formalizou no ambito do Exerclto um comando [de seguran9sj
englobando as trOs Armas [...] [OJ DOl/COOl assumiu 0 primeiro posto na represslio politica no
pais"."

64. Por outro lado, a crlageo desse aparato repressivo e 0 incremento continuo do
mencionado ordenamento jurfdico restritivo das Iiberdades fundamentals afetaram fortemente 0

movfmento de protestos populares, e finalmente resultaram no crescimento da oposicao clandestina
atraves de movimentos de guerrilha urbana.·6 Segundo 0 historiador Elio Gaspari, a destrul9ao das
org.nizayoes armadas de oposi9ao come90u em julho de 1969, atraves da centralizayao das
atividades de polfcia politica pelo Exercito. 67 Conforme 0 Relat6rio Final da CEMDP, "no contexto de
endureolmento do regime, algumas organizayoes partidarlas de esquerda optaram pela luta armada
como estrategia de enfrentamento do poder dos militares".'. Essas a90es de guerrilha urbana
nasceram antes da adivoo do AI-5, porem cresceram consideravelmente em resposta ao AI e ao
aumento da rapressao militar no Brasil.'·

65. A stapa iniciada a partir de 1968 com a edi900 do AI-5, e particularmente durante 0
mandato do F'residente Medici (1969 - mar90 de 1974) e descrlta como "a fase de repressilo mais
extremada em todo 0 cicio de 21 anos do regime militar".6o Similarmente, 0 Iivro "Brasil: Nunea
Mais" indica que 0 Presidente Medioi

[deu} inrcio, em 30 de outubro de 1969, eo governo qua representara 0 perfodo mais
absoluto de repress.o, violenci. a supress§o das liberdades civi. [dal hist6ria republicana,
Dasenvolve-.e urn aparato de .6rg80S de seguranoa', com caracterrsticas de poder
autOnomo, que levan~ aos c6rcere. politicos milh.ras de cidad§os, transformando a tortura
eo assassinato numa rotina.!!l

66. Na conclusao da obra "A Ditadura Envergonhada", Elio Gaspari refere-se ao
inicio dos anos de chumbo, a partir do AI·5, e observa que "0 Exercito brasileiro tinha

54 Vat GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarecta, pags. 176~17B; e Brasil: Nunca Mais, pa,gs. 73 a 74.

56 Comissao Especial sobre Mortos 8 Desaparecldos POlftlcos. Direito a Mem6ria e a Verdade. 6raerJia: Seoretaria
Especial dos Dlreitos Humanos da Presldillnela da Republica, 2007. ComunicB~ao do E;stado de 26 de SBt8mbro de 2007,
Anexo 1. P~g. 23. Adjclonalm~nta,havla 6rgaoa rspressivoB similerea atuando separadElmente de maneira independente, por
exempla, as Deparumen'tos de Ordem Polh:ica e Sooial (DOPs) da polfcia Civil, a Centro de Informa~Oes da S9guran~a da
Aaronautica (elSA) e 0 Centro de Informs90es do Marinha (CENIMAR).

56 Ver Brasil: Nunea Mais, psg. 62.

lH Vet GASPARI, Elio. A Oltadura ~c::anoar.ada, pag. 159.

59 Comissao Especial sabre Monos e DesapBrecidos Polftlcos, Dh"elto tlI Mern6ria e ~ Verdada. B(,;'isnia: Seorataria
Especial dos Direitos Humanos da Presidtncia da Republioa, 2.007. Comunic8yao do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anaxo 1. PAg. 24.

69 Ver Comissao Especial sabre MoTtos e Desaparecldos Politicos. Direito ill Marn6ria e a Vardade. Brasma:
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid&ncla da RepClbllc8, 2007. Comunio3Qao do Estado de 25 de setl~mbto de
2007, An_xo 1, P6g, 25.

so Comiss~o Especial sobra Mortoa ill Deaaparecidos ?olftJcol):. Direito ill Memoria e ill Verdade. Brasma~ Seoretaria
Especial doe Direitoa Humanos de !'reeidl3noia de: Republica, Z007. Comunic6"Ho do E:stedo de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. P~g. 26.

61 Bral;li1: Num;:a Meil;l, p6g. 63. Sabre €I pr6tica sistem6tioa de torture e outres graves vlolsqOes de direito5 humano5
por esse aparato repressivo, ver tambem GASPARI, Elio. A Ditadura Eseancarada, p~gs. 179-190

HORA DE RECEPCloN ABR.23. 1: 22PM



04/23/2009 03:27 FAX

17

~ 021/094

000129

aprendido a torturar".a2 No volume seguinte de sua eOle\l80 sobre a hist6ria da ditadura
brasileira, 0 autor indica que "a tortura tornou-se materia de ensino e pratica rotineira
dBntro da maquina militar de represseo polftica da ditadura'·.·3

67. De fato, as investiga90es levadas a cabo pelo projeto "Brasil: Nunea Mais"
produziram conclusoes que

confirmam as denuncias formuladas no perfodo M~diojt por entidades de direitos humanos1 a
raspeito de tonuras, assBssinato5 de opositores pOliticos. desapareoimentos (...J. ~ nesse
perfodo que a pesquisa constatou os rnais elevados (ndices de torturas, condenBc;6es e
mortes.64

68. Da mesma forma, "Brasil: Nunca Mals" revelou que entre 1964 e 1968, as
denunoias de tortura apresentadas por presos pol(tloos aos tribunals militares chegavam a 308,
enquanto que em 1969, as denunoias de tortura somaram 1027, e em 1970 ohegaram a 1206."
Com efeito, "0 emprego sistematico de tortura fol pe9a essencial da engrenagem repressiva posta
em movimento pelo regime milltar".··

69. AdicionalmentEl, no transcurso dos anos de ohumbo, historiaclores ressaltam que

sob 0 com.ndo do CIE, a m~Quina de rapressao do governo reorientara-.e na dire9~0 do
extermrnio [dos opositores] [...J. A partir do segundo semestre de 1970 OOOrre Ume mUdan"a
gradual em $E!U oomportamento. Em 1971, prevalece 0 extermCnio.G7

70. A esse respeito, e de maneira contundente, 0 historiador Elio Gaspari, na Introdu960
do seu Iivro "A Ditadura Escancarada" observa:

A torture foi 0 instrumento extremo de coer960 [d. dltedure] e 0 extermrnio. 0 ultimo recurso
de repressao polltlca que 0 Ato Instituoional n' 5 libertou d,s ,marres de legelidede (...J.
Forom os Anos de Chumbo..
rOI periodo Que vel de 1969, logo depols de edi9ao do AI-5, ao exterminlo da guerrilha do
Pertido Comunista do Brasil, nas metes do Araguaia. em 74 [flol 0 mai. duro perrodo d. mal.
duradoura das dltadure. neolonais.··

71. Em 15 de mar90 de 1974, 0 General Ernesto Geisel essumiu a PresidenCla da
Republica ern meio a um desgaste de Imagem do regime, especialmente no exterior, em virtude das
inumeras denuncias de viola<;oes de direitos humanos difundidas partlcularmente pela Igreje
Cat6lica. as Consequentemente, 0 Presidente Geisel tomou posse com 0 objetlvo de tentar recuperar
a "Iegitimidade" perdida com 0 desenrolar dos anos de chumbo durante 0 governo do ex-presidente

e2 GASPARI, Elio. A Ditadura envergonhada, p~g. 362.

" GASPARI. Elio. ADltadura Esc.nearoda. p~g. 17-

64 Brasil: Nunca Mais, paa.63.

6S Ver citaQi\1o sobre 0 Volume v, vol. I: A tortura, p. 114, do projeto Braail: Nunca Mais, em GASPARI. Elio. A
Ditadura Escancar;;lda. pflg. 159.

66 Brasil: Nunea Maia, p~g. 203.

E17 GASPARI, Elio. A Ditadura E$cam;srada, pflg. 380

&& GASPAAI. Elio. A Dltadura Escancarada, pag. 13 IExpIlC3f,;8ol.

69 Ver Brasil: Nunca Mais, pags. 63 e 64; e ComiEls~o E.special sabre Mor105 e Oasaparecldos Polftico6. Direito a
Memoria e AVerdade. 6rasRia: Secretatia Especial dos OireitoB Humanos da PresldAncia da RepJjblica. 2007. Comunicageo do
estodo da 25 de setembro d. 2007, Anaxo 1. pag. 27.
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Medici, auavas de promessas da "abeTtura" lenta e gradual, assim como abrandamento relativo das
restriyiies it liberdade de imprensa. 7•

72. Paradoxalmente, no entanto, conforme supramencionado, durante 0 infcio do
governo do Presidente Geisel, na medida em que 0 disourso do regime militar se apaziguava,

os 6rg~os de repre.sao optam pelo metodo de ooUltar as prisoes seguidas de mortes, para
evitar 0 desgaste que as versoes [inaoredMveisJ de 'atropelamento', 'suicldio' e 'tentetiva de
fuga' OGrtamente enfrentariam, num climB de maior Iiberdade de imprensa. Em consaqQ~nola,

torlia-sa rotina 0 fen6meno do (desaparec:imento', que ja ooorria no pBrrodo anterior, mas em
escala relativamente manor.71

73, De maneira similar, Elio Gaspari ressalta que: "em 1974 chegou ao apogeu a politica
de axtermfnio de presos pOlftioos. As versiies oficiais j~ nlio produziam monos em tiroteios, fugas
ou suicrdios farsescos". 72

74. Portanto, observa-se durante os anos de chumbo, desde 0 inicio do governo do
Presidente Medici (1969) ate os primeiros anos do governo do Presidente Geisel (a partir de margo
de 1974), uma mudan9a ns polftica de tortura sistem~tics do regime militar em dire9aO a uma
politica de exterminio e desaparecimentos foryados dos opositores do regime. Nesse sentido, 0

relat6rio Final da CEMDP afirma que:

E certo que nos tr~s primeiros anes (do Governo] de Geisel. os interrogat6rios mediante
tortura a a eliminaoi'io traica do. opositores pOliticos CO~tinuam sando rotina. 0
desaparecimsoto de presos poUticos, que antes era apenas uma pamela das mortes ooorrictas,
torna-sa regra predominante para Que ni'io flca.se estampada a contradioao antre discurse de
abertura e a repstic;:ao sistemt5tica des velhas notas oficiais simulando atropelamentos,
tentativas de fuga e falsos 9uicicfioG.'3

75. Foi nesse contexto que haveriam ocorrido os desaperecimentos foryados das v(times
do presente ceso. Em conclu.ao, a Comissao observa que 0 Relat6rio Final de CEMDP enfatiza
especialmente a seguinte "estatfstica macabra" sobre 0 eno de 1974:

Oficielmente nile houve mortes nas prlsoe.. Todo. os preso. politicos mortos
IIdesapareceram". Em plena distensao lenta, gradual e segura, teoricameote nao haveria mais
necessidade de repressao, porque a Gubversao jil teris sido esmagada. Por isso, 0 regime
passou a naD mais assumir 0 assassinato de opositores.74

3. A Guerrilha do Aragullia - dlflculdade e complexidade na Identifica9aO des vitlmas do
present9 caso

70 Ver Srasil: Nunca Mais, pag. 64; e Comissao Especlal sobre Mortos e Oesapareoidos polrticos. Direito a Memoria
a ~ Verdade. Br6sC!ip: Secrstaria ISspaclal dos Direitos Humanoe da Pr9sld~ncia da RepQblica, 2007. Comtlnicacllo do EstatJo
d. 25 do .otombro d. 2007, An••o 1. pag. 27.

71 6rasil; Nunoa Mais, pag. 64.

72 GASPARI, Elio. A D1tadUl'3 Dsrrotada, pag. 367.

73 Comissao Eapecial sobl'e Mortos e Desapareoidos Polfticos. Dil'Qito a Memoria e a Verd21da. Brasilia: Secretaria
Especial dos Dlreltos Humano9 de PrssidEinoia da Repuhlica, 2007. Comunica"i1:io do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. Pag. 27.

74 ComissAo Especial sobre MoTtos e Desaparecidos Polfticos. Oireito ~ MemOria e a Verdada. Brasflia: Secretarie
Especial dos Oireitos Humanos da PresidGncia de Republica, 2007. ComUniC6y60 do Estado de 213 de setembto de 2007,
Ane.o 1. pag. "9_
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76.
CEMDP:

Em primeiro lugar. a CIDH enfatiza a seguinte conclusao do Relat6rio Final da

A partir de {19681, num clima de verdadeiro I'terror de Estado". a regime lanyou uma ofenSiva
fulminBnte sobre os grupos armados de oposl9aO I... ] [s entre os .nos] de 1972 e 1974.
combateu a exterminou uma bass guerrilheira que 0 pedoS mantinha em tteinamento na
regl;;o do Araguai. desde 1966.75

77. A esse respeito, a CIDH observa que, em 1962, a Partido Comunista no Brasil
dividiu-se no "Partido Comunista Brasileiro" (dorevante "PCB"), que defendia 0 restabeleeimento da
democracia par meios pacificos, medianta eleic;;oes, e no novo "Partido Comunlsta do Bresil", cujos
membros acreditevam qua 0 fim da ditadura 86 8eri~ alcanc;;ado por meio de luta armada."

76. Visando lograr esse objetivo, "e fam publico a not6rio {... ] que a partir de 1966,
membros do PCdoB se instalaram em ragiao situada' a margem esquerda do Rio Araguaia"," no sui
do estado do Para, e ar instauraram a Guerrilha do Araguaia. 0 objetivo da Guerrilha do Araguaia era
armer um exercito popular atraves da mobilizacao da populal'ao campesina a fim de montar uma
guerrilha rural, inspirada no processo revolucionario da China, oeorrido entre 1927 e 1949."

79. Nesse sentido, a doutrina do PCdoB na regiao era realizar 0 chamado "cereo das
cidades pelo campo", e para tanto, primeiro deveriam ganhar a eonfianl'a da populac;;ao e recrutar
camponeses, para entao lutar contra a regime mediante a forma9ao ,de um ex6rcito popular de
Iibera9ao.'· No entanto, do acervo probat6rio do caso, nao consta que a Guerrilha do Araguaia haja
efetuado ataques contra 0 regima a partir dessa reglao, senao que ainda se encontrava na etapa
iniaial de rearutamento da populac;:ao local, quando foram empreendidos os primeiros ataques das
Forcas Armadas.·o Correspondia, porranto, i:l "eentelha de uma guerra popular"."

80, Com a edic;:ao do AI-5, em 1968, e 0 "endureclmento" do regime militar durante os
anos de chumbo, 0 pedoB intensificou 0 envio dos seus membros a regiao, na sua maioria jovens
IIderes estudantis perseguidos pelo regime militar e obrigados a vivar ne Clendestinidade. Os
moradores de regiao os chamavam de "paulistas".·'

75 ComissAo Especial !10bre Mortos e Desaparecidos PoJ(tieo9. Dlreito II Mem6ria a aVetdade. BrasUia: Secretarla
Especial dos DiraitOS Humanos de Presid.6ncia da Repablica, 2007. ComUniOli\fiio do Estado da 25 de setembro de 2007.
Anaxo 1, Plig. 27, '

7& VBr Brasil: Nunce Mais, p~gs. 97 e 9S.

17 6raai!: Nunoa Mais, peg. 270.

111 Ver Brasil: Nunea Mals, psg. 98: GASPARI. Ello. A Ditadura EBcancarada, pag. 407: e Comissao Especial sobra
Monoa 9 Desaparecidos Pot(1;lco$. Oiteito A Mem6ria e a Vetdada. Brastlia: SecretBdB Especial dos Dirertos Humanos da
Presid&ncia dB Republloa. 2007. Cornunicaqao do Estado de 25 de setembto dB 2007, Anexo 1. Pilgs. 195 e 196.

76 Ver Comissao especial sabre Monos e Desaparecidos Politicos. Direlto a MemO,jp e A Verdade. Brasflia:
Secretada Especial dos Direitoa Humanos da PresldElncia de Rapablic8, 2007. ComunJoac;!\o do Estado de 25 de s8tembro de
2007, Anoxo 1. P~g, 196,

eo Ver MORAIS, Tafs &. SILVA, E.umano. Opera9ao Araguaia: 0$ a,quivoG l;I8otetos da guerrilha, pags. 19-49
(Capftulo I - Antecedentes).

a1 GASPARI. Elio. A Oitadura Escancarada, pag. 400.

8% Ver Brasil: Nunes Mais, p~g. 98; GASPARI, Elio. A Ditadura Escancerada, p~gs. 410 e 411; e Comissao Especi;;ll
sobre Mortos e Desaparecidos polhicoa. Dlrelto ~ MemOria e aVerdade. 8rasma: Secretaria Especial dos Oireitoa Humanos da
P,••id6nci. do Ropdblica, 2007. ComuniO.9~0do Estado d. 25 do .otomb'o de 2007, Anaxo 1, Plig. 165,
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61. Apesar da existencia da Guerrilha do Araguaia estar oabalmante comprovada"', este
epis6dio da hist6ria do Brasil alnda apresenta obstlieulos importentes que impedem qua sa
oonhecam os detalhes das operaQ6es militares, 0 que por sua vez dificulta a aselarecimento dos
fatos do presente caso, e aleta em grande medida a possibilidade que teve a CIDH de individualizar
a totalidade das vltimas. Por um lado. as provas fornecidas a as fontes de informacao utilizadas para
a alaboraQBo deste Ralat6rio divergem Iigeiramente em relaQao oom 0 numero de membros da
Guerrilha do Araguaia, especialmeme no que se refere aos oamponeses da regiao qua se uniram ao
movimento do pCdoS e posteriormente teriam desapareeido.

62. Com efeito, 0 Relat6rio Final da CEMDP. de 2007, indioa que:

Sob a direyao do Partido Cornunista do Braail (pedoB), cerca de 70 pessoas, jovens am sua
maioria. atuaram ern 690es de resist6ncia armada aD governo mHitar.
f. ..J
Um nOmera inoeterminado de camponeses locais, dantra os :20 mil habitante. de area, teria S6

juntado aos militantes Ido PCdoS}"

83. A pesquisa do projeto "Brasil: Nunoa Mais", pUblieada em 1985, eonoluiu que "cerca
de 60 militantes foram mortos em oombate. Ate hoje e desoonheeida a looalizayao da seus restos
mortais, apesar de se saber que os oorpos loram identificado$ pelas Foryas Armadas"." Em 1985, 0

Anexo III da publieaQBo "Brasil: Nunea Mals" inclufa uma lista de 125 desapareoidos polrticos desde
1964, dos quais 60 pessoas teriam desaparecido no maroo da Guerrilha do Araguaia, em 1972.
1973 e 1974.·'

64. Dez anos depois. em 1995, com base num dossie organizado por familiares de
desapareeidos polfticos. foi promulgada a Lei 9.140/95 oom um Anexo que Iistava 136
desaparecidos polfticos. Sessenta e uma pessoas desaparecidas incluldas no Anexo I da Lei
9.140/95 teriam desaparecido em virtude das operayoes militares oontra a Guerrilha do Araguaia,
nos anos 1972, 1973 e 1974,·7 0 desapareoimento destas 61 pessoas foi automaticamente

&3 0 Relat6rlo Final de C5MDP inolui urn capItulo as.peelsl sabre este epis6dio hist6rioo, cfr. Comlssl!o Especial sobre
Mortos e Deseparecldos Polrtico$. Direito ~ MemOria e i1i Verdada. Brasnia: Secret6tia Especial dos Direitos Humanos da
Presid~ncia da Republica, 2007. ComunicElvao do Estado de 26 de setembro de 2007, Aflexo 1. pags. 195~272.

6' Corniss~o Especl81, sobre MOrIOS e Desepareeidos POlfticos. Direito ~ MemOria e ~ Verdade. Bresma: Secrataria
Especial dos Oireitos Humanos de Prf;t5id~ncla dEl Repl.'Jblic:e , 2007. Comunica9ao do Estado de 25 de 89tembro de 2007 I

Ana.o 1. pag. 195 (grilo nosso).

as Brasil: Nunce Mai.s, pAg. 271.

liB Ver Brasl!: Nunca Maia. po§gs. 271 e 2S1M293. No referldo Anexo III, 6stavam inclufdos as seguintes
dssaparecido5 dEl Guartilha do Aragui:lia; Adriano Fonseca Fernandes Filho; Andre Grabois; Antt5nio "Alfaiate'; AntOnio
Alfredo Campos; AntOnio Carlos Monteiro Teixeira: AntOnio de P~dua Costa; AntOnio Guilherme Ribeiro Ribas; Antt5nio
Teodoro de Castro; Arildo Valad~o; Aurea Eliza Peralra Valadl'io; Bergson Gurj~o de Farialii; Cilon da Cunha Brun; Ciro Flavio
Oliveira Sallilz.ar; Cust6dio Saraiva Nato; Daniel Ribeiro Caladoi Dermevel da Silva Pereira; Dinaelsa Soares Santana Coquelro~

Dlnalva Oliveira Teixeira; Divino Ferreira de Sousa; Elmo Correa: Gilberta Olrmpio Marla; GuilherfTle Gomes Lund: Helenira
Rezenda de Souza Naz:areth; Helio Luiz Navarro de Magalh[\es; Idalfslo Soares Aranha FilM; Jaime Petit da Silva; Jane Moroni
Barroso; Jolio Carlos Haas Sobrlnho; Jolio Gus/berto; Jose Francisco Chaves; Jose Hvmberto Bronce; Jose Lima Piauhy
Dourado; Joa~ MatJrnio PatrIcio; Jos6 Toledo de Oliveira; Kleber L.emos da Sliva; Ubero Giancarlo Castiglia; Lucia Maria de
Souza; L.iJ'oio Petit da Silva; Lvii Rene Silveira e Silva; Luiza Augusta Gerllpe; Lourival Paulino; Manuel Jos6 Murcnls; Maria
C~lIa Correa: Meria Lucia. Petit da Silva; Maur(cio Greboisi Miguel Pereira dos Santos: Nelson de Lima Piauhy Dourado;
Orlando Momente; Osvaldo Orlando de Coata; Paulo Mendes Rodrigues; Paulo Roberto Pereira Marques: Pedro Alexandtino de
Oliveira; Rodolfo de Carvalho Troiano; Ros<:llindo Souza; St.lely Yomiko Kanaya.maj T91ma Regina Cords/ro Corn~a; Tobias
Pereira Junior; Uirassu de Ass!t; Batista; Vandick Reidner Pereira Coquelro; 8 Walqufria Afonso COSlB.

S? lei 9.140/95. AnexO 1 "Nomes de Passo!.s Desaparech;ias (com a epoca do desaparecirnento) .... Seguindo a
numeraQao original do Anexo \, os. d9saparecidos da Guerrilha do Araguaia reconhecidos automatlcamente eom a publicayso
da lei sa.o:
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1) Adtiano Fonseca Fernandes Filho, btasileil'o, saltairo, nasoido em 1e de dezembro de 1945 em Ponte
Nova. Mines Gar-sis, fllho de Adriano Fonseca e Zely Eust6qllio Fonseca {1973};

4) Andrll Grabois, brasileiro, nascldo a 3 de julho de 1946 no Rio de Janelto-RJ J filho de Maur(cro Grabols e
Alzira da Costa Aeis (1973);

5) Antonio Alfredo Campos. bra6i1eiro, casado (1973);

6) AntOnio Carlos Montalto Teixeira. brasileiro, cas~dQ, nasoido a 22 de agosto de 1944 em llh6us..BA, titho
de Gasser! de Silva Teixeira e Maria Luizs Monteiro Teixeira (19721;

7) Antonio de Padua Costa, brasileiro, Q:olteito, nascido a 12 de junho de 1943 no Piauf, filho de Joao Uno
d. eo",. 8 Maria Jardlllina da Costa (1974):

9) Antonio Guilherme Ribeiro Ribas. braslleiro, solteiro, nascido a 20 dEl aatembro de 1946 em Sao Paulo-SP,
filho de Walter Pinto Ribas e Benedit~ Araujo Ribas (1973l:

'11 Antonio Teodoro de Castro, brasilelro, solteiro. naecido a '2 de abril de 1945 em ItapjpQoa~CE.. flIho de
Ralmundo de Castro Sobrinho e Banedita Pinto de Castro (1£173);

12) Arildo Valadao, brasllelro. casado, nascitio a 28 de dezembro de 1948 em haici-ES, fllho de Altivo
Valadao de Andrada e Helena Almochidice Valadi.1o (1973)i

14) Aurea Eliza Pereira, brasileira, oasada. nascida em 6 de abril de 1950 em Monte Salo-MG, fllha de Jose
Paralra 8 Odila Mendes Pereira (1974);

16) Bergson Gurjllo Farias, bre,ileiro. soltairo, nascldo em 17 de maio de 1947 em Fortalezii:l~CE.. filho de
Gessiner Farias a Lulza Gurj~o Farias (1972)j

20) Cllon Cunha Brun, brasileiro, soltelro, nascido em 3 de feverairo de 1946 em Sao Sep6-RS, fllho de L.ino
Brun. Elo~ Cunha Brun 119701:

21) Ciro Flavio Salazar Oliveira, brasileiro, solteiro. nasaldo am 2.6 de 8etembro de 1943 em Ara9uari~MG,

filho de Ar,;idio Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira (1972);

22) Cust6dio Saraiva Neto, braslleiro, nascido em 6 de abril de 19152 no Cear~, filho da Dario Saraiv8 Leao 9

Hilda Quaresma San~iva Lello (19741;

24) Daniel Ribeiro Callado, brasileiro, nascido em 16 de Qutubro de 1940 em Sac Gom;alo..RJ. filho de
Consueto Ribeiro Callado e Am~rica Ribalro Callado (1974);

27) Dermeval cia Silva Pereira, brasileiro, llIoltBiro, nascido em 16 de feverelro de 1945 em Salvador-BA, filho
de Carlos Gentil Pereira e Francisca das Chagas Pereira (19741;

26) Oinaelza Santana Coqueiro, brasllalra, casada, na:scida em 22 de marQo de 1949 am Vn6ria da Conquista·
BA. filha de Antonio Pereira de Santana e Jumilia Soarea Santana (1973):

29) Dinalva Oliveira Teixeira, br21slleira, casada, nasoida em 16 de maio tie 1946 0m Castro Alves-BA, fllha de
Viriato Augusto Oliveira e Eb:a ConQalf;Ao Bastos (1973):

30} Divino Ferreira de Souza, braslleirol solteiro, nascldo em 12 de setembro de 1942 em Caldag Novas-GO
(registrado am MossamedeG-GO) flIho de Jose Ferreira de Souza e Maria Gomes de Souza (197.31;

036) Elmo CQrt'&a, brasileirol soltairo, naseido em 16 de abril de 1946 no Rio de Janeiro·RJ. filho de Edga.r
Correa e Irene Guedes Correa (1974)j

42) Francisco Manoel Chaves (0 Jos6 Francieco Chaves), brasileiro, rnorou na regiao de Cii'lianos (1972);

431 Gilberte Olfmpio Maria, btasileiro, casado, n~.5cldo em 11 de marqo de 1942 em MirEl/ill;'lol~SI', fllho de
Antonio Olimpio Marla e ROl;la Cabello Maria 11S73):

44) Guilherrne Games Lund, brasileiro, aolteito, nascido em 11 de julho de 1947 no Rio de Janeiro-RJ, filho de
JoaO Carlos Lund e Julia Gomes lund (1973);

4!il Helenira Rezande de Souza Nazii:lreth, brasileira, solteira, nasolda em 1e Qe janeiro de 1944 em Cacquaira
Ce2:ar~SP, filha de Adalbacto de Assis Na:nre1:h e Euthalia Re'lende de Souza Nazare1h (1972):

46) Helio Luiz Navarro de MagalhAes, brasileiro, eolteiro, nascido em 23 de novembro de 1949 1)0 Rio de
Janeiro-RJ, fllho de Gerson Menezes Magalhaes e Carmen Navarro de Magalh~es (1974);

50) Idalisio Soares Aranha Filho, brasllairo, casado. nascido em 27 de a90510 de 1947 em Rubim-MG, tilho de
Idalfsio Soares Aranha e Amin'thaa Rodrigues Pereira {1972};
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57) Jaime Petit da Silva, braslleiro, casado, nascido em 18 de jtJoho de 1945 em lacanga-SP, filhe de Jose
Barnardino da Silva e Julieta Petit da Silva (1973);

58) Jane Moronl Barroso, brasileirB, eoJteira, nase1da em 10 de junho de 1S4B am FortaleZB-CE, fUha de
Benigno Girao Barroso e Cirone Moroni Barroso (1974) ~

61) Jol:lo Carlos Haas SQbrinho, brasllelro, nascido em 24 de junho de 1941 em Sao Leopoldo-RS. filhe de
Idelfon.o Haa. e lima H••• 119721;

62) Joiio Gualbsrto Calatrone, brasileiro, nasoido em 7 de Janeiro de 1515' am Nova Venecia-ES, filho de
Clotildio Cali;ltrone e Osor18 Ca18trone 11974):

70' Jos6 Huberto Branca, brtlsileiro, nascldo em 8 de seternbro de 1934 am Porto Alegre-RS, filho de Huberto
Atteo Sl'onoa e Ermelinda Ma:laferro Bronca (1974);

72) Jose lima Piauhy Dourado, brasileiro, na8cido am 24 de marl'f0 de 1946 em Barrairas~BA, mho de Pedro
Plauhy Dourado e Anita Lima PJauhy Dourado {1S74};

74) J0l16 Maur(llo PatrIcio, brasileiro, nsscido sm 1943 em Santa Tereza-ES, fllho do Joaquim PatrIcio e Isaura
de Souza Pe1rrc:io (1974);

7St Jos~ Toledo de Oliveira, bra5ileiro, nascldo em 17 de jUlho de 1941 em UberI3ndia-MG, filho de Jos6
Sebasti50 de Oliveira e Adaide de ioledO de Oliveira (19721:

79) Kleber L.emos de. Silva, btasileiro, nascido em 21 de malo de 1942 no Rio de Janeiro-RJ, filho de Norival
Euphroslno de Silva e Kal'itza Lemos da Silva (1972);

80) Libero Glancarlo Castiglia, italiano, naacido 8m 4 de julho de 1944 em Corenza, filho de Luigi Castiglia e
Elena Gilbertini Castiglia 1197:3)j

B11 Lourival de Moura Paulino, brasileiro, nescido em Xamblo,a,..PA, filho de Joaquim Moura Cambino e
J.rdilina Santos Moura (1974);

B2} Luoia Mi;'!ria: de Souza, brasileira, so11elra, nascida em 22 de junho de 1944 em Silo Gonljla1o·AJ, filha de
Jos~ Augusto de Souza e Jovina Ferreira (197~);

83) L~cio P'etit da Silva, brasileiro, na$cido em 1° de dezembro de 1941 em Pira1ininga·SP, flIho de Joe€!
BernardinQ da Silva Janior e Julieta Petit da Silva (1973);

97} Lurz Ren6 Silveire e Silva, brasileiro solteiro, nascido a 15 de julho de 1951 no Rio de Janeiro~RJ, filho de
Ren~ de Oliveira e Silve e Lulita Silveira e Silva (1974);

88) l...uiz Vieira de Almeida, braeileiro, oasado, com urn filho. morava em Bocaba (1973);

B91 Lurza Augusta Garlippe, braslleira, 90lteira, nascida (} 16 de outubro de 1941 em Araraquara·SP, filha de
Armando Garlippe e Dl.lrvalina Santomo (1974);

91) Manuel Jos~ Nurchis, brasileil'o, nMcldo em 19 de dezembl'o de 1940 em Sao Paulo-Sr, tilho de JOs~

Francisco Nurchit> e Rosalina Carvalho Nurehis (1972);

94) Marcos Josl§ de lima, brEisilelro, nascldo no E$pfrito Santo, ferrairo (1973);

96l Maria Celia CorrOa, brasileira, nascida am 30 de abril de 1945 no Rio de Janeiro·RJ, filha de Adgar Corr~a

9 Irene Corr@a (19741;

97) Mari~ lucia Petit dl:ol Silva/ brasll8ira, solteira, naacida a 20 de marva de 1950 Eltn Agudos-$P, filha de
J06~ Bernardino de Silva Junior e Julieta Petit de Silva 11972);

100) MaurIcio Grebois, brasileiro, cElsado, l'Iascldo em 2 de outubro de 1912 em Salvador-BA, filho de Ag05tim
Grabols e Oora Grabols (1973);

101) Mlgual Pereira dos Santos, brasileiro, naacido em 12 de julho de 1943 em Recife-PE, filho de Pedro
Franoisoo dos Santos e Helsna Parail'a dos Santos (1972.);

102) Nelson de Lima Plauhy Dourado, brasilalro, nascido em 3 de maio de 1941 em Jacobjna~BA. filho de
Podro Pi.uhy Dour.do • Anita Lim. Piauhy Dourado 11974);

107} Orlando Momente, brsSlileiro. casado, nascido em 10 de outubro de 1933 am Rio Claro·SP, 1i1ho de Alvaro
Momente e Antonia Aivelino Momenta (1973);

108) Osvaldo Orlando da Costa, brasileiro, nasoido em 27 de abril de 1938 em Passe Quatro.MG, filho de JOG~

Orlando da Costa e Aha Orlando dos Santos (1974);
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reconhecido mediante a publicayao da Lei 9.140/95. Adicionalmente, a CEMDP, criada pela mesma
lai podia "proceder ao reconhecimento de pessoas dasaparecldas, nao relacionadas no Anexo I desta
Lei."ae

85. Por outro lado, 0 pr6prio modus operandi do Estado durante as operacoes militares
contra a Guerrilha do Araguaia, bern como a subsequente negativa das Foryas Armadas am
proporclonar informacoes sobre os evantos af ocorridos e os documentos oficiais sobre suas
atividades, tem contrlbufdo para manter 0 segredo com respailo a todas as vftlmas do presente
caso. A assa raspelto, 0 Relat6rlo Final da CEMDP indica que:

Embora as Forcas Armadas .enham adotado ums postura ond. predomina, M mals de 30
anos, silenclo a respelto do assumo, [...J 0 regime militar empreendeu varias campanhas de
informayao e repreasao, mObilizando rotativamente, entre sbril de 1972 • janeiro de 1975, um
contingente eotimsdo em clfras Que oscilam de 3 mil atG mais de 10 mil homeno do ExGrcito,
Marinha, Aeronautica, Poircia Federal e Poiicls Militar do Para. Goias a MaranMo (...J.
Considetando a despropOCl;ao entre 0 ntlmero de combatentes de urn lado e de outro, e
levando em conta Telatos da popula9~o sobre a repressao generalizada aos guerrilheiros e
campooesas, $ possrvel que 0 numero de mortes tenha sida myito superior ao que sa
oonseguiu computar. 59

86. Existarn pelo menos tr~s varsoes sobre a maneira atrav8s da qual os 6rgaos de
seguranya teriam descoberto a presenC8 dos "paulistas" na regiao do Araguaia."o Urn documento

112) Paulo Mondes Rodrigue., brasiloiro. n.seido em 2ij d. s.tembro do 1931 em Cruz Alta-RS. filho de
Francisco Alves Rodrigues e Odtia Mendes RodrlguElS (1973);

1131 Paulo Roberto Pereira Marques, brasllelro. nascido ern 14 de maio de 1948, em Pains-MG. filho de Silvio
Marques Cal'rllho e Maria Leonol' Pereira Marques (1 e7J);

115) Pedro Ale;:candrino de Oliveira Filho, braslleiro, soltairo, nascido em 19 de marJ1:o de 1947 em 8eJo
Horl~onte-MG. filho da Pedro Alexandrino de Oliveira e Diana Pila de Oliveira (1974);

, , 8) Aodolfo de Carvalho Troiano. brasilelro, naecido am 1950 em Juiz de Fora-MG, filho de Rodolfo Troiano e
Gany de Carvalho Troiano (1974):

1191 Rosalinda Souza, brasileiro, nascido em 2 de janeiro de 1940 em Caldeirao Grand9~BA, filho de Rosalvo
Cypriano Souza a L1ndaurs Correira de SOlJza (1973);

125} Suely Yumiko KamaYElna, brasil~ira, saltaira, nasclda em 25 de maio de 1948 em Coronel Macedo·SP
(1913);

126) Telma Regina Cordeiro Comla, brasileira, casada, nascida em 23 de julho de 1947 no Rio de Janeiro-RJ,
filha de Luiz Ourval Cordeiro e CelestQ Durva! Cordeiro (1974);

1281 Tobias Pereira Junior, brasiJeil'o. nascido am 16 dEl novembro de 1949 no Rio de Janeiro~RJ, filho de
Tobias Pereira e Emilia Barreto Pereira ,(1 974);

129) Ulrasau de Ass-is Batista. braslleiro, salteiro, nascido em 5 de abrll de 1952 em ltapicuru-BA. Who de
Francisco de Assis Bel1;ista e Adinalva Dantas Batista (19741:

130) Van~jck Aeidner Pereira Coqueiro, bl'asilelro, casado, naacido am 9 de de~ambro de 1949 em 6o~ Nova·
BA, filho de Arn6blo Santos Coqueiro e Ella Pereira Coqueiro (1974);

1331 Walqulrla Afonso Coets, brasileira. casada, nasoida em 2 de agostQ de 1947, fillle de Edwin Costa e
Od.t. Alonso Costa (1974).

"Lei 9.14<l/95. artigo 4.1.•. (roda9~o dada palo Lei 10.875. de 2004).

99 Comis.;Iijo tapaoial sabre Mortos e Oasaparecidos Politicos. Dircito aMemoria e ;} Verdade. E1ralilflia: Secreuuia
Especial dos Direitos Humano1.i da Presid8ncia da Republica, 2007. Comunloa.~!io do f;stado de 25 de setembro de 2007,
Ane:c:o 1. pag. 195. Ver tambem, GASPARI. Erio. A Ohadura Escancarada, p6g. 400 (no sentido de qua os atBQues militares
contra a guerrilha entre abril e outubro de 1972 leriam mobill.zado 3.200 militares dati tI'~s Forc;:as Annadaa).

SD Ver Comissao Especial sobre Mon:ol;J e DasaparElcldos Polftlcos. Oitaito & Mem6ria e ~ Verdade. Brasllla:
Secretaria [;special dos Oireitos Humanos da Pre5id~lncia de Rep(jblic~, 2007. Comunlcac;60 do Eelado de 25 de satembro de
2007, Anexo 1. Pl1g. 196 (atrev~a dos familiares da eaposa do desaparecido Luoio Petit de Silva; attav's do guerdlheito
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confldenclal da Delegacia Regional da polrcla Federal do Cear6 de 17 de margo de 1972, reproduzido
em "Operag~o Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha", indica que 0 membro do PCdoB, Pedro
Albuquerque Neto, havla sido preso em Fortaleza, Ceara.· ' 0 livro mencions que Pedro Albuquerque
Neto escapou da reglao quando sua espose ficou gravida, e que foi torturado e coagido a declarar
sobre as atividades do PCdoB no Araguaia. Em 17 de margo de 1972, tal informagiio teria chegado
aos 6rgaos de repressao, e em 21 de mergo de 1972, 0 CIE teda transrnitido urn relat6rio sobre 11

Guerrilha do Araguaia ao comando militar em Belem, Par6.·z 0 Relat6rio Final da CEMDP menciona,
no mesmo sentido, que uma das versoes reeorrentes indica que "[Pedro Albuquerque Netol. preso e
torturado, teria revelado a existllncia do movlmento guerrilheiro organizado pelo PCdoB".·'

87. 0 Relat6rio Final da CEMDP observa que e certo que, "ja em fevereiro de 1972 os
6rgaos de seguranga desenvolveram na area a Operag~o Axlxa" •• {operagao de inteligencia}. Elio
Gaspari indioa que "0 governo descobriu 0 projeto guerrilheiro do PCdoB no infclo de 1972".·5
Similarmente, "Operagao Araguala: os arquivos secretos da guerrilha" ressalta que as Forgas
Armadas reallzaram inicialmente operag5es de intellg0ncia na area em margo de 1972 (Operagao
Pelxe I e Operacao Peixe m.··

BB. A primeira "oempanha mill tar de combate a guerrllha" teve inrcio nos ultimos dias de
marco a princlpio de abril de 1972"7 Entra abril e outubro de 1972, um. contingents de
aproximadamente 3 mil a 5 mil soldados foi mobilizado para 0 que se denominou "Opera9ao
Papagaio""· A princrpio, alnda sem ter informagao muito preclsa sobre 0 COntingente da Guerrilha
do Araguaia, os milltares reallzaram algumas pris5es, por exemplo, a de Jose Genorno Neto'" No
mesmo sentido, Ello Gaspari alirma que, entre abril e agosto de 1972, sete membros do PCdcB que
participaram da Guerrilhe do Araguaia forem detidos.'oo Durante a Operagao Papagaio, loi

preSQ e torturado, Pedro Albuquerque Neto; au illUaV~!; de inforrns9ao enviada ao Exercito pele Poltcia Milital' de Maraba e
Xambloa).

Bl MORAIS, Tars & SilVA, Eumano. OperByaO AragtJi!'lia: os arQuivos secretos da guerrllha, ptig. 52.

9~ Vet MORAIS, Tars & SILVA. Eumano. Opera95o Araguaia: oS al'q1Jlvos seoretos de guettilha, pAgs. 53 e 54.

8J Comissao Especial sabre Morto,s e Oe13apareoidos Polftio08. Oireito ~ Mem6rla e l) Verdade. Bri!'lsOia: Secretaria
especial dos Dfrenos Huml3noa de Preside-nols de Republica, 2007. Comunicfil9ao do Estado de .25 de setembro de 2007,
Anexo 1, P€lg. 196.

94 Comissao Especial sobre Monos e Deaaparecidos Politicos. Dil'ei'lo ~ MemOria e tl Verdade. Brasma: Secretaria
Especial dos Dlreitos Humanos da Presld&ncia de Republioa, 2007, Comunicar;:iio do Estado de 26 de aetembro de 2007,
Anaxo 1. P6g. 196.

95 GASPARI, Ello. A Dltadura E13canoarada, psg. 413,

96 Vel' MORAIS, Ta(~ & SILVA, Eumano, Opera'l80 Araguala: os arquivos seoratOS da guerrilha. pags. 55 M 64 e 66-
69.

07 Comisslto Especial 50bre Monos e Desaparecidos PoJrticoa. Direito ;) Memoria e a Verdada. Bresma: Secretaria
Especial dos Oireitos Humanos de Presidenc;a de Republica, 2007. Comunir:aQ8o do Estado de 2~ de set~mbro de 2007,
Anexo 1. Pllg. 196. Ver tamb&m, GASPARI, Elio. A DitadlJra Escancarada. pag. 414lsobre a chegada dos mnital'as em 12 de
ebril d. 1972.1.

98 Vel' Documentos secretOS do Ell:.arcito sabre a Opera98o Papagalo. ComunicElll ao dos peticionarios de 2$ de maio
de 1997. Anexo IIi e Comissao Especie.1 e.obra Mortos e Desapareaido$ Polftioos. Direlto a Mem6ria e & Verdade. BrasOia:
Secretaria Especial dos Direltos Humanos da Presid~ncie da Republica, 2007. Comunlca~~o do Estado de 25 de setembro del
2007 I Anaxo 1. Pags, 196 e 197. A esse respeito, a CIOH toma nota Que, "Opera930 Araguaia: 05 arqvivos secretos da
guerrilha" refere-se a tal opera9-60 como IIOp9ra~ilo Peixe Ill" (p6gs. 69 9 76-78)

tiS Comissao Especial sobre MoTtoa e Deuparecldos Polfticos. Direito a M~m6ria e a Verdade. BrasOia: Searetarla
t;special dos Direitoa: Humanos da Presidancia de Republica, 2007. ComvnicB9iio do I;stado de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. pag. 196. Alguns membl'OS da Guerrilha do Araguala detldos nesse etapa iniciat posteriormente testemonharam
parente tribunais sobre os: fatos, conforme S8 indican!i infra. Entre eles, POl' exemplo, Jos~ G9nofno neto e Crim~ia Alice
Schmidt.

100 V.r GASPARI, Elio. A Oiledura Eseanearado, pag. 400.
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desaparecida a primeira vftima, "Jorge"'O' icodinome de Bergson Gurjao Farias) .'02 Conforme 0

R.lat6rio Final da CEMDP, "oomo regra geral, apenas esses primeiros guerrilheiros aprisionados com
vida foram poupados. Em 1973, a ordem oficial passou a ser de eliminagao",'03 No mesmo sentido,
Elio Gaspari observa que, "a partir de outubro de 1973 todos os militantes do PCdoS aprisionados
foram executados", '04 Os integrantes do Exercito receberam a seguinte ordem: "os mortos inimigos
serao sepultados, ap6s identifica98o" ,'0'

89, Com efelto, conforme 0 padrao supramencionado, a partir da terceira campanha
militar, '06 denominada "Operacao Marajoara", lan9ada em 7 de outubro de 1973, os militares sob 0

comando do CIE "tinham ordens para nao manter prisioneiros e prisioneiros nao mantiveram. Ern
quatro meses derrotaram a guerrilha", '07 "a dltadura fixara um padriio de conduta, Faz!a prisioneiros
mas nao entregava cadiiveres, Jamais reconheceria que existissem. Quem morria, sumia". '06

90, 0 Relat6rio Final da CEMDP corrobora 0 anterior nos seguint..s termos:

Em [7 de outubro d. 19731, foi desencadeada a tercelra e Oltima expedi9;;o contra a guarrilha.
Batizada como Opera9;;o Marajoara, essa nova campanha mobilizou, al6m do efetivo ia
present.. no 10c.I, entre 250 e 750 militares especific.mente treinados para 0 comb.ts direto
aos guerrilheiros na florssta, sando apoiados por helic6pteros e avi6es. A Presid~ncia da
Rep6blicB, encabeQada palo General Medici, assumiu dlretamente 0 contrale sobre as
operac;6es reprG$$ivas. A ordem era nao fazer prisioneiros.109

91. Dentro deste contexte foram perpetrados os desaparecimentos for~ados das vftimas
do presents caso, assim como a execucao de Maria Lucia Petit da Silva. Desde "abril de 1972 a
janeiro de 1975. em trIOs campanhas distintas, as Forgas Armadas cuidsram de sufocer s Guerrilhs
do Areguais". "0 A informa9ao disponrvel a Comissao Interemericsna indica que 0 sigilo sobre as
operal(oes militares tinhs como objetivo negar a pr6pria existAncia da Guerrllha do Araguaia, a fim
de tentar evitar a propagayao de idaiss contrarias ao regime. Ahim disso, "0 segredo da operaQao

101 Segundo 8 CEMDI'. multos membros de Gvertilha do Araguaia util1.avam eodlnomes, a fim de ocultar SUBS

identidadee, am virtude de perseguh.;:ao poUtlca. ofr. Comissao EspecIal sobre Mortoe e Dasaparacidos PoHtico$. Dlrelto a
Memoria e aVefdade. Brasilia: Secretaria Especial dos Ofreitos Humanos da PresidanciGli da Repdblica, 2007. Comunica,,~odo
Est.do d. 25 de S9,ambro do 2007, Anexo 1. Pogo 196.

lot Ver Comissao Especial sobre Monos e Desaparecidos Polf(icos. Diteito a Mem6ria e ~ Verdade. Brestlla:
Seors'tatia Especlal des DireitolS Humanos da Presidanoia cia Republica, 2007. Comunlc3t;ilo do EstadQ de 25 de setembro de
2007, Anexo 1. P~g. 197; e GASPARI, Elio. A Ditadura Esoancstsdi!l, pag. 419.

103 ComissaO Espeoial sabre Marta!;! e Desapatscldos PoUtioos. Direito tt Mem6rla e a Verdada. Brasnla: Secretarie
espeoial dos Dltaltos Humanos da Presid~ncla da Republioa, 2007. Comunioac:ao do e~tado de 25 de setembro de 2007,
An.xo 1. pogo 196.

104 GASPARI, Elio. A Dltadura E.scancaradB, pag. 457

10l; Documemo5 secretos do Edtcito sabre fJ Opere9ao Pi!lpagalo. ComuniOfil9BO daB peticfoniirios qe 23 de maio de
1SS7. AnexO 11,

loa Esta operac:~o leria sido preeedida pela "Operayeo Suoud"', destlnada B reorgenizar a 0s!tat6gia do CIE 8 as
atlvldades de inteligQneia na area, conforms 0 Ralat6rlo da Opers9ao Sucuti. reali2ada entre maio e outubro de 15'73,
assinado pelo Coronel SebalStilo Rodrigues de Moure (Cuti6). Comonicfl9ao dos peticioniirlos de 6 de mar90 de 1999. Anexo
1. Vetl no masma sentido, ComissAo Especial sob.s Mottos e Desaparecidos PoUticos. Dlreito a Memoria s a Verdade.
Brsemai Secretaria Especial doe Oireitofi Humanos da Pre6id~ncia da RepLlblica, 2007. Comunlcal;~o do Eatedo de 25 de
sotombro de 2007, An.xo 1. pag. 196; 0 GASPARI, Elio. A Oit.dure Escenoatad., pag. 433.

107 GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada, ptlg. 400. Vef tamb6m GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada, plig. 369.

l(lij GASPARI, Elio. A Oitlildura Eacancarada, pag. 420.

109 Comissao Especial sabre Mortos e Desaparecldos PoHticos. Direito a Memoria e a Verdade. BrasfUa: Secreteria
~ijpaclal dos Direitos Humanos da PresldGncia da Republioa, 2.007. ComunicaQao do Estado de 25 de setembro de .2007,
Anexo 1. PAg. 198.

110 Brasil: Nunca Mals, p~g. 270.
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militar determinou a ciandMtiniza980 da a980 do Estado". \11 Apenas em 15 de man,o de 1975. 0
Presidente Geisel fez a primeira referencia publica sobre a Guerrilha do Araguala, atraVes de
mensagem enviade ao Congresso anunciando 0 desmamelamento do movlmento armado no Para." 2

92. Hii Indicios de que os desaparecidos forem torturedos depois de capwredos e
previemente a sue eXecU9ao.''' alguns tivaram seus olhos vendedos e em segulde foram
fuzilados.'14 Urn dos desaparecldos, Osvaldo Orlando de Costa ("Osvaldilo") teria sido executado
por militares e posteriormente seu corpo teria sido emerredo e i9ado par um helic6ptero que entao
sobrevoou a area para aterrorlzar a popula980,'15 A informayao indica que. imediatamente ep6s isso,
"Osveld80' fol decapitado, ato que parecerie ter sido adotado como pratica."· Com efeito. "a 16glc8
do extermfnio explicava a degola como recurso necessaria para a idemifica9ao de guerrilheiros
mortos no meio da mata, a dies de distancie de um ponto de cantata com a tropa",'" Ou seja, a
decaplte9ao serla a meneira utllizada pelos militares pera facllitar a identifica980 dos membros da
Guerrilha do Araguaia capturadOs e executados no meio da selva, evltando que os militares tivessem
que carreger seus corpos ate a tropa. I' ao inves, levavam somente a cabeQa da pessoa.

93. Imediatamente ap6s a ellmina9ao da Guerrilha do Araguaia, 0 governo milltar ImpOs a
lsi do silenclo sobre 0 epis6dio e a imprensa nao publicou nada sobre a assunto."· Por sue vez. as
For9as Armadas nao quiseram delxar nenhum vestrgio das suas opera~i5es contra a Guerrilha do
Araguala. De acordo com 0 Relat6rio Final da CEMDP:

Ha informa90es de que corpos de milit.ntes sepultados na selva foram desenterrados e
queimados. HA relatos ds que alguns corpos tedam sldo atirados nos rios da r6g;;;0. 0 governo
militar Imp6s ailtlncio absoluto sobre os .contecimentos do Araguaia. Prolbiu a imprensa de
dar notrcias sabre,o tema, enquanto 0 ExeTcito nagava a exlst@ncia do movimento.119

94. Nos masmos termos, outra fonte indica que:

", GASPARI. Ello. A Dit.dura toc.nearada. pAg. 435.

nz MORAIS, lars &. SILVA, Eumano. Operac;:so Araguail;l: 06 arquivDe aecretos da guerrilha, pllg. 617.

11:) Ver GASPARI, Elio. A Ditadure Escancarada, p~gG. 419 {sobre 0 desaparecidQ Bergeon GurjAo Farlasl. 424
(sabre os de~apareCidos Bal'gson Gurjl\o Farias, Kl(Jber LemoS da Silva. Helenira Nazareth, AntOnio Carlos Montsll'o Teixeira e
Lourival Paulino), 454 (sobrs 3; desaparecida "Dine", codinome de DinaJ"a Oliveira Teixeira) 455 (sobre 0 desaparecldo JoM
Humberto Branca), 456 (sabre os desaparecidos -Joao Aragl,.laia" a "Manoa!", codinomes de Dermeval da Silva P~rg;lra e
Rodolfo ds Carvalho Troieno. respGotlvamente) e 457 (sobre sete deaaparecidoE qua t~riam sido vistos na priaao de Bacabal.

114 Ver GASPAR!, Eno. A Ditadura Escancarada, psg. 402 (sobre 0 fu:zilamento de 3 guerrilhelros, uma deles
identific:ada comO a dQsaparecida 'Ross', codinoroe de Marla edlia Corn~a),

11" Ver GASPAI=tI, Elio. A Dltadura Escancarada, p6g. 406.

116 Vet GASPARI, Elio. A Dhadura Eaeaneatada, ptigs. 444 (sobre a decaplt6/faO do desi!lf)arecido "Ari", codinome
de Arildo VeladGo), 447 (sobre a decapital/ao dos dee:apareoidos "Chico", codinome de Adriano t=onseca Fernandes Filho, e
Jaime Petit de Silva) e 457 (sobre a dscapltaliAo do desaparecido Oavaldo Orlando da Costa).

117 GASPARI, Elio. A Ditadura Escanoarad•• pAg. 457.

11& Ver MORAIS, Ta(s &. SILVA, I:umano, Opers9ao Araguaia; os an:tl1ivos secretos da guerrllha, p~g. 537.

119 Comissao Especial sobre: Mortos 6 DeS6parecidoB Polltioos. Dlrelto ~ MemOria e a Vardade. Brasnia: Secrataria
Especial dos Direitoa Humanos da Pr9s1d~nciEi da Rep(Jblice, 2007. Coml1nlcaCao do Estado de 25 de setembro de 2007.
An.xo 1. PAg. 199.
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o CIE oombatia a Hist6ria, para que nela n:io 9Xistisse guarrilha. Apagava 0 registro do
extermrnio. Equipes de miJitares mandadas ao Araguaia abriram sepulturas, retiraram os
corpos espalhados pela regiao e levaram-nos de helic6ptero para a serra das Andorinhas, anda
foram queimados com fogueiras de pnaus caracas. 120

95. Com efeito, as For9as Armadas nunca revelaram 0 que ocorreu no Araguaia. A CIDH
considera relevante a seguinte analise relacionada com os fatos da Guerrilha do Araguaia:

Passados quase trinta enos do aniquilamento da Guerrilha do Araguaia, a reconstru9ao do que
sucedeu na floresta • partir do Nata' de 1973 e urn exerclcio de expo.i9ao de ver.5es
prajudicad•• pelo tempo, pel•• lendas e atl! mesmo pel. convani~~cia da. narrativas [...J [Os)
com.nd.ntes mllltares I J sa racusam a admitir a exist~nci. da guerrilha e a poHtic. de
Gxterm(nio qua oontra ela foi praticada.121

96, Em 19 de outubro de 1993, a revista "Veja" publicou uma emrevista com ooficial
da Aeronautica Pedro Cabral Corr~a, quem afirmou que, "teria pilotado urn helic6ptero transportando
corpos dasenterrados em Bacaba para incinera9ao no topo da Serra das Andorinhas".'" Tambem
existem refer~ncias a declarac6es do Capitiio Cabral Correa no sentido de que "a guerrilha ]6 nao era
mais guerrilha. Era uma cS9ada levada a tarmo por verdadeiros monstros", '23 Outro oficial nilo
identificado teria afirmado que os membros da Guerrilha do Araguaia "rendidos e submissos, foram
assassinados. Puseram alguns deles em avioes tripulsdos por equipes do Centro de Informa90es da
Aeronautics e jogaram-nos no oceano" .'24

97. Com base em todos os fatores anteriormente mencionados, a CIDH nao considera
possrvel idemificar todss as vrtimas do presente caso, nem estsbelecar com precisilo as
oircunstancias do desaparecimento de cada uma deias. Nessa sentido, conforme supramencionado,
faz-se mister lembrar que, em 1995, 0 Anexo I da Lei 9.140/95 reconheceu 0 desaparecimento de
61 pessoas relacionadss com a Guerrilha do Araguaia, basesdo num dossie organizado por
familiares de desapareoidos politicos, Conforme 0 Relat6rio Final da CEMDP:

Nunca foi apresentada qualquer contesta9ao ~ Iista de mortos a desaparecidos Que oomp6s 0

anexO da Lei 9.140. Contudo, como 0 rol nao era completo, houve a necessidade de deix~-Ia

em aberto, atribuindo a comissao especial institufda nessa lei a compat&ncia pare examinar e
reconhecer novos casos. 125

98.
Comissao

Urn dos membras da CEMDP observou que dur.nte os 11 anos de trabalho n. referida

os problemas enfrenrados para fazer instruyao processual dos casas estudados sempre
ocorreram pela nao-abertura de arquivos .inda guardados, ou aM mesmo dito. inoinerados.'26

12() GASpA.RI. Elio, A Ditadura E6canearada, pag. 462.

11.1 GASPARI, Elio. A Oitadura Escancarada. peg. 453.

1.2:2. ComlssS,o Especial sobra Mortos e Oesaparacidos Pol([icos. Dlreito a. Mem61'ia e a Verdede. Brasnla: Secret~uie

Especial dOG Direltos Humano, da PretoidAncla da RepClblica, 2007. Comunic8yeo do Estado de 25 de Sf;ltambro de 2007.
Anexo 1. P~g. 199,

123 GASPARI. Elio. A Ditadura Escanoarada, pilg. 453.

114 GASPARI, Elio. A DitadurB E6c6nc·arada, p~g. 4157.

125 Comissao Especial sabre Mortos e Deseparecldos Polfticos. Diraito ~ Memoria e ~ Verdade. Bt3sllia: Secrati:ltia
Especial dos Diraltos Humanos de PresidQncia da Republioa, 2007. Comunicayao do Estado de 25 de S9'1:9mbro de 2007,
An.xo 1. PAg. 34.

126 Comissao Especial eobre Monos e Desaparecidos Pol{ticos. Direito a Mam6ria e III Verdada. 8rasflia: Sectetarla
Especial doe. DiraitoG Humanos da PreaidOnela de Repoblica, 2.007. Comunicaoao do Estado de 25 de s9tembro de 2007,
Anexo 1. PAg. 41 (opinltSo de Augl.lstino Vait, ex~Presldenteda CI:.MOP).
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99. No mesmo sentido, oUtro membro de CEMDP indicou que

" claro que multo. setoras, notadamsnte da Polfcia Federal e das Forcos Armadas, nao
colaboraram com as inforrna90es de que dispunham. Houve notroias de incendios,
desapareoimento de documentos, sem Que qualquer responsavel tivesse side punido.'27

.~.

100, Adicionalments, conforms 0 Relat6rio Final da CEMDP, "nao howe urn esquema
amplo de divulgaQao governamental para informar s mobiliz.r as fammas dos mortos e
desaparecidos politicos"."· Isto se agrava devido a que a Lei 9.140/95 estabelece que os pedidos
de reconhecimento de pessoas desaparecidas nao inclufdas no Anexo I da lei deveri'io ser propostos
pelas suas fammes e "serao Instru(dos com informaQ6es e documentos Que possam comprovar 0

pretensiio",'29 lsto e, por um I.do, somente as fammas podiam apresenter tais pedidos, e por outro,
as pr6prias fammes tlnham que proporoionar os elementos de prova suficiemes para demonstrar 0

desaparecimento de seus entes queridos.

101. 0 Relat6rio Final da CEMDP inclui 63 casos correspondentes a Guarrilha do
Araguaia. A maioria dos casos analisados relacionavam-se com pessoas deseparecidas cujos nomes
hi figuravam no Anexc I de Lei 9,140/96, somente dois casos130 de desaparecimentos adicionais
foram comprovados pela CEMDP, relativos a Antonio Ferreira Pinto (de codinome "AntOnio
Alfaiate") e Pedro Matias da Oliveira (sem que haja sido possfvel concluir se este correspondia ao
indivrduo de codinome "Pedro Carretel"). Assim sendo, em 2007, e CEMDP contabilizava 63
desaparecidos no marco de Guerrilha do Araguaia.'"

102. Nao obstante, em virtude das dificuldades supracitadas, particularmente com
respeito ao Onus probat6rio nos procedimentos perante a CEMDP, 0 Relat6rio Final desta indios Que
houve 16 processos denegedos sobre casos relacionedos com a Guerrilha do Araguala, e "todos
oorrespondem a moradores da regiao",132 0 que corrobora a conClusiio sobre a incerteza relativa ao
numero de camponeses desaparecidos no marco da Guerrilha do Araguaia. A maiorla desses pedidos
fol rejeitada devido a que a documenta9ao enviada a CEMDP estava incomplete, pois careciam de
elementos que comprovassem qualquer partioipaQi'io Me Guerrilha do Araguaia ou entao as
circunstlincias das mortes. 133

127 Comissao Espeoial sabre Monos 6 Desaparecidoe PoUticos. Direito aMem6ria a a Verdade. Brasilia: Secretaria
Especial dos Direitos Humanos de. Presid~nel8 da RepublicliJ, 2007. Comunlcac;ao' do EGt&do de 25 de setembro de 2,007.
Anexo 1. Pag. 45 (opinUio de 8elis6rio doe Santos Junior, membra da CEMOP).

'26 Comiss:iio Especial sobre Mortos " Deseperacldos Polfticos. 01reito a Mem6rla e aVerdade. Bl'asllla: Secretarie
Especial dos Dlreitos Humanoe di! Pr8sld~ncia da Republica, 2007. Comonicli9ao do I;;stado de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. P~g. 35.

m ~ei 9. , 40/95, .rtlgo 7 (reda96o dad. pel. Lei' 0.536, de 2002\.

1~() Comissao Especial sobre Mortos 6 OesapBrecidos PoUt/ODS. Direito a Mem6ria a a Verdade, eras/li~: $eeretarla
Especial dos OireJr:os HumBnos cia PresidOnc:ia da RepUblica, 2007. Comunicac~? do Estado de 25 de setembro de 2007 I

Anexo 1, pag. 203. A esse respeito. a CIOH observa que, de fato, a 1i1iltEt de mortos em Araguaia no Ralat6rlo de CEMOP
inclui 3 caSas adicionais, totalizando 64 C6505. No entanto, urn de-Ies, Antonio Araujo Veloao, naD S9 refere a urn
dea:aparecimanr:o sensa a uma passoa que morreu quatro anO~ depois como conaeqOOnola das tonures sofridas.

131 Os 61 desaparecido5 do Anaxo I da Lei 8,140/95, n1als AntOnio Ferreire Pinto a Pedro Matias Oliveira.

13~ Comissao Especial sobre Mortos e DesapBrecido3 Polfticos. Dire:ito a Memoria e ~ Verdade. Brasfiia: Secretaria
Espaolal dos Direitos Humanos dB Presidencia da Republica, 2007. Comunjca~ao do Estado de 25 da setembro de 2007,
Anaxo 1. Fag. 265.

'33 Ver Cornieae.o Especial sabra Mortos e Deseparecidos Polftico$. Oiraito ~ MemOria e a Verdade. 6rasflia:
Secrelaria Especial dos Oireilo3 Humanos da Presidencia da. Republica, 2007. Comunic2l9~o do Estado de 25 de s8tembro de
2007, Anexo ,. P~gs. 265·270.
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103. Adicionalmente, a CIDH observa que em 22 de maio de 2007, 0 Estado apresentou
um quedro segundo 0 qual estavem reconhecidos 64 desaparecidos de Guerrilha do Araguaia. Assim
sendo, as 63 pessoas ja identificadas, juntava-se Josias Gonc;:elves de Sousa. 1>' Em resumo,
mediante 0 Anexo I da Lei 9.140/95 (61 desaparecidos), 0 Relat6rio Final da CEMDP (63
desaparecidos), e a lista de indenizac;:oes em virtude de Lei 9.140/95 (64 desapareoidos), 0 Estado
efetivemente identifioou 64 desaparecidos da Guerrilha do Araguaie.

104. Por sua vez, os representantes alegaram que as vrtimas do presente caso sao "os
desaparecidos durante as operec;:oes militeres contra a Guerrilhe do Araguaia bem como seus
femiliares"''', e identificaram devidamente setenta pessoas desaparecidas'" e alguns de seus
familiares. No entanto, a CIDH observa que ha indloios de que durante as campanhas militares
oontra a Guerrilha do Araguaia tambem foram praticadas detenc;:oes arbitrarias, e que a torture era
sistematica e perpetrada oontra membros da Guerrilha do Araguaie detidos e camponeses da regieo,
os quais eram aousados de ter apoiado os membros do PCdoB.137 Portanto, as supostas vrtimas de
detanc;:ao arbitrliria, tortura e outres vioiet;:oas de direitos humanos, distintas dos desaparecimentos
forgedos, neo foram inclurdas pelos representantes no procedimento perante a CIDH.

105. Por outro lado, a CIDH reafirma que 0 Estado reconheoeu, deede 0 infcio de
tramltac;:ao deste caso, a detenlfao arbitriirja e e torture des vrtimas e seu desaparecimento forgado.
", Portanto, oom base em tal reconhecimento do Estedo com respeito as pessoas desaparecidas; a
partir da Iiste de 70 desapareoidos e seus familiares apresenteda pelos representantes; do. 64
desaparecidos devidamente identificados pelo Estado; asslm como de todo 0 aoervo probat6rio
utilizado pala CIDH para elaborar 0 Relat6rio de Merito, em seguida, se enumera em ordem
alfabetica, os nomes das 70 vrtimes dasaparecides que puderam .ar jdentifioadas, assim como a
passoa executada cuio. restos foram encontrad05 a identificados em 1996 (Maria Lucia Petit da
Silva), no momento em que a CIDH aleborou seu Relt6rio de Marjto:

lJ.4 ComunicaQBo do Estado de 22 de maio de 2007t Anexo 6 - Rala/f~o das indeni~a90e$: pagas, por 10r98 de Lei n.
9.140/95, aos famillares dos gl,JerrilheiroEi desaparecldos lno. 351.

136 elCH, Relat6rio No. 91/08 (marital, 11.552. Julia Gomes Lund e outroe (Guarrilha do Araguaia), SrasH, 31 de
Qutubro de 2006, Apandice 1t para. 14.

1.:16 Os patlclonarios coincidem com a lista de 63 pessoas do Relat6fio da CEMDP (nao incluam 0 dc:saparecido
Joaias Gonc;:alves de SQusa. identificado posteriormente peto EstadoL e agrsg:am ~ lists anterior o.s GElgLdntBs 7
desaparec:idos, na sua m6110ria camponasas da regilio: "Batista", "Gabriel", "Jo8quinzao", Jose de Oliveira, Juarez Rodriguez
Coelho, Sabino Alves da Silva e "'Sandoval".

,37 Ver, intet a1/8, Comissao l;special sabre Mortos e Desaperecidos Polrtlcos. Direito a Mem6ria e a Verdade.
Brasilia: Secreterie E~pacial dos Dltaitos HumanoliJ de PraaidAncla da RepClblica, 2007. Comunlcat;D:o do Estado de 25 de
satembro de 2007, Anexo 1. PAg. 199; GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarsds. peg. 438i Declatac;Oes de Jose Genoi'no
Nato, prestadas em 19 de agosto de 1985, e de C,im~ia Alice SchmIdt de AlmeidE:l, DanUo Carneiro. Glenio Fernendez e
Dower Morass Cavalcante, presti;ll:fas em 10 de outubro de 19'85, parante a 1G Vara Federal do Dif;itrito Fedaral. no marco da
A!;ao N° 82.00.24682-5. ComUniC6(iaO dos pstic:ionllrios de 17 de nljvembro de 1995, Ane,;o5 1. 2, 3, 4 e 5j Notfcias do
Jornal "0 Globo", de 28 de abrif de 1996, in,ituladas "A HIst6rla Secreta: Jose Genoino e Luzla Rels tiveram sorte; POt terem
sldo presos nos primeiroli tempoS. escaparam vivos"; "Fatos identlficam guerrilheiros mOttos no Araguale", e "Medici v0nceu
a Ultima baralha da guerra secreta". Comunicaca.o dos peti(;ionflrios de 2 de maio de 1996, Anaxos 1(a) lb) a (e); Nodcias do
jornal "0 Globe". de 29 de abril de 1996, intitufadas "'Dassie revela da~as de manes de 31 guerrilhelros"; "0 Governo vai
ajudar famflias e encontrar os corpos de desaperecldos no Araguaia". e "Luta das fam{Jjas agora ~ para localizar corpos".
Comunica9110 dos petic:ion6riOS de 20 de maio de 1996, Anexos 1{dl (el e (f); Notfcia do jarnal "0 Globo". escrita POt Jose
Geno(no Neto, lntltulada itA hi.!3t6ria do Araguala". de 14 de maio de 1996. Comunicavao dOE peticlonllrios de 20 de malo de
1996, Anexo 7; Noticia do jornal "0 Globa". de 2 de maio de 1996. intitulada "Ex guia mo~tra onde foram enterradoa".
ComunicaQao dos petlolonilirios de 20 de maio de 1996, Anexo 2; Reportagam da ravlsta "'Epoes", pUblicada em 11> de m~r90

de 2004 e intitulada "Os segredos do Araguaia". Comunlcac;:So dos peticionarioa de 5 de dezernbro de 2006, Ane,;o J9:
Notfcias do Jomal "'A Folha de S~o Paulo" intituladas "E:nfarmeiro reanimava prasos sob tortura" e "'E:x:~militares (~Iatam

,\ortura do E.xt1rclto COntra guarrilha", de 1° de maio de 2006. Comunlcec;:&o dos peticion~t'ios de: dezernbro de 2.006, Anexos
55 e 58.

1.'lB CIDH. Relat6rio No. 91/08 Im~titoL 11.562. Julia Gomes Lund e QutfOa' tGlJQrrllha do Araguaia}. Brasil, 31 de
outubro de 2008. Ap~ndice 1, para. 39.
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ViTIMA DESAPARECIDA FAMllIARES'39

1. Adriano Fonseca Fernandes Filho''O Zelia EustaQuio (mae) e Adriano Fonseca (pai)
Alzira Costa Reis (mae), Mauricio Grabois (pai -
tambem desapareoido),Viotoria Lavinia Grabois

2. Andre Grabois'" Olimpio (irma), Crimeia Alice Schmidt de Almeida
(companheira) e Joao Carlos Schmidt de Almeida
(filho)

3. Antonio Alfredo de Lima'"

4. Ant5nio Carlos Monteiro Teixeira'"
Luzia Monteiro Teixeira (mae) e Gerson da Silva
Teixeira (pai)
Maria Jardilina da Costa (mae) e Joao Lino da

5. Antonio de Padua Costa'M Costa (pai)

6. Ant6nio Ferreira Pinto145

6enedita de Araujo Ribas (mae), Walter Shaiba
7, Ant6nio Guilherme Ribeiro Ribas"· Pinto Ribas (pail e Jose Dalmo Ribeiro Ribas

(irmao)
Filho de Benedita pinto Castro e de Raimundo de

8. Antonio Theodoro de Castro '47 Castro Sobrlnho, e irmao de Maria Ellana de
Castro Pinheiro
Helena Almochdice Valadao (mae). Altivo

9. Arildo Arnon Valadiio"· Valadao de Andrade (pai), e Roberto Valadao
!irmiio)

10, Aurea Elisa Pereira Valadao '40 Odila Mendes Pereira (mae) e Jose Pereira (pai)
11. JlBatista,/1!SO

12. Bergson Guriiio Farias 151 Luiza Guriao Farias (mae) e Gessiner Farias (pai)

135 Os familiares est@Q idemificados conforme 05 dadoa no Ansxo I da Lei 9.140/95, no Relat6rio Final de CE;MDP a
08 Iista apraaentada pelos peticlona.rlo5.

1..0 AnexQ I da Lei 9.140/95 (no. 1), Relat6do Final da CEMDP lpll.g. Z1Sl e !ista apresentada peloa petictonArlos,

141 AnexQ I de Lei Q.140/95 Ino. 4), Relal0rio Final de ~~MDP (pa.g. 224) e liste apraEientada pelos petlcionf!nos.

142 Anexo 'de Lei 9.140/95 (no. 5 - "Antonio Alfredo Camposi,), Ralat6rio Final 00 CEMDP (p~g. 219) e lista
apreaentede pelos peticion6rios.

14' Anexo Ida LsI9.140/S6 (no, 6), Relat6rlo Final da CEMDP (peg. 212) e Iista aptasentada pelos peticionAtios.

144 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 7), Relst6rlo Final de CE:MDP (pflg. 2461 e Usn:l apresentada palos peticlonBrios.

'45 Aelat6tio Final da CEMDP (ptig. 251) e lista apresentada pelo5 pe'tic:ion6rio~.

14E1 Anexo I da Lei 9.140/95 Ina. 9), Relat6rio Final da CEMDP {pAg. 2261 e liStB apresentada palos peticionarios.

1
4

7 An$xo I da Lei 9.140/95 (no. 11), Relat6rlo Final da CEMOP (p6g. 244) e lista apresemada pelos peticionj§rlos,

HIS AnexQ I da lei 9.140/96 (no. 12), Relat6rio Final da CEMDP (p~. 222) e !ista aptsssntada palos peticionfirios.

1411 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 141. Relat6rio Final da CEMOP (pi!g. 255) e Iista apreeenteda palos petlclon6rios.

150 lIsta apresentada pelos petiolon~rios. Hit tambem refer6nciss a aste campone,s desElParecido no fialat6rio Final
de Cl;MOP, p~g. 270 (referente a Iilllta de desaparecldos em STUDART, Hugo. A Llil:l da Selva); e GASPARI/ Elio. A Ditadura
Escancarada/ ptigs. 447 (nota 231' e 461 ("[Batista] estava corn Oevaldao quando a trapa atacou a CQmiaaao militar no Natal
de 187:3. Continuou com as guerrllheirol1 ate que fol capturado, nume CElia onde pediu comida. Foi visto na priggo, em
Xambioa, ond'e cJeaaparaceu"l; e em MORAIS, TaTa &. SILVA, EtJmano, Opersgao Araguaia; OS arquivos secretos de guertilha,
p~g. 583,

151 Al"lexo I da l.ei 9.140/95 (no. 16), Ralat6rlo Final da CEMDP (pllg. 204) 9 Iista apresentada palos peticionarias.
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13. CHon Cunha Brun'~' Eloa da Cunha Srun (m~e) e Lino Srun (pail

14. Ciro Flavio Salazar de Oliveira'O>
Maria de Lourdes Oliveira (mae) e Aredio Oliveira
(pail

15. Cust6dio Saraiva Neto'>4
Hilda Quaresma Saraiava (mae) e Dario SaraIva
Leao (pai)

15. Daniel Ribeiro Callado'"
America Ribeiro Callado (mae) e Consueto
Callado (pai)

17. Dermeval da Silva Pereiram
Francisca das Chagas Pereira (mae) e Carlos
Gentil Pereira (pal)
Junflia Soares Santana (mae), Antonio Pereira de
Santana (pai), e Diva Soares Santana, Delma

18. Dinaelza Santana Coqueiro '6' Santana Miranda, Dinora Santana Rodrigues.
Dircineide Soares Santana e Getulio Soares
Santana (irmaos)
Elza Conoei9ao (mae) e Viriato Augusto Oliveira

19. Dinalva Oliveira Teixeira 166 (pail

20. Divino Ferreira de Souza'"
Maria Gomes dos Santos (mae), Jose Ferreira de
Souza (pai) e Terezinha Souza Amorim (irma)

21. Elmo Correa'eo Irene Guedes Correa (mae), Edgar Correa (pal) e
Aldo Correa (irmao)

22. Francisco Manoel Chaves '6'
23. "(3abriel'1162

Rosa Cabello Maria Imae), Antonio Olimplo Marla
24. Gilbert~ Ollmpio Maria '63 (pai), Victoria Lavinia Grabois Olimpio (esposa) e

I~or Grabois Olimpio (filhol
25. Guilherme Gomes Lund,·4 Julia Gomes Lund(m~e) e Joao Carlos Lund (oai)

Euthillia Resende de Souza Nazareth (mae),

Helenira Razende de Sousa
Adalberto de Assis Nazareth (pail. e Helenalda

26.
Nazareth".

Resende de Souza Nazareth, Helenice Resende de
Souza Nazareth, Heleneide Resende de Souza
Nazareth. Helenilda Nazareth AQuino e Helenoira

152 Anaxo I d Lei 9.140/95 (no. 201, Relat6rio Final da CcMDP (peg. 244) e lista aprer;;entada palos peticionatlos.

163. Anexo I da lei 9.140/95 (no. 21). Relirt6rio Final da CEMDP (psg. 214) e Ilsta apresentada palos peticionarios.

1(\4 Anexo 1de Lei 9.140/85 (00. 22), Aelat6rio Final de CEMDP (pag. 244) e Iista apreseml;\da palos patlclon~rio5.

1SS Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 2.4), Aelat6rio Final do CEMDP {pAg. 2561 e lieta apl'Bsentada palos petiolontirJo5.

156 AnEl>:O I da Lei 9.140/95 (no. 27). Rela't6rio Final da CEMDF (p6g. 247) e lista apresentada pelos peticionarlos.

1&7 Ane:ll:Q I de Lei 9.140/96 (no. 28), Relat6rio Final de CEMDP (pag. 248) elista apresentada pelos peticionarios.

ml Anexo I de Lei 8.40/95 (no. 29), Relat6rio Final da CEMOP (pag. 257) 8 liste apresantada pelos paticionAr(os.

\69 Anexo I da LQ19.140/95 (no. 30). Relat6rio Final da CEMDP (pllg. 220) e lIsta apresentada palos peticionarios.

160 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 36), Ralat6rlo Final da CEMDP (pag. 2531 e liata apresantada peloe petiotontarios,

161 An€lxo I da Lei 9.140/95 (no. 42), Relat6rio Flnat da CEMDP (pag. 210) Q Iista apreElentada pelos peticion~tios.

l!Z Lista elpreBsntada palos petiGion~tlos. H!\ tamb6m re1arencia a est6 campon~s desaparecido no Relat6rio Final da
CEMDP. pdig. 270 (referents a lists de desaparecldos em www.desaparecld,£§.p.:0liticQB.org.brj.

163 Anexo I de Lei 9.140195 (no. 43), Relat6rlo Final da CEMOP: (pAg. 2.~OI e Iista aprasentada palos petlcionarica.

HI4 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 44)r Aelat6tio Final da CEMDF' (pl1g. 232) e liata apresentada pelo6 patlclonliri'p5.

lSS Anexo I da Lei 8.140195 (no. 45), Rellilt6rio Final da CEMDP Ip~9. 212) e lista apr~santada pelo5 peticlonArios.
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Resende de Souza Nazareth (irmas)

27. Helio Luiz Navarro de Magalhaes'6. Carmem N.varro (mae) e Gerson Menezes
MaaalMes (oai)

2B. Idalfsio Soares Aranha Filho167
Aminthas Aranha (mae) e Idalisio Soares Aranha
(pai)
Julieta Petit da Silva (mae), Jose Bernardino da

29. Jaime Petit da Silva"· Silva Junior (pai), e Laura Petit da Silva e CI6vis
Petit de Oliveira (irmaos)
Cyrene Moroni Barroso (mlie). Benigno Girlio

30. Jana Moroni Barroso'·9 Barroso (pai) , Lorena Moroni Barroso, Breno
Moroni Girlio e Ciro Moroni Girao (irm§os)

31. Joao Carlos Haas Sobrinho'70
lima H.ss (mae), Idelfonso Haas (pai) e SOnia
Maria Haas (irmll)

32. Jollo Gualberto Calatrone'" Osoria Calatrone (mae) e Clotildio Calatrone (pai)
33. "Joaauinzao" 172

34. Jose de Oliveira 173

35. Jose Huberto Bronca'74
Ermelinda M. Bronca (mae) e Humberto Aneo
Bronca (pai)

36. Jose Uma Piauhy Dourado175
Anita Lima Piauhy Dourado (mae) e Pedro Piauhy
Dourado (pai)

37. Jose Maurnio Patricio"·
Isaura de Souza Patricio (mae) e Joaquim Patricio
(pai)

38. Jose Toledo de Oliveira177
Adafde TOledo de Oliveira (mae) e Jose Sebastiao
de Oliveiraleai)

39. Josias Gon<;alves de Sous. 179

40. Juaraz RodriQuez Coelho179

41. Kleber Lemos da Silva '90 Karitza Lemos da Silva (mae) e Norival

lsa Anexo I de Lei 9.140/95 {no. 461, Rela10riQ Final da CEMDP (plig. 240) e Jiata apresemada pelos petieion~rios.

'67 An.xo I da lei 9.140/95 (no. 501. Relat6rlo Final da CEMDP (p~g. 2071 eliste .pr•••ntad. pelos peticionarios.

laa Anexo I da L.ei 8.140/95 Ino. 57), Relat6rio Final da CEMDP (peg. 225} e liete apres0ntada palos petlelonarios.

169 Ane;:c.o I de Lei 9.140/9'6 (no. Sa), Ralat6rlo Final de CEMDP lp€lg. 237) e Iista apreeentada palos peticion~rios.

170 Anexo I da Lei 9,140/95 (no. 61), Relat6rio Final da CEMDP (pAg. 2161 e Ilata apresentada palos pe'ticionArlos.

171 Ans;w;o I da lei 9.140/95 (no. 62), Relat6rio Final de CEMDP (p(5g. 220) e liste apreeantada pelos peticionariOS".

172 Lista apressrnada palos. peticionarios. Ha tambem referl1lnclsa a eats camponb deaapareoldo no Relat6rio Final
da CEMDP, p69s. 271 (referante a lista de deaaparaeldos em STUDART, Hugo. A Lei da Selva) e 281 (refarente 80 campcm€!s
Joaquim de Sousa, conhecido oomo "Joaquinzao". cujo pedido foi rejeltado pela CI;MDP, em virtude de tar sido apresentado
fora do prazo).

173 lia~e apresemada peloe pe'l;icion~rlos. H§ tambem refer§ncia a aste camponl§s desaparacldo no RelatOrio Final da
CEMDP. p§g. 270 (referents ~ Ilsta de desaparecidos em www.desaparecldospollticos.org.b,t).

174 Anaxo 1 da L.ei e.140/95 lno. 70), RelatOrio Final da CEMDP (p6g. 247) e lleta apresantada pelos peticionAtios.

1'16 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 7.2.1, Relat6rlo Final de CEMO~ (pllg. 243) e liste. apresem.ada palos peticion~rios.

171:1 Anexo I de Lei 9.140/95 {no. 74J, Relat6rit> Final da CEMDP (pag. 263) B Iista apresentada pelos peticioMrio5.

177 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 781. ReletOrio Final da CEMDP (Pl1g. 2111 e list!! npresentada pelos petie!onMios.

176 COn'tuni089Ao do Estado de 22 de maio de 2007, Ans;<o 6 - Re18~50 des indeniz.a96es pagas, por forc;:a da Lei n.
9.140/95, a09 femHiarss dos guerrilheirOB desaparecldos (no. 351.

17e Lista apresentada palos peticionerio&, H.1 tamb~m refertlncias a asta campon&5 deeepareoido no Relatorio Final
d;;l CEMDP. p~gs. 270 (referentg ~ Iista de desaparacldos em www.desaparecidospolltlcos.org.brj e 271 (r9ferente 1) lista de
desapsrecidos em STUDART, Hugo. A Lei da Selva).
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EUDhorosino da Sliva (Dai)

42. Llbero Giancarlo Castiglia 'B'
Elana Gibertini Castiglia (mae), Luigi Castiglia
(Dai) e Wladimir Castiglia (sobrinho)

43, Lourival da Moura Paulino'"
Jardilina Santos Moura (mae) a Joaquim Moura
Paulino (Dai)

44. Lucia Maria de Souza '.3 Jovina Ferreira (madre) e Jose Augusto de Souza
(pai)
Julieta Petit de Silva (maa), Jose Bernardino da

45. LOcio Petit da Silva lB' Silva Junior (pai), Laura Petit da Silva e Ci6vis
Patit de Oliveira (irmaos)
Lilita Silveira e Silva (mae), Rene da Oliveira e

46. Luiz Rene Silveira e Silvala~
Silva (pai), Elizabeth Silveira e Silva, Luiz Carlos
Silveira e Silva e Luiz Paulo Silveira e Silva
(irmaos)

47. Luiz Vieira'66 Joana Viaira de Almeida (esposa) e Jose Vieira de
Almeida (filho)

48. Luiza Augusta Garlipe'S1 Filha de Acary V. de S. Garlipe

49. Manoel Jose Nurchis ,aB
Rosalina Carvalho Nucrhis (mae), Jose Francisco
Nurchis (pai) a Maristella Nurchis (irma)

50. Marcos Jose de Lima 100

51, Maria Calia Corrila lBO
Irene Guedes Correa (mael. Edgar CorrAa (pai) a. Aldo Correa (irmao)

Maria Lucia Petit da Silva'" Julieta Petit da SilYa (mae), Jose Bernardino de

52.
(passoa executada oujos restos Silva Junior (pai), Laura Petit da Silva e CI6vis

mortais loram enoomrados e Petit de Oliveira (jrm§os)
identificados em 1996)

Dora Gabrois (mae), Agostim Grabois (pail, Alzira
53. Mauricio Grabois '0' da Costa Reis (esposa) e Vict6ria Lavinia Gabrois

Olimpio (filha)

54. Miguel Pereira dos Santos'03
Helena P. dos Santos (mae) e Pedro Francisco
dos Santos (oadre)

55. Nelson Lima Piauhy Dourado '9' Anita Lima Piauhy Dourado (mae) e Pedro Pieuhy

100 Anexo 1da L.ei 9.140/95 (no. 79). Aelat6rio Finetl de CE:MDP (pttg. 206) e liste. ~presentada pelos peticionerioa.

1St Anexo I da Lei 9.140/95 (no. SOL Relat6rio Final de CEMDP {pag. 2321 8Usta -apresentada palos peticionatios.

1&2 Allexo I da Lei 9.140/95 (no. 811, Ralat6rio Final da CE;MDP (p~g. 203J e lista apresemsda pelos p8ticlon~rjos.

Ula Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 82). Relat6rio Final da CEMDP (pag. 221) e lists apresentada pelos peticioniirios.

184 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 83), Relat6rlo Final da CEMDP (psg. 253) e lisla apreseo,ada pelos pstlclonluio5.

lBll Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 87). Relat6rio final de CEMDP {pag. 242) e liste aptesantada palos peticion€lrioa.

1a8 Anexo I da Lei 9.140/SS (no. as - "Lul~ Vieira de Alrne:ide"), Relat6tio Final da CEMDP (pllg. 2361 e Iista
apresentada palos pet;cionflrios.

1117 Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 89). Relat6rio Final da CEMDP (pag. 254) e lista aprasentada palos peticiOI1~rios.

HIS Anexo I da L0i 9.140/95 Ina. 91). Ralat6rio FInal de CEMOP (pag. 215) e lista apreseOlada palos peticionllrios.

1&9 Ane~Q I da La19.140/95 (110. 94), Relat6do Final da CEMDP (psg. 228) 0 IIsta apresentad'a palos petlcionarios.

190 Anexo I de Lei 9.140/96 (no. 86). Relat61'ia Final da CEMDP (peg. 2361 e liata apresentsda pelos peticlonArios.

191 Anexo I de Lei 9.140/96 (no. 97), Rele,t6rio Final da CEMDP (pttg. 206) e 1i6ta apl'ssentada pelos petiai1;marios.

lSi! Anaxo I de Lei 9.140/85 (no. 1001. Relat6rio Final da CEMDP Ip~g. 229) e lista apl'$santada pelos peticionarios.

193 Anexo I d91..Gi 9.140/96 Ino. 101), Rela,6rlo Final da CEMDP (P~9. 2091 alis,a apresen,.d. palos paticionarios.
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Dourado (pail

56. Orlando Momente,•• Antonia Rivelino Moment.. (mae), Alvaro
Momente (pai) e Rosana Moura Momente (filha)

57. Osvaldo Orlando da Costa'"
Rita Orlando dos Santos (mae) e Jose Orlando da
Costa (pai)

58. Paulo Mendes Rodrigues19'
Maria Leonor P. Marques (mae) e Silvio Marques
Camilo (pai)

59. Paulo Roberto Pereira Marques19B
Otilia Mendes Rodrigues (mae) e Frencisco Alves
Rodrigues (pai)

60.
Pedro Alexandrino de Oliveira Angela Harkavy (irma)

Filho '99

61.
Pedro Matias de Oliveira'oo

("Pedro Carretel")

62. Rodolfo de Carvalho Troiano,ol
Geny de Carvalho Troiano (mae) e Rodolfo
Troiano (pai)

63. Rosalindo Souza'o, Lindaura Correia de Souza (mae) e Rosalvo
Cioriano (oai)

64. Sabino Alves da Silva,03
65. "Sandoval" 20'
66. Suelv Yumiko Komaiana'o,

67. Telma Regina Cordeiro Corr~a20'
Ceieste Durval Cordeiro (mae) e Luiz Durval
Cordeiro (oai)

68. Tobias Pereira Junior2O'

69. Uirassu de Assis Batista'09
Aidinalva Dantas Batista (mae) a Francisco de
Assis Batista (pai)

70. Vandick Reidner Pereira Coqueiro'o. Elza Coqueiro (mae) e Amobio sanios Coqueiro
(oai)

71. Walqufria Afonso Costa"O Odete Afonso Costa (mae), Edwin da Costa (oai)

194 .Anexo I de lei 9.140/95 (no. 102), Relat6rio fjniji! da CEMDP (pAg. 236) e liata apressntada pelos PGtiolonArios.

lee; Anexo I da Lei 9.140/96 {no. 1071. Ralat6rio Final da CEMDP (peg. 234) Q Usta apreaenti3da palos peticlon€lrios.

HHI Ansxo I da lei 9.140/95 Ino. 108), Relat6rio Finel da CEMDP (ptig. 249) e IistQ apresentada palos p6ticionfuios.

IEl7 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 112), Relat6rio ~inal da CEMDP (pag. 231) e I1sta apresentada peloa peticiontirios.

1\l;a Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 113), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 2:33) e Iiata apresentada peloa paticion~rlos.

Ie!! Ane«o I dB lei 9.140/96 (no. 115)/ Flel21l6l'1o. Final de C~MDP (p6g. 2.59) e lil1ts spresel'ltada pelos peticion~tlos.

~oo Relatorio Final da: CEMDP (p6g. 2581 a list! apreseotada pelos psticiontlrlos.

201 Anexo I da Lei 9.140/95 {no. 11 BI, Relet6rio Final da CEMOP (peg. 239) e IIst8 apresentada palos peticionarios.

202 Anexo I da Lei 9,140/95 (no. 1191, Relat6rio Final de CEMDP (pag. 217) e liah aprese:ntada palos petic:ion~rjos.

20a Lists apresentada pelos peticionarios. H~ tamMm referencia a este ci!lmpon~s deseparecido no Relat6rio Final de
CEMDP, pflg. 270 (referente alisle de desaparecido5 ern www.desaparecidospolith;oG.org.br).

204 Lists apresentada pelos pe'tic;ion~rios. Hta tambem refen'3ncias a eSt8 camponae desaparecido no Aelat6rl0 Final
da CEMDP, p6gs. 270 (referente it lists de desaparecidos em www.deslilpareoidospolitico5.0rg.br) e 271 (referen'te ;\ lista de
de6apareoidos em STUDARr, Hugo. A Lei da Selva).

206 Anexo 1da Lei 9.140/95 (no. 125), Aelat6rio Finel de C~MDP (psg. 260) e lisIa apresentade pelos peticlon~rios.

~08 Anexo 1 cia Lei 9.140/95 tno. 126), Relat6rio Final da CEMOP (ptag. 261) e lista apresentada pelos petielonArios.

207 Ane.xo I da lei 9.140/510: (no. 128), Relat6r1o Finel da CEMOP (pag. 227) e liata apl'esentada pelo5 patloion~(ios.

20S Anexo 1da Lei 9.140/96 (no. 179), Ralat6no Final da CEMDP (pag. 252) e lista apraaantada pelo$ paticionarios.

20~ Anexo I dB lei 9.140/95 (no. 130)/ Relatorio Final da CEMDP (pag. Z411 e Iiste apresentatla palos peticionerios.
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U- 1 e Valeria Costa Couto (irma)

106, Com posterioridade II aprovagao do Relat6rio artigo 50, os representantes enviaram
a Comissao aolaragiies e informagao adicional que consta do seguints quadro:

ViTlMA DESAPARECIDA FAMILIARES'l1

Zelia Eustaquio Fonseca (mae), Adriano Fonseca
(pai), Luil. Eduardo Eustaquio Fonseca (irmao) ,

1. Adriano Fonseca Filho"2 Ricardo Eustaquio Fonseca (irmao), Monica
Eustequio Fonseca (irma), Ana Maria Eustaquio
Fonseca !irma)
Alzira da Costa Reys (mae), Mauricio Grabols (pai
- tambem desaparecido),Vict6ria Lavinia Grabois

2. Andre Grabols213 Olimpio !irma), Crimeia Alice Schmidt de Almeida
(companheira) e Joao Carlos Schmidt de Almeida
Grabols (f!lho)

3. Antllnio Alfredo de Lima'"
Luiza Monteiro Teixeira (mae), Gerson da Silva
Teixeira (pai), Eduardo Monteiro Teixeira !irmao),

4. Antonio Carlos Monteiro Teixeira'" Carlos Alberto Monteiro Teixeira (irmiio), Emma
Augusto Teixeira Mandim (irma), Dinalva Oliveira
Teixeira (esposa/desaoareclda)
Marla Jardillna da Costa (mae) e Joao Lino da

5. Antllnio de Padua Costa"e Costa (pai)

6. Ant6nlo Ferreira Pinto·17 Leopoldina Maria de Jesus (mae), Manoel Ferreira
Pinto (oai)
Benedita de Araujo Ribeiro Ribas (mae), Walter

7. Antllnio Guilherme Ribeiro Ribas"·
Sheiba Pinto Ribas (pal), Jose Dalmo Ribeiro
Ribas, Maria da Penha Ribeiro Ribas Cardone,
Walter Raphael Ribeiro Ribas (irm§os)
Benedita Pinto Castro (mae), Raimundo de Castro

8. Ant6nio Teodoro de Castro"·
Sobrinho (pai), Marla EHana de Castro Pinheiro,
Paulo Teodoro de Castro, Carlos Roberto de
Castro, Vit6ria Re"ia de Castro, Maria Socorro de

:1.10 Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 1331, Aelat6rio Final da CEMDP (p~g. 263J e lisla apresentada pelos peticioniirlos.

ttl Os familiares es't6o identif\cados conforms os dados no Anexo I de Lei 9.140/96. no Relat6rio Final da CEMDP e
na li,te aprasentada pelos peticion~tios,

:l:1~ Anexo I da lei 9.140/S5 (no. 1), Aelat6rio Final da CtMDP (p~g. 2.113) e Iis'ta apresentada pelos peticionAtlos .

•m Anexo I de Lel 9.140/96 Ino. 41. Aelat6tio Final da CEMDP jp6g. 224) e lista apre,entada palos peticion'rios.

'" Anexo I de I.e; 9.140/95 (no. 5 - "Antonio Alfredo Campos"l, Aelat6rio Finel de CEMDP (pag. 2191 e IJota
apresentada palos paticlonArias.

:mi Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 6), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 212) @ Jista Bpressntada pe::los petioion~rios.

216 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 7), Relat6rio Final da CEMDP (psg. 246) e IIsm apresentada palos peticion6rios.

217 Relat6tio Final da CEMDP (poig. 251) e lista apresentada pelos petioionarios.

218 Anexo I cia Lal 9.140/95 Ino. 91, RQlat6rio Final da CEMDP lpag. 226) e !iSla aptGsemada pelo5 peticionarios.

219 Anexo I da Lei 9,140/96 (no. 11), Rela1:6rl0 Final da CEMQP (pAg. 244) e Ilata aprasemada pelos pstioion6tlos.

HORA DE RECEPCloN ABR,23. 1:22 PM



04/23/2009 03:30 FAX

36 000148

I4J 040/094

Castro, Maria Marces Pinto de Castro. Sandra
Pinto de Castro e Laura Helena Pinto de Castro
(irmaos)
Helena Almochdice Valadao (mae), Altivo
Valadiio de Andrade (pail. Altivo Valadao,

9. Atildo Afrton Valadao220 Marlane Valadao Nice e Roberto Valadao (irmao);
e Aurea Elisa Pereira Valadao
(esposa!desaparecida)

10. Aurea Eliza Pereira Valadao22'
Odila Mendes Pereira (mae). Jose Pereira (pail.
Arildo Afrton Valadao (esooso!desaoarecido)

11- "Batista" zzz

12. Bergson Gurjao Farias'»
Luiza Gurjiio Farias (mae), Gessiner Farias (pai} e
Tania GurJiio Farias (irma)
Elos da Cunha Brum (mae), Lino Brum (pai), nnia

13. Cilon Cunha Brumm
Maria Brum Vargas. Arai Cunha Brum. Elani
Cunha Brum. Lino Brum Filho, Elo'{ Brum Fonseca
e Vantuil Cunha Brum (irmaos)

14. Ciro Flavio Salazar de Oliveira'"
Maria de Lourdes Oliveira (mae), ArMio Oliveira
(oai) e Caio Salazar de Oliveira (irmao)

15. Custodio Saraiva Neto'"
Hilda QUBresma Saraiva Leao (mae) e Dario

, SaraivB Leao (oai}

16. Daniel Ribeiro CaUado,,7 America Ribeiro Callado (mae) e Consueto
Ferreira Callado (oail. Miria Callado (irma)
Francisca das Chagas Pereira (mae), Carlos Gentil
Pereira (pai). Didier de Silva Pereira, Dnson da

17, Dermeval da Silva Pereira"· Silva Pereira, Dorival Carlos da Silva Pereira, Dina
Maria Pereira, Dulce da Silva Pereira, Dinora
Pereira Franco, Diva Balbina Pereira (irmaos)
Junilia Soares Santana (mae), Antonio Pereira de
Santana (pai), Dive Soares Santana, Dilma

18. Dinaelza Santana Coqueirom Santana Miranda, Dinora Santana Rodrigues,
Dirceneide Soares Santana e Getulio Soares
Santana (irmaos). Vandick Reldner Pereira
Coqueiro (esposo! desaparecido)

220 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 12), Aelst6riQ Final de C£:MDP (p&g. 222) e lista apresentada pelos petjcion~rios.

'" Anexo I d. Lai 9.140/95 Ino. 14i, Ralat6,io Fin.1 da CEMDP (pag. 255) a IIsta aplesentad. palos pa,loion.,;o•.

:t2.2 Usta apresentada pelo$ paticlon§rios. Ha !Bmbem referenoias a este cElmpon~a dss:apar90ldo no Relet6rio Final
da CEMDP, pa,g. 2.70 (referente a lists de desapareeidos em STUDART, Hugo. A Lei da Selva): e GASPARI, Elio, A Ditadura
Eseancarada, p6gs. 447 (nota 231) e 461 ("{Sl;ltisl;a] estava com Osvaldao quando a tropa at8coU a cornisaao milltar no Natal
de 1973. Continuou oom 08 guerrilhelros ate que foi capturado, nllma case onds pediu comlda. Foi vista na pris~o, em
Xarnbioa, oode desapareceu"); e em MORAIS, Tars & SILVA, Eumano. OperayAo Aragueia: (IS arqulvos secretos da guertilha.
pag. 563.

223 Anexo I da Lei 9.140/95 (110. 16), Rslat6rio Final de CEMDP (pfig. 204) e lists Bpre~sntada pelos peticion~rios.

ZZ4 Anexo I da Lei 9.140/95 (l1o. 20), Relat6rio Final de CEMOP (p~g. 244) e lista apresentada pelos peticion~rios.

l!2E Anexo I da L.ei 9.140/95 (no. 21), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 214) e lista apre:sentada palos peticion4rios.

2:l6 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 22), Relat6rio Final de CEMDP (p€lg. 244) e Iista apretientada palos peticiom1rios.

2Z7 Anexo I da LeI 9.140/95 (no. 24), Relat(Jrio Final da CEMOP (peg. 255) e Ilsta apresentede palos poticionarios.

228 Anexo I da lei 9.140/95 (no. 27), Relat6fio Final da CEMOP (p6g. 247) e Heta apresentada pelos peticion~rlos.

2~~ Anexo J da Lei 9.140/95 (no. 2S), Relat6rio Final dB C5MDP (peg. 248) e lista apresentada pelos peticlonarios.
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Elza da Concei9ao Oliveira (mae), Viriato Augusto
de Oliveira (pai), Djalma Concei9ao Oliveira,
Noelia Oliveira, Neusa Maria Oliveira Parisio,

19, Dinalva Oliveira Teixeira'"
Manoel Jose Concei9ao Oliveira, Raimundo Elito
Concai9ao Oliveira, Joao Batista Conceiyao
Bastes, Maria de Lurdes Concai9ao Bastos
(irmaos), e Antonio Carlos Monteiro Teixeira
(esooso/desaoarecido)

20. Divino Ferreira de SOUZa'31 Maria Gomes dos Santos (mile), Jose Ferreira de
Souza (pai) e Tarazinha Souza Amorim (irma)
Irene Crader Correa (maeL Edgar Correa (pai) ,

21. Elmo Correa'" Aldo Creder Correa, Luiz Henrique Correa (irmaos)
e Maria Collia Correa (irma/desaoarecida)

22, Francisco Manoel Chaves'"
23. "Gabriel"'"

Rosa Cabello Maria (miie), Antonio Olfmpio Maria
24. Gilberto OUmpio Maria23e (pai), Victoria Lavrnia Grabois Olimpio (esposa) e

Igor Grabois Olfmoie (filho)

25, Guilherme Gomes Lund"·
Julia Gomes Lund (mae), Joi'io Carlos Lund (pai) e
SvlVla Lund (irma)
Euthalia Resende de Souza Nazareth (mae),
Adalberto de Assis Nazareth (paiL Helenalda

26.
Helenira Resende de Souza Resende de Souza Nazareth. Helenice Aesende de

Nazareth'37 Souza Nazareth, Heleneide Resende de Souza
Nazareth, Helenilda Souza Nazareth de AqUino e
Helenoira Aesende de Souza Nazareth (irmas)

27. Helio Luiz Navarro de Magalhlies"B
Carmem Navarro Rivas (mae) e Helio Gerson
Menezes de Magalhaes (pai)
Aminthas Rodrigues Pereira (mile), Idalfsio Soares
Aranha (pai). Felipe. Soare5 Aranha, Jose Haralda
Soares Aranha, Arn6blo Soares Aranha, OUmpio

28, Idalfsio Soares Aranha Filho'" Soares Arenha, Anat6lio Soares Aranha, Geraldo
Soares Aranha, Ivone Soares Aranha, Ant6nia
Soares Aranha (irmaos). Valkfria Afonso Costa
(esposa/desaoarecida)

29, Jaime Petit da Silva"o Julieta Petit da Silva (mae), Jose Bernardino da

230 Anexo I de Lei 9.40/95 (no. 29), Relat6rio Final di;l CEMDP (phg. 2571 e liota apre~entad€l pelos peticionarios.

231 Aflexo I da Lei 9.140/96 lno. 301. RBlat6riQ Final dB CEMDP (p~g. 2201 e Usta aprelilentada palos peticionario6.

2.32 Anaxo I da Lei 9.140/95 (no. 38), Relat6rlo Final da CEMDP (p6g_ 253) e lista apresentada palos petlelona-rics,

2.3'3 Anaxo I da Lei 9.140/95 Ino. 42). Relat6rio Final da CEMDP (ptig. '210) a lista apresentadB pelos peticionfirios.

~4 Liste aprEisentada pelos peticionarioa. Hii tamblim (efB,~ncia fl eSte OElITlPOn~a desaparecido no Relat6rio Final da
CEMDP, pAg. 270 (referente a lista de desapareGido6 em www.desaparecidospolitico5.0rg.br).

:las Anaxo I da LeI9.140/91S (no. 431, RalatOrlo Final da CEMDP (pag. 230) s !ista apresemada pelos peticion6rios.

236 Ant>xo I da Lei 9.140/95 (no. 44J, Relat,6rio Final da CEMDP (pag. 232.> e Iiete aprasentada pelos peticionados.

237 AnexO I da Lei 9.140/95 Ino. 451, Relat6rio Final de CEMDP (ptag. 212) e Iista apre~entada palos peticiomMos.

2311 Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 46), Aelat6rio Final da CEMDP (pag. 2401 e lista apfesentads pelos paticionArlos.

239 Anexo 1da Lei 9.140/95 (no. 50), Relat6rio Final de. CEMDP (pAg. 207) e liata aprasentada pelos peticionfldos.

"0 An.xo I da Lei 9.140/95 ino. 57), RBlatOrio Final da CEMDP (p~g. 2251 e Iista apre.entada pelos petieiona,;o•.
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Silva Junior (pai), Laura Petit da Silva e Clovis
Petit de Oliveira (irmaos)
Cyrene Moroni Barroso (mae), Benigno Girao

30, Jana Moroni Barroso"41
Barroso (pai), Lorena Moroni Girao Barroso, Breno
Moroni Girao Barroso e Ciro Moroni Girao Barroso
(irmaos)
lima Hass (mae), IIdefonso Haas (pai), Sonia

31. Joao Carios Haas Sobrinho'"
Maria Haas (irma), Roberto Luiz Haas, Elena
Maria Haas Chemale, IIdefonso Jose Haas, Tania
Maria Haas Costa (irmaos)

32. Joao Gualberto Calatroni""3
Osoria de Lima Calatroni (mae) a Clotildio Bueno
Calatroni (oai)

33. IIJoaquinzao" 244

34, Jose de Ollveira..5

35, Jose Huberto Bronoa24&
Ermelinda Mazzaferro. Bronca (mae) e Huberto
Atteo Bronca (pai)
Anita Lima Piauhy Dourado (mee), Pedro Piauhy
Dourado (pai) , Epaminondas Lima Piauhy

36. Jose Lima Piauhy Dourado·47 Dourado, Sabino Lima Piauhy Dourado, Maria do
Socorro Dourado Gentll, Nelson Lima Piauhy
Dourado (irmaos)

37. Jose MaurOio Patricio'"
Izaura de Souza Patricio (mae) e Joaquim Patricio
(oail

38, Jose Toledo de Oliveira"'"
Adaide Toledo de Oliveira (mee) e Jose Sebastiao
de Oliveira (oai)

39. Joslas Goncalves de Sousa"·
40. Juarez Rodriguez Coelho·51

Karitza Lemos da Silva (mee), Norival
41. Kleber Lemos da Silva·5• Euphorosino da Silva (pai) e Norival Lemos da

Silva (irmao)

2.41 Anexo I da Lei 9.140/95 (no, 56), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 237) a IIsta apresentada palos petioionarios.

2:42 Ane)(o I cia lei 9.140/515 (no. 61), Relat6rio Fini;ll da CEMDP (pllg. 215) e lista apresentada pelos pstlcionArios.

:1.43 Anaxo 1dB Lei 9.140/95 (no. 62), Relat6rio Final da CEMOP (p~g. 220) e lists epresBntada pslos peticionthios.

2u Lil;Jte aprasentada peloa peticlonarios. Ha tamb6m r9fer~nclas a este campon&s desspareoido no Relatorio 'Final
de CEMDP, pAgs. 271 (referents tllistB de desaparecidos em SiUDART, Hugo. A Lei da Selva) e 267 (referents ao campol"1Ga
Joaquim de Sousa, conhecido como"Joaquinzeo", cuja padido foi rejeitado pala CEMDP. em virtude de tar aido apresentado
fora do prazo).

24& Usta eprel:ientada pelos peticionarios. HA tamb6m refereneia a cste campon~1> desaparecido no Relat6rlo Final da
CEMDP, peg. 270 (referente aIlsta de desaparecido$ em www.desapi;lrecidospolltlcos.org.br).

2116 Anex.o I da Lei 9.140/95 Ina. 70), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 247) e Iista apresentada pelos psticionSirioe.

247 Anexo f de Lei 9.140/96 (no. 721, lielat6rio Final da CEMDP (pag. 243) e lista apresentad8 pelos peticionarioa.

2411 Anexo I dlil Lei 9.140/95 (no. 74), Relat6rlo Final de CE:MDP (,,~g. 263) e lists aprasantada pelos paticionarios.

'" Anaxo I de Lai 9.140/95 lno. 78), Rel.t6rio Finei de CEMDP (pOg. 2111elista apreGantede pelos peticionarios,

2nO ComuniealfAo do EstadQ de 22 de maio de 2007 I Anaxo 6 - Aelsqao des Indenlzal(6es pagas, par fQr9a' de Lei n.
e.140/95, aos familierer.J dos guerrilheiro8 deaapi!ll'ecldos lno. 35).

251 Lista apresentsde pelot; pBtlcionlirios. Hfl tamb~ referencias a este camponb dasaparecido no Ralat6rio Final
da CEMDP, page. 270 {referente aIista de desaparecido8 em www.desaparecidospoliticos,org.brl a 271 (refereo1e ;) lista de
dEl&aparecidos em STUDART, Hugo. A l.ei da Selva).

zn Anexo I da Lei 9.140/95 {no. 7SL Aela't6rio Final de CEMDP (pag. 206) e ]iSla apresemada palos p8tlclontlrios.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Libera Gianoarlo Castiglia'·'

Lourival de Moura Paulino'54

Luoia Maria da Souza'··

Luoio Petit de Silva'··

Luiz Rene Silveira a Sliva'·7

LUiz Vieira'··

Luiza Augusta Garlippe25
'

Manoel Jose Nurchis'"

Marcos Jose de lima,"1

Maria Celia Correa'·'

Meria Luoia Petit da Sliva'·'
(pessoa exaoutada oujos restos

mortais foram encontrados e
identifioados em 1996)

Maurrcio Grebois'·'

Elena Gibertini Castiglia (mae), Luigi Castiglia
(pai). Waltar Castiglia, Antonio Castiglia, Vanda
Castiglia (irmlios) e Wladmir Neve" da Rooha
Castialia (sobrinho)
Jardilina Santos Moura (mae) e Joaquim Moura
Paulino (pai)
Jovina Ferreira (mael. Jose Augusto de Souza
(pai), Margarida Maria de Souza, Maria Lourdes
Andrada e Silva, IIza Andrade Xavier Gomes, e
SOnia Maria de Souza (irmas)
Julieta Petit da Silva (mae). Jose Bernardino da
Silva Junior (pail. laura Petit da Silva e Clovis
Petit de Oliveira (irmaos)
Lulita Silveira a Silva (mae), Rene de Olivaira e
Silva (pai), Elizabeth Silveira e Silva, Lulz Carlos
Sliveira e Silva e Luiz Paulo Silveira e Silva
(irmaos)
Maria Vieira (mae), Manoel Vieira (pai), Joana
Vieira de Almeida (esposa) e Jose Vieira de
Almeida (filho)
Durvalina Santomo Garlippe (mae). ArmandO
Garlippe (pai), Saulo Roberto Garlippe (irmao)
Rosalina Carvalho Nucrhis (mae). Jose Francisco
Nurchls (pai) e Maristella Nurchis (irma)
Luzia D'Assump9ao (mae) e Sebastlao Jose da
Lima (pai)
Irena Guedas Corrtla (mae). Edgar Correa (pai),
Aida Creder Correa, Luiz Henrique Correa e Elmo
Correa - daseperaoido (irmilos)
Julieta Patit de Silva (mae). Jose Bernardino da
Silva Junior (pai). Laura Petit da Silva a Clovis
Patit de Oiiveira (irmaos)

Dora Grabois (mae), Agostin Grabois (pai), Alzira
da Costa Reis tesposa). Andre Grabois

'" An••o I da Le18.1401S5 (no. BOI, RelatOrlo Final da CEMDP {peg. 232) o list. apreB.nt.d. pelos peticionsr;o•.

2&4 Anexo I dB Lei 9.140/95 (no. 811. RelatOrio Final da CEMDP (ptig, 203) e liS'ta apl'Bsentada pelos petic:iontirlos,

~55 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 82), Ralat6rio Final da CEMDP (pag. 221) e lista apresentada palos peticionllrlos.

lfttl Anexo I da Lei 9.140/96 lno. 133), RelBt61'io Final da CEMOP (p~g. 2531 e lista apres~ntada palos patlclonarios.

2117 Ane,.;o I da Lei 9.140/95 Ina. 671. Relet6rio Final da CEMOP (pt'ig. 242) a Usn apresentada palos petieion~rjos.

25B Anexo I de Lei 9.140/95 (no. 68 - "Luiz Vieira de Almeida"), Relat6rio Final da CEMDP (psg. 235) e lista
apresentada palos peticionarios..

265 Anexo I da Lai 9.140/95 {no. 69), Relat6rio Final da CEMDP (p~g. 264) e lists apressntada pefos peticionarios.

2E10 Anexo I dalei 9.140/95 (no. 91), RelatOrio Final da CEMDP (pog. 215) e Ilsta apresentada palos peticionarios.

2.&1 Anaxo I da Lei 9.140/85 lno. 94), Relat6rio Final da CEMDP (p~g. 228) e lists aprElsentada pelos paticionArlos.

242 Anexo I dtl L.ei 9.140/95 (no. 96), Relat6rlo Final da CEMDP (peg. 238) e liste apresentada palos peticionariQs.

2.63 Anaxo I da lei 9.140/95 (no. 97), Relat6rio Final da CEMDP (psg. 205) e lista apressntada pelOs petlcionarios.

'" Anaxo 1do Lei 9.140195 (no. 1DOL Ralat6rlo Fin.1 de CEMDP (pag. 229) e liata apresentada pelo. petic;oM,los.
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(desllparecido) e Vict6ria LavInia Grabois Ollmpio
(filhos)

54. Mi9uel Pereira dos Santos'··
Helena Pareira dos Santos (maa) a Pedro
Francisco dos Santos (pai)
Anita Lima Piauhy Dourado (mae) e Pedro Piauhy
Dourado (pai). Epaminondas Lima Piauhy

55. Nelson Uma Piauhy Douredo'·· Dourado, Sabino Lima Piauhy Dourado. Maria do
Socorro Dourado Gentil e Jose Lima Piauhy
Douredo (irmilos)
Antonia Rivelino Momenta (maa). Alvero

56. Orlando Momenta··7 Momente (pai), Maria Jose de Moure Momente
(aspos.) a Rosene Moura Momenta (filha)

57. Osvaldo Orlando d. Coste"·
Rita Orlando dos Santos (mae), Jose Orlando de
Costa (pai), Irene Orlando da Costa (irma)

58. Paulo Mandes Rodrigues'··
Otilie Mendes Rodriguas (mae) a Fr.ncisco Alves
Rodrigues (pai)
Maria Laonor Paraira Marques (mae), Silvio
Marques Cemilo (pai), Julio Cezar Pereira

59. PaulO Roberto Pereira Marques"· Marques, Maria de Fatima Marques Macedo,
Silvia Maria Marques Leender, Maria Angela
Pareira Marques (irmaos)

60.
Padro Alexandrino de Oliveira Diana Pil6 de Oliveira (mae), Padro Alexandrino

Filho27
' de Oliveira (pai), Angela Harkavy (irma)

61.
Padro Matias de Oliveira'"

("Padro Carratel"l

62. Rodolfo de Carvalho Troiano27'
Geny de Carvalho Troi.no (maa) a Rodolfo
TroIano (pai)
Lindaura Correia Souza (maa); Rosalvo Cipriano
Souza (pai), Jose Antonio Correia de Sousa,

63. Rosalindo Souza·74 Hortis Correia Souza, Josselina Correia de Souza
Pereira, Elia Maria Correia Souza, Afrania Correia
Souza Roseire. Olindina Correia de Souza (irmaos)

64, Sabino Alves da Silva~76

65. "Sandoval" .7.

2~S Anexo I da lei 9.140/$5 (00.101), Relat6rio Final da CEMDP (p~g, 209) elis'ti1l apresentada pelos petioionarios.

ZGG Anexa I da Lei 9.140/95 (no. 102), RelElt6rio Final da CEMDP (pag. 236) e Iiste apresentada pelos peticionarios.

Zll7 Anexo I dal.ei 9.140/95 (no. 107), Rela't6rio Final da CEMDP (ptlg, Z34) e ilsta apresentada pelos petlclon~rios.

:l6S Ane;w:o I da Lei 9.140/95 (no. 10B), Aelat6rio Final de CEMDP (p~g.·249) e liata ap~esentada pelos petlcionArios.

269 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 112), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 231) eUsta apresentada palos peticionarios.

210 Anexo I de lei 9.140/95 (no. 113), Relat6rio Final da CEMDf' (peg. 233) e Ilstlll apresentade palos petielonarios,

2'11 Anexo I da Lei 9.140195 (no. 11 B), Flolat6rio Final de CEMOP (pAg. 259) e lists apresontada palos P6ticionArlos.

212 Relat6ria Final de CEMDP (pAg. 258) e Iista apresentada pelos petioion6rios.

27' Anexo I de Lei S.140/95 (no. 11 B), Reletorio ~inal da CEMDP (P~9. 239) G list8 apresentada pelos peticionarioB_

274 Anexo I da Lei 9.140/95 {no. 119), Relat6rio Final da CEMDP (pAg. 2171 e lista aptesentade pelos peticlonarios.

Z,,6 Lista epresentada pelos peticionMos. HA tamb~m referGnoia a este campon/!)e; desaparecldo no Rele't6rio FInal da
CEMDP, p~g, 270 (referents alista de des,eparQcldos em www.de6aparQoldospoliticos.org.br).
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Emi Kanayama (mael, Yutaka Kanayama (pai) ,
66. suely Yumiko Kanayama277 Arnaldo Shinya Kanayama e Orlando Tetsuo

Kanavama (irmlios)
Celeste Durval Cordeiro (mae), Luiz Durval

67. Telma Regina Cordeiro Correa"· Cordeiro (pail, Angela Celeste Cordeiro Correa
(irma), Elmo Correa (esDoso/desaparecido)

68. Tobias Pereira Junior"·
Aidinalva Danlas Batista (mae), Francisco de
Assis Batista (pai), Antonio Ubirajara Dantas

69. Uirassu de Assls Batista'"·
Batista, Francisco Xavier Batista Neto, Francisco
Ubiratan Dantas Batista, Drdimo Batista, Ana
Amelia de Fatime Dantas Batista e Rose Maria
Dantas Batista (irmlios)
Elza Pereira Coquelro (mael, Arn6bio Santos
Coqueiro (pai), Ubirajara Pereire Coqueiro,

70. Vandlck Reidner Pereira Coqueiro281 Arn6bio Santos Coqueiro Filho, Euzen6bio Pereira
Coqueiro e Tania Sueli Coqueiro dos Anjos
(irmllos) e Dinaelza Santana Coqueiro
(esDosa/desaoarecida)
Odete Afonso Costa (mae), Edwin de Costa (pai)

71. Walk(ria Afonso Costa'·' e Valeria Costa Couto (irma), Idal(sio Soares
Aranha Filho (esposo/dasaparacido)

107. Alem disso, como se determinou no ReiatOrio de Merito"", a CIDH considera como
vitimas aquelas !'essoas qua possam ser identificadas posteriormente, visto qua as complexidades e
dificuldedes apresentadas ao individualiza-Ias parmitem presumir que ainda ha v(timas pendantes de
identificaCao?" Sobre este particular, cabe enfatizar qua a Corta Interamericana, desde sua primeira
sentenca - sobre uma situacao similar de dasaparecimento forcado - astabalaceu que,

nos processos por vioJal(oes de direitos humanos, a defesa do Estado nao pode desoansar
sabre a impossibilidade do demandante de 10rnecer provas que, em muitos casas, ngjo podem
sar obtidas sam a coiaborac30 do Estado.265

4. A Lei de Anistia (Lei N° 6.683. de 211 de agosto de 1979)

276 Lista apresentsda pelos paticionarios:. H~ tambem refer&nciaa a este campon0s desaparacido no Relat6rio Final
da CEMDP, p6ge. 270 (teferente a !iSla de desapatQcldos em www.desaparecidospollticos.org.br) e 271 (referente a Hst~ de
dasaparecidos em STUOART, Hugo. A Lei de Selva).

'l77 Ansxo I da Lei 9.140/95 11'10. 125), Relat6rio Final da CEMDP (p1ig. 260) e 1i5ta apresentada pelos petieionarios.

278 Anexo I da l.ei 9.140/95 (no. 126), Aehn;6rlo Final da CEMDP (P~9. 2$H e Usta apresentada pelos petlclonarios.

2711 Anexo I da Lei 9.140/95 (no. 128)1 Relat6rio Final de CEMDP Ipi1g. 227) e lists aprs13antada palos petlcion6rlos.

2tlQ Ane,;o I da Lei 9.140/95 (no. 129J. Relat6rio Final da CEMOP fpa.g. 252) s lista apresemada palos peticionarios.

:lSI Anaxo I da Lei 5.140/95 (no. 130), Relat6rio Final da CEMDP (pag. 241) e lista 2l.presentada peJoe psticionAl'ios.

'" Anaxo I da Lei 9.140/95 (no. 133), Aalat6rio Finel d. CEMDP Ip6g. 2631elieta apresentada palos peticlonArlos.

~e3 CIDH. Relat6rio No. 91/0S (mllrltol. 11.552. Julia Gomes Lund e outros {GverrUha do Araguaia), 6rQeil, :31 de
olJtubro de 2009, Ap~ndlc8 " para. 95.

28<1 Ver. mvtBti~ mrJtandi, Corte IDH. Caso MiJSSaCr8 Plan de Senahez Vs. GuatemahL MEu'ito. Santen98 de 29 de
abril de 2004. Serle C No. 105, para. 46.

265 Corta IDH. Caso VeltisQuez RodtlgU8Z Vs. Honduras. Santen9a d@ 29 de jIJlho de 1988. Serie C No.4, para,
135.
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10B.O Iivro "Bresil: Nunca Mais" ressalta;

Ao terminar a ultimo ano do governo Geisel, a estatfotica do Regime Militar de 1964
regiotrava aproximadament. 10 mil exilados politicos, 4.682 cass_dos, milhares de cidadaos
que passaram pelos carceres politicos, 245 estudanteo expelsos das universldades por for,_
do Decreto 477, e urns Usta de mortos e desaparecidos tocando a casa das treeS centenas. Z86

10.9. Em 15 de margo de 1979, 0 General Joao Batista de Figueiredo assumiu a
Presidencia da Republica. 297 Ern 28 de egosto do mesmo ano, foi sancionada a Lei 6.683 (doravante
"lei de anistia" ou "Lei 6.683[79"), que extinguiu a responsabilldade penal de todos os indivrduos
que haviam oometido "crimes politicos ou conexos com estes", no periodo compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979..•• A esse respeito, a Comissao Interamericana, indicou
o seguinte, no seu Relat6rio Anual 1979-'980:

o Governo do Brasil informou que em agosto de 1979 foi editada a Lei 6683, mediante a qual
se concede anistia a todos aqueles que, no perlodo compreendido entre 2 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979, tivessem cornetido defilos de tipo politicos ou comuns
conexos com estes, assim como delitos eleitorais. A anfstia cobra tambem aO$ que tiveram
seus direitos polfticos suspef1sos, aos sefvidores da adminisnayao direta ou indireta com
fun90es vinculadas ao Poder POblico, aos servidores dos Poderes Leglslativo eJudiclario, aos
militares e aDs dirigentes 9 representantes slndicais, sancionados com fundamento ern etos
institucionais ou oomplernentares. E. concedida tambem anistia aos empregados de ernpresas
privadas que, por motivos de partioipa9110 8m greves ou em qualQuer movimento de tipo
reivindloat6rio ou de reclama9~o de direitos regidos pela legislslj:ao social. tivessem sido
deapedidos de seu trabalho au destituldos de seus cargos administrBtivos ou de representa<;ao
slndical.2.'

l' O. A lei de anistia tinha como prop6sito primordial indultar os cidadaos que foram
processados com base nas normas de excB9ao aprovadas pelo governo mil iter. No entanto, foi
incorporado 0 conceito de "crimes conexos" "para beneficiar, em tese, os agentes do Estado
envolvidos na prl!itioa de torturas a assassinatos" "90 Sobre este ponto, 0 Estado reconhaceu que a
investiga"ao e sanyao panal dos responsaveis pelos desaparecimantos for9ados das vitimas e a
execugao de Maria Lucia Petit da Silva "esta impossibilitada pela Lei de Anistia ainda vigente". Com
efeito, segundo 0 Relat6rio Final da CEMDP:

2B!I Brasl!: Nunca Meie, plig. 68. Ver tambem, 6raeil: NunCll; Mais, pags, 77 lsobre a prAtlca sistem6tic$ da deterlt;~o

3rbitraria mediante seqOestro), 203 (sobre 0 usc sistem6tico da tortura) e 260 M 261 (sabre os deisparecldos no Brasil).

2B7 VOf MORAIS, lafs & SILVA, Eumano. Opara96o Araguaia: as arquivos 99Cretos da guerrilhe, p~g. 538; 8 Brasil:
Num~a Me-is, pl1g. 6B.

:Hlll Artigo 1, Lei 6.ee3I7S. Camunloac;Ao dos petil;:ion~rio$ de 5 de dezembro de 200a, Anexo 2.

2.69 CIDH. Re/atCrio AnU8( de Camlssao lt1'teramericana de Dirsito$ Hum8nos 1979-1880. Cap(tulo IV, A. (tradu9§o
livre do E.spanhol original).

290 ComisS8o Especial sobre Mortos e Desapl;lireoldos Polfticos. Direito i\ Mem6rla 8 a Verdade. Btasilia: Secrelaria
Especial dos OirQ!tos Humanos de Presid€incia de RepUblica, 2007. Comul'llc8~§o do Estado de 25 de selembro de 2007,
An.xo 1. P6g. 26.
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[Al Lei d. Anisti. e considerada pOlemic. (".1, sobretudo quanto 11 interpret.geo de que ela
absolva automaticamente todas as viola90es de Direitos Humanos que tanham sido
perpetradas por agentes da repress~o pOlltica, caracterizando-se aesim 0 que seria ums
verdadeira auto-anistia concedida pelo regime. a si mesmo.291

111, Adicionalmente, 0 Relat6rio Final da CEMDP destaca que,

o Brasil e 0 unico pars do Cone SUi que nao trilhou procedimentos semefhantes para examinar
as viola90es de Direitos Humanos ooorridas em geu perrodo ditatorial, mesmo tendo
ofioializado, com a Lsi n° 9.140/96; 0 raconhecimento pelas mortes e pelos desaparecimel"ttos
denunciados.292

112. A Comissao ressalta, portanto, que em virtude da lei de anlstla, nenhum agente
estatal foi investigado ou sancionado pelas graves viola90es de direitos humanos cometidas durante
e ditadura, porque "prevaleceu como interpreta9ao oficial ecerce da Lei de Anietia [, ••1a ideia de que
eram inimputaveis os Crimes cometidos pelos agentes da repressao polrtica",293 Com efeito, ate a
presente data, os tribunais bresileiros tern interpretedo a lei de enistia no sentido de qua esta impede
a investigsyao penal, 0 processo e a san9ao dos responsaveis par graves violayoes dos direitos
humanos que constituem crimes contre a humanidade, como a tortura, as execu90es Bxtrajudiciais e
os desaparecimentos fOfltedos das vftimss do presente caso e a eXecu9ao de Merie Lucia Petit da
Silva.

5. A busca dos rastos mortals a 0 sofrimel1to das famOias dos dasaparacldos a da
pElaaos executede

113. E relevante detelhar os esforyos que tern sido realizados durante as ultimas tres
decadas pelos familieres dos desapsrecidos da Guerrilha do Araguaia e da pessoa executada, a fim
de descobrir a vardade sabre 0 suoedido. busear justi9a pelos crimee cometidos contra seus entes
queridos, e se for 0 easo, chorer as suas mortes. Com a promulga9ao ds lei de anistie, 0 regresso
dos exilados politioos e a libera9ao dos presos polftieos, "as fammas de [ I dezenes de militantes do
PCdoB aguardavem a chegada dos parentes envolvidos na luta contre 0 regime e eles nunca
voltaram" .294 A eese respeito, segundo a oonclusao de "Brasil: Nunce Mais":

Maia tonurante Que uma certs:z.a Trista If! a duvida duradoura que, a cada dia, renova a dor e a
agiganta. E esse dor ganha relevo e cor quando as que sao par ala atormentedos sa santem
impotentes para dasfiar 0 cipoal de incertezas Que os sflige.29

1:o

114. Conforme 0 Relat6rio Final de CEMDP:

29' Comissao E$pecial sobre Mortos e Desapareeldos Polfticos. Direito ~ Mem6ria e a. Ver&de. Brasnia: Secretaria
E;special dos DlrBltos H1Jm~moe de PresidGncia da Republioa, 2007. Comunic€lyeo do Estado de 25 de setambro de 2007.
Anaxo 1. P6g. 30.

2$2 Comisdo Especial sobre Monos e DesBparecidoa Politicos. Dlr6ito a Mam6ria e ~ Verdade. Brasilia: Secretaria
"Especial dos Direitoa Humanos da Preaid€lncla da RQPClblica, 2007. Comunlcat;~o do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anaxo 1. PAg. 21.

293 Comissao Eepecial sabre Monos e Desaparacidos PoUticDs. Oiraito ~ Mem6ris e i.l verdade. 8rasnia: Secretaria
Especial dos Dlreitos Humanos da Presid~ncia de Republica, 2007. ComunjQ~"ao do Estado de 25 da $$'tsmbro de 02007.
Anexo 1. pag. 35.

20'" MORAIS. Tars & SILVA, Eumano. OpQta9S0 Araguaia: OB arquivos secretos da gU9rfilha, pag. 638.

2Jl& Brasil: Nunes MaiEl I pags. 65 e 66.
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A busoa da verdade pelos familiares des pessoas que rnorreram na luta contra 0 regime militar
e urna hist6ri. ionga e replet. de obstaeul09. D9 inleio, as lammas e seus advogados tinham
em maos apenas uma versao falsa ou simplasmente um v.zio de informa90es. H6 mais de 35
anos, segu8m batendo em tadas fJS portlls, inaistindo na localizB9ao e identifioagao dos
corpos I Tiveram sucesso em poucos casos.2.9$

115. Os primeiros esfon;:os dos familiares dos desaparecidos no Braon que a CIDH pOde
constatar ocorreram no ano de 1977, e estao descritos no Iivro "Brasil: Nunca Meis", da seguinte
forma:

(Em 1977, 0] cardeal de Sao Paulo, D, Paulo Ev.risto Ams, (visitou 0) general Golbery [Ch.f.
do 8M)], t1 frente de uma comissao de familiares de "desaparecidos polrtioos". De inrcio, 0

general sa eomprom9ta a dar resposta sobre ° paradeiro das passcas procuradas, dentro de
uinta dias: mais tarde, se amite frente a Questao, enquanto 0 Ministro da Justi98, Armando
Faloao, informava pels impransa que eQueles "desaparecidos" "jamais tinham sido detidos".297

116. No qua sa rafere a Guerrilha do Araguaia, 0 Relat6rio Final da CEMDP indica que:

Em outubro ds 1980, UIl1 grupo de familieres dos d.saparacidos no Araguaia parcorreu a
regi~o em busea de informa90es a rBspeito de posslveis locais de sepunarnento dos restOS
mortais de seus parentes. Nessa primerra oaravana para colher dados, os familiares
oonstataram indfcios de corpos enterrados no cemiterJo de Xambio~ e da existencia de umB
vela olandestina nurna area denominada Vietn~, pr6xima ~ cidade.. Colheram depoimentos
tamb~m sobra a exlst3ncia de csmiterios elandastinos em B.caba, Sao Raimundo, Slio
Geraldo, Santa Isabal. Cacador e Oito Barracas.'"

117. A segunda expedicllo de busea, tambem organizeda por familiares, ocorreu em
1991, conforma 0 Relat6rio Final da CEMDP:

Em abril de 1991, com .poio da Coml9s30 da Justica s Paz da Arquidiocese da Sao Paulo e da
representantes da Camara dos Deputados, os familiarss promoveram escavsQoes no cemi'terio
de Xambioa, onda encontrararn duas ossadas: a da uma mulher jovem envolte em tecido d.
para-quadas • de urn homem idoso. Uma equips ds peritos da Unicamp [...J participou d.s
9scavaQ6es 8 transportou as ossadas para 0 Depanamento de Medicina Legal da Unicamp.Z99

118. Em janeiro de 1993, os familiares retornaram a regiao, sem obter resultados.'oo Em
abril de 1996, 0 jornal "0 Globo" publicou uma materia sobre a Guarrilha do Araguaia, com fotos
ineditas de pessoas presas e mortas.'01 Laura Petit da Silva, irma de Maria Lucia Petit da Silva,

2l!8 ComIssao Espe;cial sobre Mortos e Desaptlrecldos POlftlcos. 0lr91to a. Mem6ria e a Verdade. Brasnia: Secretsria
Espe:Cial dos Oireito6 Humanos cia PresldAncJa. da RepClbHca, 2007. Comuni!:::cu;ao do Estado de 26 de setembro de 2007,
Anexo 1. !,;fig. 30.

2&1 6reail; Nunea Mais, p6g. 272.

29& Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecido6 Polftil;os. Direito A Mem6tia e j!J Verdade. Bresma: Sac(E1tatla
Especial dos Direitos Humanoa da PresldAncla da RepClblice, Z007. Comunic;;w~ao do Estado de 26 de seternbro de 2007,
Anexo 1. pag. ZOO.

299 ComissAo Especial sobre Mortos e Oesaparecidos PoUticos. Direito a Mem6ria e fi Verdade. Bresflia: Seoretar!a
Eijpacial dos Oire!tos Humanos da Presid@ncis da RepubHoa, 2007. Comunica96o do Estado de 25 de setembro de 2007,
Anexo 1. P~9' 200.

300 Comissao Especial aobte Monos 9 Desaparecidos PoHticos. Direito a Mam6ria e ~ Verd8de. Brasflia: Secretaria
Eepacial dos Dlreltos Humanos de PresidGncia da Republica. 2007. ComunicEl9ao do Estado de 25 de setembro de 2007.
Anexo '. P69. 200.

301 Notrcie do jornal vo Globe", de 26 de abrfl de 1998, intitulada "Fates identificem guerrUheiros mortos no
Araguala". Comunica9ao doe peticionArios de 2 de maio de 1SS6, Anexo 1(bl. Ver tamb6m, Comissao Especial sobre Mortos
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reconheceu sua irma numa foto de uma mulher jovem envolta num para-quedas. Com tal
informa~ao, os peritos da Unicamp retomaram 0 exame dos restos mortals encontrados em 1991, e
em 14 de malo de 1996 idantificaram as restos mortals da Maria Lucia Petit da Silva.so. Das setanta
a uma vrtimas do prasente caso listadas (supra), somente as restos morrals de Maria Lucia Petit da
Silva foram devidamente encontrados, idantificados, e sua morte confirmade,

119. Nasse particular, a CIDH considara emblematica a sltua~ao da famflia Petit da Silva,
com respeito aos efeitos qua os desaparecimentos fon;:ados das vitimas a a exaCU9aO de Maria
Lucia Petit da Silva tern causado aos seus familiares: De fato, tres irmaos da referida familia
participaram da Guerrilha do Araguaia: Maria Lucia Patit da Silva, Lucio Petit da Silva e Jaime Petit
da Silva. Luoio e Jaime permaneoam desapareoidos ate a presente. 0 cadavar da Marla Lucia foi
identificado am 1996. Sobre a mae dos trQs irmaos Patit da Silva, Julieta Petit da Silva, a
informa9ao indioa que:

(Durante oiooo enosl. vivendo em Silo Paulo, a oostureira Julieta, mile dos tres Petit da Silva,
acreditou que eles estariam no exterior ou na pris50. Pelo resto de sua vida colocou uma flor
ao lado do retrato de' Maria Lucia no dia de sau aniversario, retirando~a somenta quando as
p6talas cafam.303

120. Os fatos relacionados com a Guerrilha do Araguaia afetaram serlamente as famOlss
dos desaparecidos a da pessoa executada. 0 Relat6rio Final da CEMDP rassalta que, a irma da
vftima Dinaelza Santana Coqueiro e ounhada da vftlma Vandick Reldner Pereira Coqueiro, Diva
Santana, quem atuou como representanta dos familiaras na CEMDP, observou que, "0 maior trauma
para os familia res e nao poder enterrar os corpOs de seus parentes" ,3°4 Em maio aos trabalhos da
CEMDP, Diva Santana esoutou depoimentos de moradores de Xambiot!i que indioavam qua sua irma
havia sido executeda mediante tortura.'O! Sobre os esfor90s dos familiares, cabe ressaltar que, fol
oom base num dossl/! organizado por parentas de desaparecidos politicos que se elaborou 0 Anexo I
da Lei 9.140/95.

121. Por OUtro lado, sobre as busces empreendldas pelo Estado, a CEMDP tambem e
competente para "envidar esfor90s para a looaliz.vao dos corposde pessoas desapareoldas no caso
de exist@ncia de indfoios quanto ao local am qua possam astar depositados" ,306

122. Nesse sentido, a primeira missilo de CEMDP a regiao do Araguaia foi realizada entre
os dias 7 e 11 de maio de 1996, com 0 apoio da Equipe Argentina de Antropologia Forense
(doravanta "EAAF"l. com 0 objetivo de enoontrar as lugares onde poderiam estar enterrados os

e Desaparecidos Politicos. Direito a Mem6ria e ill Verdade. Brasilia: Secretaria E:special dos Direito6 Humanoti da Presidencia
da Rep(jblica, 2007. Comunlc8yllo do Estado de 25 de G9tembro de 2007, Anexo 1. PAgs. 41, 42, 200 e 206.

302 Ver, inter 81;;;1, ComissAo Especial sobra MertOS a Desaparecidos Polfticos. Difaito A Mern6ria e a Verdada.
Braatlla: Secretaria Especial dot Dlr9Jtos Humanes de PresidOnoia da AepClblica, 2007. Comunlc81;aO do Estado de 26 de .
aetambro de 2007, Anaxo 1. Pags. :wa l!: 200; GASPARI, Elie. A Ditaduf3 Escancarada, p6,g. 420; e Notrcia do jornel "0
Estado de Sao Paulo", de 16 de rn~io de 1996. "1dentificada oasada de 9)[..guarrllheira", Comunica9ao dOti p8t1clon~rio6 de 5
de dezembro de 2006, Anexo 13.

303 GASPARI, EWe. A Dlr:adura Escancarade, peg. 456.

3lX Comisdo Especial sobre Monos EI Desaparecidos Pol(1;icce. Direito ill Memoria e aVerdade. Bratima: Secretaria
Especial d05 Direitoa Hurnanos da Presld€lncia de Republica, 2007, COm\,micil9ao do Estado de 26 de s@tembro de 2007,
Anexo 1. P~g. 45 .

.:lOS Ver ComiggUio Especial gobre Mortos IS Des8paracldo6 Polrticos. Direito a Mem6ria e A Verdade. 6ra5ilia:
Secretaria Evpecial dos Direitos Hurnanos da Pratid~ncia da Republics, 2007. Comunicac;:ao do Estado de 25 de setembro de
2007. Anexo 1. pag. 45.

'06 Lei 9.140/95, artigo 4.1I.lredo9ao dada pel. Lei 10.875, de 20041.
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corpos dos desaparecidos, bern como avaliar a possibilidade de realizar uma investlgalfao
antropol6glca forense.•07

123. Entre 29 de junho e 24 de julho de 19ge, a CEMDP, com 0 apofo da EAAF levou a
cabo sua segunda e><pedi9ao a regleo do Araguaia, durante a qual recolheu novos restos mortais
posslvelmente de duas pessoas, na reserva Indlgen. Surufs, na cidade de Sao Aaimundo. Segundo 0

Relat6rio Final da CEMDP, "a sepultura havia sido violada .nteriormente, tendo sido retirada a maior
parte dos ossos" .'0' As ossadas, bastanta deterioradas, foram enviadas a Brasilia para os
procedimentos de identifica9ao, sem que ate 0 momento haja sido possrvel identifica-Ias. Ao
terminar seu trabalho, os peritos da EAAF elaboraram um relat6rio no qual indicaram as dificuldades
da misseo; e tambem reCOmendaram uma serle de medidas para que as investigalfoes fossem
raalizadas com suficiente tempo a com os recursos humanos e log[sticos necessarios.'o,

124. Novas escllva90es foram promovfdes pelo Estado na regiao do Araguaia, com 0

apoio da EAAF, entre 13 e 20 de julho de 2001, sem que fossem encontrados novos restos mortais,
No seu relat6rio sobre a terceira missso, os peritos da EAAF reiteraram suas recomendalfoes
anteriores sobre 0 tempo e os recurS09 humanos e logfsticos necassarios para futuras buscas."o

126. Outra expedi<;§o foi lavada II cabo am merlfO de 2004, porem, nao forem
encontrados restos mortais e os peritos da EAAF reafirmllram as dificuldades encontredas e as
recomendalfoes ao Estado contldllS nos seus relat6rios anterioras, adicionando a necessidade da
obter informalfao topognlficll da regieo e de con9ultar aspeoialistas de diversas areas, a tim de
desenvolver um projeto multidlsciplinar.'''

1 2e. Alem da CEMDP, em 2 de outubro de 2003, 0 Estado criou uma Comissao
Interministerial, atraves do Decreto NO. 4.850, OOm 0 objativo de obter intormalfilo que levassa ~

IOCllUza9ao dos restos mortals dos partioipantes da Guerrilha do Araguaia, sua identificll9ao,
translado e sepultamento, assim como a emissao das respectivas certidoas de 6bito."z EStll
Comis9ao Interministerilll esteve composta por representllntes do Mlnisterio da Justlya, Ministerio
da Casa Civil, Ministerio da Dafesa, Secretaria Espeoial de Direitos Humanos, e dll Advocacia·Geral
da Uniao. Este Comissao tambem realizou expedigoes 11 r8giao."3

127. Os trabelhos da Comissao Intermlnisterial forem finalizados em mar90 da 2007, e
sues conolus6es foram inolufdes num Aelat6rio Final. Essa Relat6rio descreve as tras miS90es

307 VeT Relat6rio dB eAA~ sobrs a visita a reg/ao do Araguaia entre os di6$ 8 e 11 de maio de 1996, ComunicElQao
dos paticion6rioa de 5 de marI;o de 1SS9, Anaxo 2; e ComissaQ Especial sobre Mortos a Desapal'ecidos Polfdcos. D(reito e
Mem6ria e l:l Verdada. Brasrlia: Secretar!a. Espeolal dos Direito5 Humanos cia Ptesid~ncia de Republica, 2007. ComunlciJV:'o do
Estado dEl 25 de setembro de 2007, Anexo 1. Pltgs. 42 9 200.

3011 Comissao Espeoial sobre Monos e Dasaparacldos Polftico~. Direito a Mcm6ria e a Verdade. Brasilia: Seorataria
EspecIal dos Direitos Humano6 da Presld&nciB da Republica, 2007. Comunloar;ao do Estado de Z5 de setembro de 2007/
Anexo 1, Pag. 200.

JOE! Relat6rio da EAAF de 2 de 8g06to de 2001. ComunicEl9aO dos peticionarios de 5 de dazembro de 2006. Anexo
25,

510 Relat6rio da EAAF de 2 de agosto de 2001. Comunioal;Ao dos peticion~rios de 5 de dezembro de 2006, Anexo
25.

311 Relat6rio da EAAF sobre a missiio de 4 a 13 de mar"o de 2004; e reportagem de revistE! "~poca", publioad~ em
15 de man;o de 2004 e intitulada 'IHist6rla enterrada - prassa e desorganiza9ao frlJstram procura das ossadas de
gUBrrilheiros mortos no Araguaia". ComlJnioagao dos peticionarios de 5 de dezembro de 2006, Anexo 41.

312 Decreta Nil 4_850, de 2 de outubro da 2003. Comunicaga.o dos peticion6rios de 5 de dezembro de 200a, Anexo
31.

313 Relat6rio do Comissao Interministerial cdada palo Decreto N° 4.650 com vistas a identiflca/f-~o de desaperecidos
da Guerrilha do Araguaia, de a de mar~o de 2007. Comun1ea/f-§o do Estado de 22 de maio de Z007, Anaxo 3.
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realizadas II regiao do Araguaie, dues em agosto de 2004. para identifiear 0 lugar precise da serra
de Andorinhas e inspecionar- a Base Militer de Instrul;ao "Cebo Rosas", e a ultima em dezembro de
2006 a serre de Andorinhas. Nada foi eneontrado durante tais expedi90es,,14

128. Adicionalmeme. a Comissao Interministerial auxiliou a CEMDP na elabora9ao do seu
Relat6rio Finel."· A esse respeito, apesar da publiea91lo do seu Relat6rio Final no ano de 2007, a
CEMDP continua funcionando, em rela9ao com a sua competencia com respeito II localiza9ao dos
restos mortais dos desaparecidos. Nesse sentido, a partir de setembro de 2006, 0 Governo Federal
pas em mercha 0 projeto de criar urn Banco de DNA, atraves de um contrato assinado com 0

laborat6rio Genomic - Engenharia Molecular - a fim de recolher amostras de sangue dos familiares
dos desapareeidos e criar um perfil genetieo para cade desaparecido.316 De acordo com 0 Relat6rio
da Comissao Interministerial, ate mar90 de 2007, "ja forem coletades emostres de sangue de 75
parentes consangO(neos de 51 cidadaos mortos e desaparecidos",317

129. Segundo 0 Relat6rio Final da CEMDP, com a publica9ao desse Relat6rio, a prioridade
de 2007 e coletar e sistematizar informaQoes sobre a localiza9ao dos desaparecidos, a fim de que,
com a incorpora9ao dos avan90s cientrficos mencionados,

custe 0 tampo que custar, [sejam identific.dos os] rastos mortais de cad. br.sileiro e de cada
br.sileira ldesaparecldol que alnd. precis.m ser local'lzados para que 0 Est.do Democratico de
Direito assegure aos familiares 0 sagfado direito a urn funeral e uma reparac;:ao simb6lica que
.Inda Ihes e devida. 3lB

130. Nllo obstante 0 anterior, a CIDH observe que, em ultima InStanoia, os restos mortais
de setenta d09 desaparecidos da Guerrilha do Araguaia idemificados neste Relat6rio ainda nao forem
encontrados e/ou identificados, mals de 30 anos depois do ocorrido. Em conseqOencia, seus
famiiiares seguem buscando verdede, justi9a e, se for 0 caso, os restos mortals de seus entes
queridos. Em conclus!io, "Brasil: Nunca Mais" indica que:

Justo e pedir a localiz&9ao dos filhos, irmaos, pais e esposos que, notoriamente, foram prosos
pelos 6rg~os de seguranc;a e encontraram a morte palo IIdesaparecimento" para dar..lhes
sepulture digna.

314 Relat6rio de Comissao Interministerlal crlada palo Decreta N° 4.850 com vistas a identific89ao de dasaparecldos
da Guerrilha do Araguaia. de B de marClo de 2007. Comunlc8QiIo do Estado de 22 de maio de 2007, Anexo 3. Pags, 5 e 6.

319 Relat6rio de CQm;e:s~o Interministerial criada pelo Decreto Nil 4.850 com vistas a identifice9ao de desaparecidos
da Guerrllha do Areguaia, de a de marvo de 2007. ComUniCB(fao do Estado d$ 22 de malo de 2.007, Anexo 3. P~g. 7

31B Ve.r ComissAo Especilll sobre Mortes e Desaparecidos Politicos. Direito a Mem6tl<?l e ~ Verd&de. Braama;
Secretarie Especial dos Dlraltos Humanos da PresidGocia de Republica, 2007. Comunlea9aQ do Estado de 25 de setembro de
2007, Anexo 1. Paga. 46 e 47; Relat6rio da Comissao Intermini:stetial crlada palo Oecre'to N° 4.850 oom vistas il
identr1lca950 de desaparecidoEl da Guerrilha do Araguala. de. 6 de mer90 de 2007. Coml.loica9ao do I;e;tedo de 22 de maro de
2.007, Anaxo 3. PAg. 7; e Notrcia do par16dioo virtual "Globa.com" inti'tulada l'$ectetarla coleta amos·tras de DNA de ossadas
do AraguBia", de 3 de outubro de 2006. Comunioi1flJ,oo dos pstfcionl!irios de 5 de dezambro de 2006, Anexo 84.

317 Aelat6rio da Coml!;do Interministerial criada palO Decteto NIJ 4.850 com vistas aidentificac30 de desaparecidos
da Guetrllha do Araguaia, de e de matQo de 2007. Comunic898o do El;Itado de 22 de malo de 2007, Anexo 3. PAg. 7. A esse
r@speito, a CIDH observa que, 05 restos mortais de duas pessoas desaparecidas em SAo Paulo, iSle ~, nao vinculadas com a
Guerrilha do Araguaia. foram identifioados desde a orla.;.:Ao do Banco de DNA (Ver Comlssliio Espeoial 50bre Mottos e
Desaparecidos PolCticos. Direito ~ Memoria e a Verdade. I3rasflia: Secretatia Especial dos Direh:oB Humanos ds PresldGncia de
Rep(Jblica, 2007. Comunlc89s,o do E.stado de 25 de s6tembro de 2007, Anexo 1. PAgs. 46 e 47),

31B Comissao Especial sobre Motlos e Dasaparecidos polrticos, Diraito ill MemOria e a Verdada. Brasfiia: Sacretaria
Especial dos DirGltos Humanos de PresidAncia da Republica, 2007. Comunicagao do Estado de 25 de eetembro de 2007,
Anexo 1. P~g. 47.
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Justo 6 padir a locallza9ao dos oorpos. para qua sajam transladBdos. sa for 0 caso. e
endere9ados ~ sepultura pr6xime de parentes, em uma atitude de respeito alOS vivos, a Quem
assiste 0 direito de velar seus mortos,319

6. As indeniz8960s

131. A Lei 9.140/95 tamMm estabelecau a possibilidade de outorgar repara9ao
pecunh~ria aos familiares dos mortos e desapareoidos pollticos!'o Os pedidos de indeniza9ao
deyeriam ser apresentados dentro do prazo de 120 dias a partir da publioaqao da Lei 9.140/95, ou
entao, do reconhecimento do desaparecimento pela CEMDP!21 0 Estado efetivamente pagou
indeniza90es a familiares de 59 desaparecidos da Guerrilha do Araguaia.3•• Segundo 0 Relat6rio Final
da CEMDP, a mae de Jose Huberto Bronoa, Ermelinda Mazaferro Bronea, toi a primelra a reeeber
indenizaqao, e "no ano seguinte, Ermelinda ofereceria parte do dinheiro da indenizaoao para financiar
a busoa dos corpos na oidade de Xambioa"."3

7. As 896es judiciais relacionades com 8 Guerrilha do Araguala e a falta da acasso fl
informat;:iio

7.1. A950 Ordinaria para Presta980 de Fato N° 82.00.24662-5

132. Em virtude do impedimento imposto pela lei de anistia em relaqao a invBstiga9aO
penal e processos oriminais sobre os desapareoimentos for9ados da Guerrilha do Araguais, em 21
de fevereiro de 1982, OS famllisres de 22 desaparecidos no Araguaia iniciaram uma a9ao jUdicial de
natureza civil perante a 1· Vara Federal do Distrito Federal. Atraves deste processo, solicitaram a
declara9ilo de aus~ncia dos desapsrecidos; a dBtBrmina9ilo do seu paradeiro e, se for 0 caso. a
10calizaoElo dos SBUS restos mortais, para dar-Ihes um enterro digno; 0 esclareoimento das
oirounstancias do felecimento; e a entrega do "Relat6rio Oficial do Ministerio da Guerra" sobre as
opera90es militares contra a Guerrilha do Araguaia,'"

133. 0 Governo Federal apresBntou sua contestaqao em .gosto de 1982 e opos exee96es
preliminares. n6 No marco de tal 8990, 0 Poder Judiciario reoebeu depoimentos sobre fatos

319 Brasil: Nunca Mais. pag. 272.

320 Lei a.140/9B, artigo 10. (redBt;.:!o da.de pela Lei 6.971 1 de 29 de dezernbro de 1994). A Lei 9,140/95 tambem
estabelece, em aau artlgo 11, § " que 0 valor da Indeniza~ao, para cada famnla, nBo sera. inferior a RS 100.000,00 (oarn mil
reais),

'" Lal 9.140/96, artigo 9, ; 1 Irada~50 dada pel.e Lal. 10.536 de 2002 e 10.875 da 2004).

322. Aela9ao des indeniz8qoes pages, por for08 da L.ei n. 9.140/95. £lOS familiares dos guerrllhelros desaparecido5.
Comunic39fto do E$1;ado de 22 de maio de 2007, Angxo 6. A ease reepeito, a CIDH observa que aasa lista Contlnha 64
pessoas. no entanto, os 1arniliares de Francisco M~noel Chaves (vftima no. 22), de Josias OonQalves de Sousa (vftlma no. 39)
e de Pedro Matias de Oliveira (v(tima no. 61) nao epreaentaram r0querimentos de indeniza/iillo. Ademajs, os famili£lres de dols
deaapareaidos. H61io Luiz Navarro dQ Magalhaes (vftima no. 271 e Pedro Alexandrino de Oliveira (vrtima no. 22), n1:\o
aceitararn as indenlza~6es outorgadas.

323 Comi5siSo Especial sobre Mortoa e Desaparecido5 Polfticos. Direito ~ Mem6ria e tl Verdade. Brasma: Secretaria
Especial dos Direitos Humsl'los da Presidencia da Republica, 2007. ComuniGfJQao do Estado de 26 de setembro de 2007.
Anexo 1. Ng. 41.

:nd. Peti9ao Jniolal da ACao Ordin6ria para PrestaoAo de Fato (Ageo N~ 82.00.246a2~5), de 21 de fevereiro de 1982.
Comunica9~o dos pelicion~rios de 17 de novembro de 1995. Anexo 6. Os autores da referida ijlf60 civil alegavam Q

exi~t€lncia de lim relat6rio oficial do b6roito sobre a Guerrilha do Araguaia. elaboredo em janeiro de 1975. cQntendo detalhes
sobre os guerrilheitos e circunste.nciaa de sua morte 01.' deten9ao. Var, ainda, Relat6rio de Comissao Interminrsteriai criada
pelo Decreto N° 4.850 com vistas ~ identiflca9~o de desaparecidos da Guerrllha do Araguaia, de 8 de mar<;o de 2007.
Comunlca9ao do Estado de 22 de maio de 2007. Anexo 3. P6g. 1.

226 COntaBta9ao de Unlao no rnarco de AQao N° 82.00.24682-5, de 19 de agosto de 1982. Comunica9ao dos
petlcion6rio5 de 5 de dezembro de 2006, Anel(o 3.

HORA DE RECEPCloN A8R.23. 1:22 PM



04/23/2008 03:32 FAX

49 000161

~ 053/084

relacionados com a Guarrilha do Araguaia.,26 Sete anos depois, em 27 de marc;o de 1989, a a9,aO foi
axtlnta sem julgamento do merito, am virtude de que 0 pedido era juridica e materialmente
impossivel de cumprir.321 Da mesma torma, 0 Juiz de primelra instancle astimou que 0 pedido dos
autores relativo i'l declara\lao de ausencia dos desaparecidos jii estava contemplado pela lei de
enistia e nao nacessitava de nenhum complemento judicial."·

134. Esta decisao foi epelada pelos autores da ac;ao, em 19 de abril de 1989."· Mals de
quatro anos depois, 0 Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao (doravante "0 TRF" ou "0

Tribunal Federal") publicou, em 11 de outubro de 1993, sua decisao, mediante a qual reverteu a
senten9a de primaira instilncia a ordenou que sa realizasse a instru9ao processual para 0 julgamento
do merito da causa. 330 Em 24 de marc;o de 1994, a Uniao interpos um recurso de Embargos de
Declara9ao331 contra a sentenc;a do TRF, 0 qual foi rejaitado pelo Tribunal Faderal, conforme decis§o
de 12 de mart;o de 1996!'2 Contra esta decisao, a Uniao apresentou um Racurso Especial,'" 0 qual
foi igualment6 considerado inadmlssfvel pelo Tribunal Federal.'34 Contra esta dacisao, a Uniao
impetrou um recurso de Agravo de Instrumento,33. em 19 de dezembro de 1996. 0 Superior
Tribunal de Justi9a (doravante "STY') nao recebeu este ultimo racurso, aHaves de dacisao de 13 de
abril de 1998. Em conseq(j~ncia, os autos do processo retornaram ao conhecimento do jui~ de
primeira instancia, a fim de come9ar a instru9ao processual, de conformidade com a decisilo do TRF
emitida em outubro de 1993.

a2(l Depoimentos de Jos~ Geno(no Nato. preBtiildo am 19 de agosto de 1985, e de Crimaia Alice Schmidt de
Almeida, Danila Carneiro, Glenio Fernandez El Dower MOrl~es Cavaloante, ptastados em 10 de outubto de 1985, perente a 1"
Vara Fadstal doDlstrito Federal, no mareo da A;r50 Nt' 82.00.24gS2-5. Comunicat;~o dos peticlontlrioa de 17 de novembro
de 1995, Anaxos 1. 2, 3, 4 e 5.

327 Deolaao dill 1° Vara federal do Distrito Federal, no marco da A9ao W' e2.00.24582~5, d6 27 de mar90 de 1989,
ComunloaQAo dos peticioniirios de 5 de dezembro de 2006, Anexo 4, A impossibilidada material do pedido signifioa que 0
autor da 80aO nlio 'tern 0 dire ito subjetivo reclamado, au eeja, 0 dlraito dEl obter 0 que se $olioita ne peth;io inicial, porque
isso nao asteria previsto no ordenamenlo Jurrdlco.

32a 0 artigo 6 da Lal 6.683/79 permitia Que os famiiiaras dos desapareeidos polttioos do regime mllitar requereGsem
uma 'declarfj~Aode ausencia' que crlava a presunQ80 do falecimento do dQSBparecido.

339 Apela9ao dos autores, 00 maroa da A.;i!\o N° 82.00.24682-5, de 19 de abril de 19951. ComunlcacSo dos
petfc!ontirios de 6 de dezembro de 2006, Anexo 5.

:130 Decisao do Tribunal Regional Federal sabre 0 reour60 de Apela~~o dos alJtores (petioiontlrlos) da A9ao Nil
62.00.24682-5. Comunica.;:ao dos peticioOiirios de 17 de novembro de 1995, Anaxo 8.

:m De acordo com 0 artigo 635 do C6digo de Processa Civil brasileiro, este recurso serve para eaclarecer a
contradiiY30, obscuridede alou amblgOidade de urna decisao judioial. Embargos de Declarayeo interpostos pela Uniao, de 24
de m;lr¢o da 1994. ComunicB9so dos peticlonMlos de 5 de dezembro de 2006. Anexo 8.

:m Decido do TRf que rejeitou os Embargos de OeclaraQao impetrados pela Uniao, no marco da At;:Ao N°
82..00.24682-5. Comunlcat;:l1!io dos peticion€lrios de 5 de dszembro de 2006, Anexo 11.

333 Recurso Especial impetrado pela Uniiio comra a decido do TRf sobre a Apela9iio dos autores, no marco da
Alfao Nil 82.00.2.4662-6, de 29 de abril de 1996. Comunica9ao dos peticion~rios de 6 de de;:;embro de 2006, Anexo 12.
Segundo a Constituil;ao da Rep~bHcEl Federati"& do Brasil, Artigo 105. "Compete eo Superior Tribunal de JtJsti93: (...J III 
jtdgar, em recurso elilpecial, as oausas decidida5 em 6nica OU ultima lnstAncia, pelos Tribunals Reglonais Federais ou palos
Tribunals dos Estados, do Oiatrito Federal 8 Territ6rlos, qu~ndo a decida recorrida: a) oontrariar tratado ou lei federal, 01.1
negar-Ihes vigOncla; (...) cl der ,a lei federallnterpret8l;80 divergente d~ qua Ihe haja atriburdo outro tribunal".

S:l4 Oecid.o do TRF que neD admitiu 0 RMurso Especial de U"iiio, de 20 de noYembro de 1996 e publicada am 4 de
dezembro de 1996. no maroa da A9ao N° e2.00.24682.~5. ComunicsC;Bo des peticionarlos de 5 de dezembro de 2006.
Anoaxo 15.

JJ5 Conforme 0 artigo 522 do C6digo de Proces!l'.o Civil brasileiro, 0 Agravo de Instrumanto ~ um recurso contra
decisao interlocut6ria, snalisado por tribunal superior, oeste CIil50 0 Superior Tribunal de JUliJti9a. Ascurso de Agravo de
Instrumanto intarposto pele Uniao em 11 de nO\lembro de 199B. Comunica9E.o dos patlcionarios de 5 de detembro de 2.006,
Anexo 21.
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135. Em 9 de abril de 1999, a Unilio apresentou uma peti~lio il l' Vara Federal reiterando
seu pedldo de extln9BO do processo sem julgamento do merito, ou eltemetivamente, a
improcedencie da agaO.33

• Esse requerlmento fol rejeirado por deelsao de prlmeira insteneie emltida
em 15 de mar90 de 2000, estabelecendo um prazo para que 0 Estado apresentasse c relat6rio sobre
as opera90es militares no Araguaia.'" Em resposta a esse ordem judicial, a Uniao remeteu a Justi~a

Federal, em 26 de abril de 2000, um documento expedido pelo Exercito brasileiro - Ministerlo da
Defesa - informando que, depois de verlflcar seus arquivos, fol constatado que 0 referidorelat6rio
nao existla.'"

136. Em 30 de junho de 2003, a 1" Vara Federal proferiu senten~a sobre 0 merlto da
causa, julgando procedente a ac;ao e ordenando; a) a desclassificaQao da documentos relatlvos a
todas as operac;oes militares realizadas contra a Guerrilha do Araguaia; b) 0 prazo de 120 dias para
Que a Uniao informasse sobre 0 lugar de sepultura dos restes mortais dos dasaparecldos,
procedassa a transladar e sepultar as ossadas no lugar indicado palos autoras da agao judicial, e
entregasse a informaglio necessaria pera obter as certidoes de 6bito; c) 0 prazo de 120 dias para
que a Uniao apresentasse ao Judiciario toda a InformaQ80 relativa a totalidade das opera90es
milltares relacionadas com a Guerrilha do Araguaia; e a investigaQao pelas For9as Armadas, no prazo
de 60 dias, a fim de elaborar um quadro preoiso e detalhado das opera90es realizadas contra a
Guerrilha do Araguaia, cujos resultados deveriam ser remetidos ao Juiz que expediU a decisl!o, 0
descumprimento dessa senten9a, conforme seu texto, Implicaria ns aplicat;ao de uma multa dlsria
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."·

137. Em 27 de agosto de 2003, 0 Estado interp/ls uma Apela9lio contra a sentent;a de
primelra iostlmcia, alagando a ooorrl!ncia de decisao extr" petit", devido a que os autoras haviam
requerido somente a apresenta9ao do "Relat6rlo Oticial do Minist6rio de Guerra", e nlio a totalidade
das informayoes relatlvas as opera96es militares contra a Guerrilha do Araguaia. 3

"O Ames e depois
de apresentada esta apela~ao, os familiares dos desaparecidos suplicaram ao Presidente da
Republica que nao impetrasse novos recursos no marco da referida aQao, e manifestaram sua
insatisfat;§o quanto a interposiyao de tais recursos, mediante cartas enviedas em 14 e 31 de
agosto, respeotivamente.S41

136. Em 6 de dezembro de 2004, 0 TRF re)eltou a Apela9ao impetrada pelo Estado?4Z
Contra essa decisao, a Uniao recorreu a traves de Recurso Especial, em 8 de julho de 2005.343 Esse

336 PetiQ~o da Uniiio de 9 de E1pril de 1999, no marco de Agao NQ' 82..00.24682·5. Comunicae;a.o dos peticionarios
de 5 de dezembro de 2006, Anexo 22.

331 Deolsao da 10 Vars Fedetal, de 15 de mat90 d$ 2000, ComUoiC8/faO dOG peticion6rio5 de 5 de dezembro de
2006, Anexo ~3.

338 Ver Comunic89ao dos peticlonarios de 5 de dezembro de 2006, p~g. 46 e Anaxo 32 folio 6 (DMis1!o da 10 Vara
Federal, de 30 de junho de 2003).

:fa!] VeT Decisfio da 1° Vara Federal. de 30 de junho de 20031 publicada em 22 dB julho de 2003, Elobre 0 m6rito de
Ay:Ao N° 62.00.24662-5. ComlJnlca~'!'odO:!; petlcion~rio6 de 5 da dazambro de 2006, Anexo 32.

~40 Rect.lrlilo de Apeh3il(il:io da Uniao, de 27 de 6g0StO de 2003. contra a declsao da 10 Vara Federal do Dlstrlto
Federal, de .c de junho de 200. no marco de A,go N' a2.00.24682-5. Comunle'Q~odo Es'.do de 4 de .etembro de 2007,
Anexo 1. AI~m dlsso. 0 Estado argumentou qua J~ havia aprovado uma lei (N& 9.140/95) com vistas: a buacar os rsatoe
monai$ dOl) desaparecidos, aesim como questionou 0 praiO de 120 dies fixado para encontrar os restos mortais e e multa
dieria devlda nQ C!il$O de descumprimento.

341 Cartas enviadas palos familiares de mortos e desaparacidos 80 I='residenta da Republioa em 14 de agosto de
2003831 da agoslo de 2003. COMUt'lioat;:ao des peticion~rlos de 5 de dezembro de 2006, Anexos 35 e 37.

342 Deoisao do Tribunal Regional Federal sobre lil Apelsyao interposta pela Unieo, de 6 de dezembro de 2004.
Comunicac;ao do Eatado de 4 de setambro de 200' r Anexo 3.

343 Recurs!:) Especial impeuado em a de julho de 2005 pela Unillo contra a decisl:io do TRF que rejeitou a ApelaQao,
Cornunioa'fao do Estado de 4 de setembro de 2007, Ane~o 4.
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recurso foi julgado procedente pelo STJ. e a decisiio resultou em coisa julgade em 9 de outubro de
2006. Em resumo, 0 STJ determinou que se restabelecesse integralmente e senten9a de primeira
instancia, apenas estabelecendo que a mesma deveria ser cumprida pelo juiz federal de primeira
instllncia, e nao pelo pr6prio TRF.••• Nao ha informaQBo que indique que a execu9iio de senten9a
haja sido inioiada"'"

7.2 Outros processos judlolals

139. Os famillares dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia tentaram tambem outras
vias de natureza judicial, a fim de descobrir 0 que ocorreu com seus parentes. Nesse sentido,
mediante requerimemo dos familiares, no ano de 2001, as Procuradorias da Rep~blica dos estados
do Pare, Sao Paulo e do Distrito Federai instauraram os Inqueritos Civis Publicos N4 1/2001, N4

3/2001 e N4 5/2001, respectivamente, para oompilar informa96o sobre a Guerrilha do Araguaia. Em
janeiro de 2002, as Procuradorias da Republica elaboraram conjuntameme um Relat6rio Parcial de
InvestigaQao, que contemplou dados sobre prisoes, torturas, identificaQao e mortes dos
desapareoidos.3

'.

140. Em seguimento a informa9ao reunida peles Procuradorias da RepUblica, 0 Ministerio
P~blico Federal prop6s uma A9ao Civil Publica (No. 2001.39.01.000810-5) contra a Uniao, em 9 de
agosto de 2001,'41 com 0 objetivo de fazer cessar a influencia amea9adora e ilrcita das For9as
Armadss sobre as pessoas que viviam na regiao do Araguaia..•• Alem disso, a a9ao civil publica
almejava obter do Estado todos os dooumentos que continham informa9ao sobre as aQoes militares
des ForQas Armadas contra a guerrilha. Em 19 de dezembro de 2005, 0 Juiz Federal ju!gou
procedente 6 69ao e determinou que: a) que 6 Uniao se abstenha de utilizar organismos das For9as
Armadas para visitar e/ou promover atividades de assistencia sooial cujos beneficiarios sejarn ex
guias do Exeroito durante a Guerrilha do Araguaia; e b) que a Uniao exiba, reservadamente, todos os
documentos que contenham informa9ao sobre as aQaea militares contra a Guerrilha do Araguala.•49

141. 0 Governo Federal recorreu desta decisao, em 24 de marco de 2006, straves de urn
recurso de Apela9Bo, alegando que a senteMs nao tomou em conta a importlinoia de reaguardar
informsQao referente 11 seguranca do Eatado e das pessoas, e que as For9as Armadas realizavam
mero trabalho social na reglao, em cumprimento do seu mandato de proteger a socledade.'50

3<il.,Q Deaia:ao do $TJ sabre 0 Recurso Es.pecial irnpettado pela Unigo. ComUniOE:ll;:ao do Estado de 4 de 6atembro de
2007. Ana.o 5.

3<105 Comunica~ao dos peticionl1rios de 2.5 de abrU de 200S, p6g. 2 e Doc. 1 - extratos eletr6nicos de andamento
procassual.

346 AelaI6rlo parcial dos lnqueritoe Civis Publlcos prornovido6 pelae Pfooutadorias da RepLlblica do Pad. S1\o Paulo e
Disteno Federal, Nit. 1/2001 - Para; N°. 3/2001 - S~O Paulo, e N°. 5/2001 - Distrito Federal. Comunicayao dos pstlctonarios
de 5 de dezembro de 2008, Anoxo 70.

347 Segundo 0 £'Inigo 129, III da Constituigeo do Brasil, "0 inquerito civil e a aQ80 civil publica [destinam-se ~l

proteC;60 do patrimOnio p(iblico e Bocial , do melo ambiente e de outroe interesses difU$OS e calativos".

341;1 $obl'S esse ponto, a Comissao obaerva que os jornl:lis afirmam qUI:! 0 Ex~rcito estariE'j presslonando os moredoraEi
da regiUo do Areguaia, os quais foram teatemunhas das operagoea contr~ a Guerrllha do Areguaia. Val' Notrclas do jornal
"Folha online" Intitoladas "Milltares disuibuem cestas bbloas e pr6ticBS assi'tencialistas; pedem em troca, siiAncio" e "Em
nota, Exdfrcito admite atividades socials no Para", de 25 de julho de 2001; e "A Folha de S.ao Paulo" intitulada "Mlnlsterio
Publico e AragUi!lla", publicildil em 2 de novembro de 2001. Comunica9aO dos peticion6rios de 5 de dezembro de 2006,
Anexo 26.

349 Decis30 da Juatilf:a Faderal de 1a instancia sobre a AC~o No. 2001.39.01.000810..5, de 19 de dezambro de
2006. Comunloat;lo do Estado de 4 de setembro de 2007, Ane;Ko 6.

360 Recul'$o de Apela~ao Parcial da Uni~o, de 24 de maryo de 2006, oontra a decisao da Justh,a Federal de 1"'
in.tanc;., no rnareo da AQilo 2001.39.01.000810-5. Cornun;c.9lio do Estado da 4 da ••tombro de 2007, Ana.o 7.
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142. Em 10 de agosto de 2006, 0 TRF decidiu sobre este apela~ao, mantendo a ordem de
apresentar oS documentos ofieiais.""' Em 19 de setembro de 2006, 0 Estado recorreu a traves de
Recursos Especial e Extraordinario."2 Nao ha informacao nos autos perante a CIDH que indique que
tais recursos hajem sido decididos.

143. Em 19 de dezembro de 2005, 0 Ministerio Publico Federal e a Comissao de
Familiares de Mortos e Desaperecidos PoHticos do Instituto de Estudos de ViolMcia do Estado
requereram a Notifica<;;ao Judicial do Presidente de Republica, do Vice-Presideme, de varios
Ministros de Estado, do Secretario Especial de Direitos Humenos, Advogado·Gerel da Vniao e dos
Comandantes de Merinha, do Exercito e da Aeronl!utica. Esse peti~ao tinhe como objetivo solicitar e
"desclassifice~ao de documentos sigilosos e que interessem aDs familiares de mortos e
desaparecidos politicos para fins de conhecimento da verdade a de localize9ao do paradeiro dos
corpos de seuS entes queridos, bem como de possibilitar ao Ministerio Publico Federal 0 acesso ao
seu conteudo."'53 A Comissao.observa que nao hI!i Informa9ao nos autos sobre 0 resultado deste
requerimento.

144. Em resumo, os familiares dos desaparecidos e de pessoa executada da Guerrilha do
Araguaia tem impulsionado, desde 0 ano de 1982, de maneira independente ou atraves de orgaos
do pr6prio Estado, a90es de natureza nao-penal relacionadas com a desclassifice<;;!io dos arquivos
des For9as Armadas sobre a Guerrilhe do Araguaia, as circunstancias dos desaparecimentos
for9ados e eXecU9aO da seus entes queridos e a localiza9ao dos seus restos mortais, sem que ate a
momenta hajam descoberto a verdade sobre 0 ocorrido.

7.3. As medldos le9islativos sobre 0 aassso iI informa!'llo

145. Durante os mais de 30 enos desde 0 infcio dos desaparecimentos for<;;ados da
Guerrilha do Araguaia, notfcias de imprensa tem indicado que 0$ documentos oficiais sobre a
Guerrilha do Araguaia podem haver sido destrurdos por argilos do Estado, especiflcemente as For9as

381 Deci,ao do TRF de 10 de agosto de 2006, sobre a Apelal;llo interpo~a no marco dB Alfao 2.001.39.01.000810·
5. Comunic89ao doa: petioion~rlos de 5 de dezembro de 2006, AnBXO 26.

J.sz Recurso EspeQial impetrado em 19 de setembro de 2006 pola Uniao, contra a declslJo do TRF sabre sua
Apelayeo, no marco dll A960 2001.39.01.000910-5. Comunic398o do I;etado dQ 4 de se'tembro do 2007, AnsxQ 8; e
Recurso E~trQ'ordjn~rl0 Impetrado em 19 de setembro de 2006 pels Unilio, l;OO1;Ta a deoisi'io do TRF sobra sua Apela/fBo, no
marco da A9~O ZOO 1.39.01.00061 O~5. Comunlc&l;30 do Estado cia 4 de setembro de 2007, Anexo 9.

363 Notlflca~ao Judicial apresentada palo Minisn\rJo Pl,jblico Federal ao Presidente da R.epublica e Minisuos de
Estado, em 19 de dezembro de 2005. Comunlca~1I0 do' petiolon~rios de 6 de dezembro de 2006, Anex.o 62. Segundo 0

artigo 867 do C6dlgo de ProcMso Civil brBsi1eiro. Bate procedimento tem como objetivo, "prevani( rQsponsabilidade, prover a
conservar;eo e ressalv8 de geus direitos au manife6tar qLlalquer intenceo de modo formal".
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Armadas. 36
' Outras mat6rias jornallsticaa indieam qua ainda existem documemos oficlals sobre os

fatos do presente caso,,·5

146. Nao obstante 0 anterior, 0 Estado aprovou divarsas lais e deeretos sobre os arquivos
secretos da ditadura no BrasiL Nasse sentido, em 24 de janeiro de 1997, foi publicado 0 Decreto N°
2.1 34, qua regula a elassiflcsgeo, e reprodu9!1o e 0 acesao aos documemos publicos de carater
reservado, que correspondem il seguranga da sociedade e do Estado e il intimidade do indlvrduo..••
Posteriormente, em 27 de dezembro de 2002, 0 Estado adotou 0 Decreto N° 4.553, que amplia os
prazos de confideneialidade dos referldos documentos."57

147. Em lOde dezembro de 2004, a traves do Decreto N° 5.301, 0 Estado erlou a
Comissao de Averlguagao e Analise de Informagoes Sigilosas (doravante "CAAIS") cuja fungeo e
decidir sobre a autoriza91l0 do aeesso a doeumentos publicos classificados com 0 maximo grau de
sigllo,'" Posterlormente, em 5 de maio de 2005, foi aprOvada a Lei 11.111, a qual introduziu a
figura do sigilo permanente de arquivos ofielais relativos a determinadas materias. A nova lei
tambem manteve como atribuigllo da CAAIS a avallageo dos documentos ofleies, a fim de
estabeleeer os graus de sigilo conferidos aos mesmos, e julgar sa estas sao imprescindiveis il
saguranga naciona!. Os membros da CAAIS sao nomeados exclusivamente pelo Poder Executivo,
exclurdas as participagoes do Leglslativo e do Judieh~rio. m

148. Em 18 de novembro de 2005, fol promulgado 0 Deereto N° 5.584, 0 qual
estabeleceu que 0 aeesso publico a determinados documentos sera restringido nos casos em que 0

slgilo seja Imprescindrvel il seguranga da soeiedade a do Estado.300

~~4 Notfcia do jornal "A Folha de Sl!io Paulo'" intitulada "Governo v;;Ji defender que nAo ha arquivo do Araguaia", de
27 ds julho de 2003. Comunicayao dos peticioniirios da 5 de d9zembro de 2006, AneKo 33; Not(eia do jornal "A Folha de
Sao Paulo" intltulada "Ooeumentos foram incineradolJ, diz [Ministro da Defesa Jose} Viegas", de 10 de mar~o de 2004.
Comunica<;§o dos peticion6rios de 5 de dezembro de 2006, Anexo 40; Noticla do Jamal "A Folha de Sao PaulO" intitulada
uExl:\rolto naga ter arquivos do Araguala". de 30 de dezembro de 2004. Comunica¢llo dos petjcjon~rjos de 5 de dezambro de
200e, Anaxo 53; Notfoias do jQrnal IJA Folha de Silo PaUlo" intituledes: "Secratario de S9guranQ8 defende aba.rtuta de
arquivos". I'Minlstro nega falta de empenho", "Defesa e Ex~rcito OaD fslam sobre suPOStO dossl~", de 21 de Qutubro de
2004. Comunlcaoao dos peticionario5 de 5 de dez.embto de 2006. Anexos 44 e 45: Nodcla do jornal "A Folha de S~O Palllo"
intitulada "ArqulvoG da dltadura sao queimado9 na Bahia". de 13 de dezembro de 2004. Comuniea.;:ao dos peticiOl1€1rioa de 5
de dezembro de 2006, Anexo 52; Not(cia do jornsl "A Folha de sao Paulo" intitulada "Ex~rcito veta investigsQ60 sabre
mottes", de 29 de julho de 1eEls. ComunlcaQAo dos peticionArlos de 4 de marl;O de 1997, Anexo 7; Reportagem do jornal "0
Globa"/ de 23 de agosto do 1995, intitulada "General quet queimar arquivo5 do Araguaia". Comunlcat;:lio dos peticion6rios de
5 de dezembro de 2008, Anexo 9; e Notrcia do jarnal "A j::olha de Silo PaUlo" intitulada "Pars general Fi:1ilix, arquivos vaQ
expol'vl'timas do regime", de 14 de novembro de 2004. Comunica9ao doe PGtioionl1rios de 5 de dezembro de 2006, Anexo
46.

3118 Not(cisa do jornal "A Folha de sao Paulo" imitulsdBS "Minil:itro admite c6pia de arquivo do Araguaia n
, "Agora,

governo aflrma que copiou arquivoa do Araguaia#, "Planalto js prepara oU1ro deoreto", "Para Alencar/ abrir arquivos exlge
crit~rloa" e "Governo copiou arQuivoB do Ar::.guaia. dlz: mlnistro", de 7 de dezembro de 2004; e Notfcia do jomal /lA j::olha de
Sao Paulo" lntirulada "'Arquivo ser~ aberto na hera cerla", de 18 de novembro de 2004. ComtJnlca.;:lio dos peticionario8 de 5
de dezembro de 2.006, Anexo 48.

356 Decreto N° 2.134, de 2.4 de janeiro de 1897. Comunicacao dos peticionarioa de 6 de dezEimbro de 2006, Anexo
16.

361 Lei N° 4.563, de 27 de dazambro de 2002. Camvnic69ao dos petloion<1rios de 5 de dezembro de 2006, Anexo
31.

JSB Decreto Nt' 6.301.10 de dezembro de 2004. Comunica9l3o dos petic!onArios de 5 de dezembro de 2006, Anexo
61

359 Lei 11.11 1. de 5 de maio de 2005. Comunicayso dOB petlcionflrlos de 5 de dezembro de 2006. Anexo 67.

aao Decreta N° 6.564, promulgado am 1a de navembro de 2005. dezembto de 2006, Anexo 61. Pol' outro lado, tal
decreto tamb~m determinou 0 translado aD Al'qu!vo Nacional dos documentos publicos produzidas e recebido:a: palo Conselho
dEl Saguran<;a Nacion~l ICSN); a Comissao Geral da Investigsyoes (Can. e 0 SQrvigo Nacional de Informa<;oes (SNIt que
Bstavam sob cust6dla de Aeanoia Brasilgira de Intellgencia (ACINl. Ver, oesss santido, Comissao Especial sobre Mortos e
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149. A esse respeito, tais decretos e a Lei 11.111 tllm efetivamente evitado 0 acesso a
dooumentos reiaoionados oom as operat;oes militares oontra a Guerrilha do Aragua;a.
Espeoifioamente em relat;ao a Lei 11.111. 0 Relat6rio Final da CEMDP indica que, esta contem
"brechas que possibilitam renova9ao de sigilo indefinidamente" .361

VII. FUNDAMENTOS DE DIREITO

1. Consldera96es gerais sobra desaparecimentos forgado$

150. A Assembh!ia Garal da Organizageo dos Estados Americanos ha tempos cataiogou a
pratioa dos desapareoimentos for9ados ou involuntarios de pessoas como crime contra a
humanidade, que viola dlreitos fundamentais da pessoa humana, como a Iiberdade e a Integridade
pessoal, 0 direito a devida protet;§o jUdicial e ao devido processo, e inclusive 0 direito ill vida."2
Similarmente, 0 desaparecimento forgado de pessoas e caracterizado como um crime contra a
humanidade pelo artigo 7.1.1 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, quando cometido como
parte de uma pratloa generalizada ou sistematica oontra membros de uma populagao oivil. ,.,

151, No sistema interamericano, os
Americanos aproveram em 9 de junho de
Desaparecimento Forgado de Pessoas, oomo
continente.304 A Comissao toma nota que este
dlreitos humanos que 0 Brasil ainda nao ratificou.

Estados Membros da Organizagao dos Estados
1994, a Conven9§o Interamericana sobre 0

meio de prevenir e sanolonar este crime no
e 0 Onloo tratado do sistema interamerioano de

2. Dlreito a vida (Artigo 4). Direito a Integridade passoal (Artigo 5) e Direito a liberdada
passoal (Artlgo 71. em rel8{lllo com 0 artlgo 1(1) da Conven{llio Americana

152, 0 artigo 7 de Conven9ao Amerioana disp5e que:

1. Tods pessos tern dirailo a Iiberdada a a saguran9a pessosis.
2. Ninguam pode sar privado de sua Iiberdsda Ifs;ca. salvo pelas causas e nas condi90as
previamente fixadas pelas constituio6es pOUticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com
alas promulgada•.
3. Ninguem pode ser submetido a de'tenc;ao ou encarceramento arbitrarios.

Desaparecidos Polfticoa. Direito ~ Mem6rie e 1:\ Verdade. 6rasiJia: Secr91aria Especial dos Direito5 Humanos da Presidl1lncia da
Republics, 2007. ComUniC8yBO do Estsdo de 25 de setembro de 200? I Anexo 1. Pag, 44.

:;61 Comissao I;speclal sabre Mortos e Desapareoidos polrticos. Oirei,o ~ Mem6ria e ~ Verdade. Braldlia: Secretaria
Especial dos Dlreitos Humano\!; da PresidOnoia ria Rep(lblica, 2007. ComunicsQBo do Estado de 25 da setembro de 2007/
Anexo 1. rag. 44. A renovac;ao Indefinida do .sigilo ttl considerada ineonstltucionel por jutistas reconhecidos nacionalmanta;
ver, nesse sentido, 08 artlgos dl;! professora Flavia PiOvetaM e do Procurador da Republica Marlon Alberto Weichert, sobre a
abertura dos: arquivoa da dltadurel e a LGi 11.111/05. Cornunlcayao dOB petieionarlos de 5 de d92:0mbro de 2006, Anexos 77
.7S.

282 Rasoluciio AG/RES. 666 (Xlll~O/8S) da Assembleie Geral da Organizay.3o des Estedos Americanos.

a\\"3 Eatatuto de Roma do Tribunal Penal lnternacional, aprovado em 11 de julho de 1998 pela ConferOT'lClla
Diplom~tlca de Plenipotenciarlos das Nay6es Unidae sobre 0 eatabeleclmento de um Tribunal penal Internar:ional,
A/CONI'.183/9,

3&4 0 artlgo II dest6 tratado definiu 0 dasaparecimento forQado da seguinte forma:

Para os efeitos desta Conven9ao, Bntende-se por desaparsGlmento foryado a privl;lr;ao de liberdade da urns
pessoa au mais pessoas, seja de qua forma for, praticada par agentes: do Estado au por pesso8s ou grupos
de pessoas que atuem com 8utoriza9ao, apoio au consentlmento do Eatado, seguide de faltil de informa9so
ou de rElcusa e reconhecer a prlvayeo de liberdade ou a informar sobre 0 paradeiro de passoa, ImpedindO
assim 0 aX9rcrcio doe rsoursos legais e das garantias processllals pertlnentes.
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4. Tada pessoa detida au retida deve ser Informada das razli.s da sua deten9ao e noUfiead.,
sem demora, da aousagao ou acusac;:6es formuJadas oontra ela.
5. Toda pessoa detida au retida deve ser conduzida, s.m demara, ~ presen9a de urn juiz au

. outra autolidade autorizada. psla lei a exercer fun90es judioiais e tern diteito a sar julgada dBntro
de um prazo razoavel au a ser post. em liberdade, sem prejufzo de que prosaiga a pracesso. Sua
liberdade pode ser condioianada a garantias que assegurem a seu comparecimento em julzo.
6. Toda peSSOD pr;vada de liberdade tern direito a racorrer a urn jUiI au tribunal competente, a
lim de que este deoida, sem demora, sabre a legalidade de sua prisao ou deten9ao e ordana sua
soltura sa a prisao ou a deten9ao fOTem i1egais. Nos Estados Partes cujas leis prev~ern que toda
pessoa que sa vir amea~ada dB seT privada de sua Iiberdade tern direito a raoorrer a urn juiz ou
tribunal competente a fim de que este decida sobre a lagalidade de tal ameaya, tal recurso nao
pode ser restringido nam abolido. 0 recurso pode ser interposto pela propria pessoa au par oUtra
pessoa.

[...1

153.0 artigo 5 de Convengao Americana estebelece que:

1. Tode pessoa tem 0 direito de que se respeite sua integridade fisica, psfquica e moral.

2. Ningu6m dave ser submetido a tonuras.. nem a penas ou tratos orueis, desumanos au
degradantas, Toda pesso. privada da "bardade deve ser tratada com a respeito davldo a
dignidade inerente eo sar humano,

(...1

154. Por Sua vez, 0 artigo 4.1 de ConvengBo Americana dispBe que:

Toda pessoa tam 0 direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve sar protegido pela lei a,
em geral, desde a momenta da concepQ30. Ninguem pode sar prlvado da vida arbitrariamente.

155. No que diz raspeito lis disposiQBes anteriormante mencionadas, a CIDH admira a boa
fa do Estado ao raconhecar "a detenQao arbitraria e a tortura das viti mas, a sau
dasaparecimento"!65 de acordo com a gravidade e 0 ceratar continuado ou permanenta do crime da
deeaparecimanto forgado da passoas.

156. Sobre eese particular, h6 decadas a CIDH vem afirmando, com ralaQao aO
dasaparecimanto forgado de passoaS, que:

Esses procedimentos oru6is e desumanos [...] constituem nBo 50ments uma privByao arbitr~ria

da Iiberdade, senae tambem urn grevfssimo perigo pare a integridade passoal, a seguran9a e a
propria vida da pessoa. Colocam, par um lad0, a vltima num estado de absoluto desamparo
com grave viola9ao dos direitos a justi9a, de proteceo contra a prisao arbitrarla e a processo
regular. 36il

157. A C:orte, por sua vez, jli declarou que:

o desap.raclmento forgado ou lnvoluntario e uma das mais grave. e crueis violaQoes dos
direitos humanos, porquanto, niio somenta rasulta na priva9ao arbitraria de liberdadet senao
que plie em perigo a integrldade fisica, a seguran9a e a pr6pria vida do detento. Alem disso,
deixa a preso em total desamparo, a que facilita a pr~tica de delita. conexos. Portanto, 6

305 CIDH, Relertorio No. 91/08 Imllrl10), 11.551, Julia Gomes Lund e outtOS (Guerrilha do Araguaial, Brasil. 31 de
outubro cia 2.008, ApAndice 1, para. 39.

'" CIDH. Dez Ano. de A,ividades, 1971·1981 11982), p~g. 317, cit.do em CIDH. C.sos 10.471. outros IPerul·
Reiatorio N~ 51/99.13 de abril de 1999. para. 94 (traduc;aQ livre do Espanhol original).
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importante qua 0 Estado adote as medidas necessarias para prevenir teis atos, para investiga~

los e sancionar 0$ respons6veis, e para informar 80S familiares dos dasaparecidos sobre seu
paradeiro 9 outorgar as repars96es correspondentes.367

158. Com efelto, a Corte Interamericena,
fundarnentendo, com respeito a ume serie de violagoes
desaparecimento for"ado, nos seguintes termos;

desde seus primeiros casos, vern
de direitos humanos compreendidas no

o de.aparecimento forgado de .eres humanoG conslito; urn. violacilo multipla s continuada de
inumaros direi'tos reconhecidos ne Conven9ao e que os Estados Partes estao obrigados a
respeitar e garantir. 0 seque.tro da pessoa e Um caso de priv'cilo arbitr6ria da Iiberdade que
compromet8, adicionalmente, 0 direito da pessoD detida de ser conduzida sem demore ~

presanga de um juiz e • impetrar os rscursos adaquados par. controlar a lagalidade de sua
detengao, 0 que infringe 0 .rtigo 7 da Convancao.'"

Altim disso, 0 confinamento prolong,ado e a incomunic8C;Bo coativa a que sa v~ submetida a
vrtims; reprasentarn, por 51 mesmos, formas de tratamento cruel e desumano, lesivas da
lintagridade] p.fquica a moral da passoa a do direito de toda pessoa privada de Iiberd.de aD

respeito devido i!l dignidade inerente aD ser humano, 0 QUe constitui, por sua vez, viol~r;ao das
disposi9/jas do artigo 5 da Conv.ncao [...J. Alem do que, as inve.tigacoes verifieadas onde he
oeorrido a pratica de desaparElclmentos e os d8poimento$ das vftimas que recuperaram sua
libardade demonstram que tal pratice inclui 0 trato de.umano aos presos, os queis sa vaem
sUbmeddos a todo tipo de vaxames, torturas e outroa tratos crUliis, desumanos e
degradantes, tamb6rn em violar;ao ao direito a integridade f(sica reconhecido no masmo artigo
5 da COnVenyBo.31I9

A pratica dos de.aparecimentos, enfim, tern implicado com freqO~nci. na execucao dos
presos, em segredo e sem submet~·los a julg.mento, seguida da oeuitacao do cadaver com 0

objetivo de apager todos os vestigio. materiais do crime e busear e impunidades daqueles que
o cometeram, 0 que significa urns. brutal violar;80 do direito avida, raconh8cido no artigo 4 da
Convancao.370

A pratica de desaparecimento5, al6m de violar diretamente inumeras disposi9oes da
Conveny:ao, como as indicadas, signifiea uma ruptura radical deste tratado, porquanto impliea
no absoluto .bendono dos valores que emanarn de dignidade humana e dos princfpios que
mais aprofundadamente fund.mentam 0 sistema inter.merie.no a a prOpria Conven9ilo. A
exi.t~ncie dessa pratica, ademais. presume 0 desconhecimento do dever de organlzar 0

aparato estatal de maneira a garantir os direitos reconhecidos na Convenyio.371

169. Posteriormente, a Corta tern raiteradameme anfatizado sobre "a nacessidede de
abordar integrelmenta 0 des.parecimento fo,,;ado como ume forma complexa de viola9ao de direitos
humanos".'72 e consequentemente vern analisendo de maneira conjunta os artigos 4, 5 e 7 da

3'{\}, Cone IDH. Ci3S0 Blake, 5entenlf8 de 24 de janeiro de 19S8, Serie C No. 36, para. 66.

:3BB Corte IDH. Coso Velesqf/ez Rodriguez Vs. Honduras. $entenca de 29 de julho de 1988. Sl§rie C No.4, pari!!.. 155
(tradu9Uo livre do Esp8nhol original).

'" Corte IDH. Caso V.'~sQuez Rodrfguez V•. Honduras. Senten9s ds 29 d. Julho da 1966. SM. CNo.4, para. 156
(tradulfeo livre do Espanhol originsl),

;)70 Corle IDH. Caso VellisQuez Rodrfguez Vs. Honduras. $emeol1a de 29 de julho de 198B. S~rie C No, 4, para. 157
(tradu9~o livre do Eapenhol original).

!m Corte IDH. C9SQ Ve/~squsz RodrlgfJez Vs. Honduras. Senten98 de 29 de julho de 1986. S~rie C· No.4, para. 15S
(tradUl,eo livre do Espanhol origin~l).

:m Corte IDH. Caso GoibvrCJ e outfOS Vs. PafaguBi, $enten9a de 22 de setembro de 2006. S~rie C No. 153, para.
81 (tradUl;:BO livre do Espanhol onginal).
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Conven~fjo. em rela~fjo com 0 artigo 1.1 da mesma. Nesse sentldo, recentemente a Corte
expressou contundentemente que:

A analise de um suposto desaparecimento for~ado nlio deve ser abordade de maneire isoleda.
dividida e fragmentada sornente na detencao. na supo,ta tortura. ou no risco de perder • vid••
sanaa Que 0 enfoque dave sar no conjunto dos fatos apresentados no C8$0 em oonsjdera9~o

pelo Corte l tomando em eonta a jurisprud~noia do Tribunal ao interpretar a Conven9so
Amaricana. 373

160. Portanto, no presente caso, com base no anteriormente mencionado. assim como
nas circunst"ncias particulares de incerteza sobre as circunstancias dos desaparecimentos for~ados

das v(timas da Guerrilha do Araguaie a 0 raconhecimento de tals letos pelo Estado, '74 a Comissao
determinou no sau ralat6rio da merlto que 0 Estado violou os diraitos a vida, a integrldade pessoal e
a Iiberdede pessoal dos desaparecidos, tudo em rela9ao com a obrige~fjo geral de respeitar os
direitos.

161. Adicionalmente, a CIDH observa que a Corte desenvolveu a proposi9ao de que a
responsabilidade do Estado

6 agravada Quando 0 dasaparecimanto forma. parte de urn padrao sistematico au pratica
aplicada ou tolerada pelo Estado. Consista, am suma, num crime contra a humanidade Que
implios um absoluto abandono dos princlpios essenc:iais nos quais sa baseia 0 sistema
interamericano.37

&

Nesse sentido, a CIDH determinou que os desaparecidos da Guerrilha do Araguaia "represent(am) a
metade do total de desaparecidos pol(tloos no Bresil"376.

162. Alem disso, a CIOH observa que, conforme as conclusoes sobre os fatos, 0 que
aconteceu no Araguaia loi uma pol(tica de exterm(nio de dissidentes polIticos, segundo a qual, a
exca980 de alguns reros casos de prisao a torture sem que os presos fossem desaparecidos nas
incursoes militares iniciais, em gerel, a ordem era nao fazer prisioneiros e desaparecer a todos as
membros da Guerrilha do Araguaia!" Nesse sentido, de acordo com 0 Relat6rio Final da CEMDP, "a
Presid~ncia da Republica. encabeyada pelo General Medici, assumiu diretamente 0 controle sobre as
opera90es repressivas. "". Em conseQu€!ncia, a CIOH determinou a responsabilidade agravada do
Estado palas viola90es dos artigos 4, 5 e 7, em rela9ao com 0 artlgo 1.1, todos da Conven9ao
Americana, em detrimento das v(timas desaparecidas da Guerrilha do Araguaia .

.:m Corte IDH. easo Heliodoro Ponugal Vs. PanamA, Sentenlfa de 12 de egosta de 2008. Slide C No. 186, para.
112 (traduc;Ao livre do Espanhol original).

374 CIDH, Relat6rio No_ 91/08 (maritol, 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), E1rasil, 31 de
outubro de 2008, Apl3ndice 1, paras. 38-46.

<l7ll Corte IDH. easo GolburtJ 8 outros Vs. PSf8fJUal, S8nt&n~a de 22 de M!embro de 2006. S6rie C No. 153, para.
82 Itradu9110 livre do Espanhol original). Vel', alnda, Corte IDH. Ca$a da3 Itma3 Serrano Cruz. cxce~Des Pte/iminatss.
SentanQa de 23 de novambro de 2004. Slttia C No. 118, para. 100 a 106; Caso Molins Theissen. Repsrat;oes (art. 63.1
Convant;ao Americana sobre Direitos Humanoe). SenteOfis de 3 de jUlno de 2004. Serie C No. 106; 6 Csso 19 Ccmerc;anres.
Sonton"6 do 6 do julno do 2004. Serio C No.1 09. poro. 142.

J7G CIDH, Relat6rlo No. 91/08 (m4rlto), 11.552, Julia Gomes Lund 8 outros (Guarrilha do AraguaiaL Brasil. 31 de
outllbro de 2008, Ap~ndl09 1, para. 40.

on CIDH. Aolatorio No. 91/06 (meri,ol. 11.652, Julia Gomo. Lund 0 outros IGuerrilha do Araguala). Brasil. 31 d.
outub.. de 2006. Apendice 1. para•• 67. 76·81.

J7B CIDH, Relat6rlo No. 91/08 ImMltoL 11.552, Julia Gomes lund e cuuas tGuarrilha do Araguaial, Brasll, 31 de
ourubro de 2008, Ap~ndioe 1, para. 80.
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163. Nesta se(';;o, a CIDH tambem deve referir-se a alegada violayao do direito a
integridade pessoal em detrimento dos famlliares dos desapareeidos da Guerrilha do Araguaia, assim
como de Maria Lucia Petit da Silva (artigo 5 da COnVen9ao). A esse respeito. a Comissao destaea
que a Corte i~ reoonheoeu que os desapareeimentos for\lados geram sofrlmento e angustia aos
femiliares das vrtlmes diante de felte de notrclas sobre 0 peradelro de seus entes querldos. A
vloia9ao da integridade pslquica e moral dos familiares 6 uma conseqU1!ncia dlreta, precisamente, do
desaparecimento foryado."9 No caso da pessoa executada. tal conclusao e reafirmada com sua
morte.

164. . No que se refere aos desaparecidos e executados da Guerrilhe do Areguaie, a CIDH
ressalta que, forem os familia res dos desaparecidos que. independentemente e atraves dos seus
proprios esfon,os pessoals e financeiros. realizaram as primeiras expedigoes de. busca na reglao.sea

Alem disso. os familia res vem tendo que enfrentar a frustrayao reiacionada com a falta de
investiga\lao penal sobre os fatos e a falta de esclareclmento das eircunstAncias dos
dasaparecimentos de seus entes queridos, em virtude dalei de anistia,'·' e das normas que tllm
impedido 0 acesso aos documentos oticisis rslacionados com a Guerrilha do Araguaia.'·' E ainda. as
tentatlvas que tem feito atraves de ayoes de natureza civil neo '1oram exitosas na revela\lllo oficial
da verdade sobre os fatos"·' A CIDH nota, adiclonalmente. que as informa90es existentes sobre 0

modus operandi das Forgas Armadas nO Araguaia,'·· e os indlcios de que os desaparecidos foram
torturados previamante a sua execu9ao, e em seguida foram decapitados. 3.' inegavelmente,
causaram um serio dano il integridade dos familia res dos desaparecldos e de Maria Lucia Petit da
Silva.

165. A CIDH valora positivamente as medldas adotadas pelo Estedo, particularmente e
adoyao da Lei 9.140/95 e 0 resultanta reconhecimento de sua responsabilidade pelos
desaparecimentos for\lados perpetrados durante a ditadura, assim como 0 pagamento de
indeniza\loes a familia res de 59 desaparecidos da Guerrilha do Araguaia.'e, Nao obstante 0 anterior.
a Comissao ressalta que. ate 0 presente, mals de 30 anos depois do inlcio dos desaparecimentos do
presente caso, os familiares de 70 dos 71 desaparecidos da Guerrilha do Araguafa seguem sem ter
notlclas sobre 0 paradeiro dos saus entes queridos. Inclusive no que diz respelto a famma da Onica
desaperecida cujos restos mortais foram encontrados a identificados em 14 de maio de 1996.3

• 7

319 Ver, inter ifJlla, Corte IDH. Gaso Goib(Jr(1 e Qutros Vs. Poragusi, Senten9s de 22 de setembro de 2006. Slflde C
No. 153, para. 96; Csso 19 ComtJlC11Jnt8S. Senteny6 de 5 de iulho de 2004. Serie C No. 109, para. 210; CfJSQ JVBn
Humbertr;1 Sftnr:hsl, SentenC8 de 7 de junho de 2003. S~rje C No. ee, paras. 101~102: Coso BSmecB Velasquez, Sentem;a de
25 d9 navsmbro de 2000. SM. C No. 70. pare•. 160-166; 0 C9S0 B/.ks. Sentenvs de 24 d. janeiro de 1998. S'rlo C No.
36, par,. 114.

360 CIOH, Flelat6tio No. 91/06 (m6rito), 11.5521 Julia Gomes Lund e outroe (Guattllha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro d8 2008, ApbndiC;6 1, paras. 104~1 06.

S!!l CIDH, Relat6rio No. 91/08 (m~rlto), 11.662, Julia Gomes Lund e OU1(OS (GverrilhB do Araguaia), Bras.i1. 31 de
outUbro de 2008, Apf:!:ndice 1, paras. 99 a 99.

J6~ CIDH, Relat6rlo No. 91/08 (rn6rito). 11.552, Julia Gomes lund e outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de 2006, ApOndioa 1. para. 136.

3e~ CIOH, Relat6rio No. 91/06 (maritol. 11.552, Julia Gomes Lund e outroe (Guerrllna do Araguaia), Brasil. 31 de
outvbro de 2.008, Ap~ndjce 1, petra. 132.

384: CIOH, Relat6rlo No. 91/06 (merito), 11.652, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguala), Brasil, 31 de
outubro de 2008, Ap~J1dice 1, paras. 67. 78..61.

365 CIDH, Ralat6rio No. 81/06 (memo), 11.552, Julia Gomes Lund €I outrOS (Guerrllha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de 2008, Apandioe 1r para. 82.

3as CIOH, Relat6rio No. 9'/08 (ml'Jrito), 11.562, Julia Gomes LlInd Q outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil,:3.1 de
outubro de 2008. Apl1ndice 1, paras. 39 a 119.

367 CIOH, Relat6rio No. 91/08 frnllritol, 11,562, Julia Gomes Lund Q outros (Ol,lerrilha do Araguaial, Bresil, 31 de
outubro tie 2008. Ap~ndioe 1, PIH6. 108.
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Maria Lucia Petit de Silva, 0 sofrimento dos seus familiares esteve agigantado nas Iinhas descritas
anteriormente at& a identifice9llo dos seus restos morreis, a ademais perdura ate 0 momento, visto
que sao desconhecidas as circunstllnclas da sua morre a os rasponsliveis peio crime permenecem
impunes.3••

166. Com relagiio ao sofrimento dos familiares das vrtimas de desaparecimentos forcados,
a Comissilo toma nota do indicado pelo Grupo de Trabalho das Na96es Unidas sobre os
Desaparecimemos For9ados ou Involuntarios no sentido de que:

Urn desaparecirnento e urna forma de sofrimento duplamente paralisante; para as ",rtimas,
muitas vezes torturadas e sempre temerosas de parder sua vida, e para as membro9 da
familia, que nac conhecem a sorfe dos seus entes queridos e cujas emoyoes oscilam entre a
esperan98 e 0 desespero, refletindo e asperando, as vazes durants anos, por not(cias que
talv8z ounca cheguem. [...]
A famrJia e os amigos dBs pessoas desaparecidas sofrem urns tortura mental lenta, ignorando
se a v(tima ainda vive e, GEl esse for 0 caso, onde se encontra presa. 90b quais condiyoes e
qual 0 seu astado de saClde. Ademais, conscientes de que eles tarnbl)m estao ameac;ados,
sabem que podem ter a mesma sorte e que a mero fato de indagar sobre a verdade talvez lhas
exponha a urn perigo ainda ma.ior.
A angOstia d. I.mm. sa vii intansificada com freq06ncia pet.s conseqOiincies materiais que
tern 0 desap.recimento. 0 desaparacido muitas veze. ~ 0 principal sustento econOmico da
faroClia. Tambem pode ser 0 unica membro da famrlia capaz de cultivar a terra ou administrar 0

neg6cio familiar.
A comoc;ao emocional resulta por tanto intensificada peles priVByOeS materiais. agravadas par
sua vez palos gastos enfrentados sa os familiares decidem empreender a busca.
Adicionalmente, nao sabem quando 0 SElf Querida ira regressar, sa " qua regressa, 0 que
dificult. sua adaptaQao a nova situacao. Em .Iguns casos, a legistacao n.cion.1 pode tomar
impossfvel rseeber penso8s au outras Bjudas ge n50 exists uma certidao de 6bito. 0 f$sultado
geralmente ~ a marginaliza9ao economica e social.399

167. Consequentemente, no marco dos deseparecimentos foryados do presente caso, 0

Estado violou, em detrimento de todos os desaparecidos, os arrigos 4, 5 a 7 am ralayao com 0

artigo 1,1, toclos da Conven9ao Americana. Nos mesmos termos, a Comissao declara que 0 Estado
brasileiro violou 0 artigo 5 da Convancao, aste em ralayao com 0 1,1 do mesmo tratado, em
detrimanto dos familiares dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia e da passoa executade.

3. Obrigel'llo de respeitar os dlreltoe (Artigo 1.1 de Convenl'llo) e Dever de adotar
disposil;iles de dlralto interne (Artigo 2 de Conven9Ilo), Garantias judiclaie (Artigo a
da Conven9110), Prote'illo judicial (Artigo 25 da ConvenQiio) - no que sa refere il Lei
6.683/79 (Lei de Anistle) .

168. 0 artigo 1.1 da Conven9ao Americana astipula que:

Os Estados Partes nesta ConvenQao comprometem·sB a respeitar os direitos e Iiberdades nela
reconhscidos e a garantir seu livre e pleno exercrcio a !oda passos que esteja 5ujeita ~ sua
jurisdi9ao, ssm discriminavao afguma por motivo de r8Q8. cor, saxo, idioms, religiao, opinio8s
poUticas au de qualquer outra natureza, origem naoional ou social, posi030 econOmica,
nasoimenta ou Qualquer outra condil;:ao social.

169. Por sua vez, 0 anigo 2 da Convenl'Bo Americana estabelece que:

:lSIl CIDH. Relat6rio No. 91/08 (m~rito), 11.552, Julia Gomes Lund a outros IGuerrilhB do Ataguaia), Brasil, 31 de
outubro de 2008, Ap&ndice 1, pare. 99.

3119 Nsr;oes Unidas. Dlraitos Humano9. "DesapatBCimenros FOfp8dr;$ au InvolunltJlios". Folheto ioformatlvQ No.6,
Rev. 2. Ganebra, 1997. Pi!ige. 1 82 (traduc;ao livre do Espanhol original).
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Se 0 exerclcio dos direitos 0 Iibordados meneionados no artlgo 1 alnda nao es~iver garan~ido por
disposi~oes legislativas ou de outra natureze, os Est.dos Part.s comprome~.m·se a adotar, de
acordo com as SUBS normas oonstitucionais e com as disposi90es dssta COnV909fiQ, as medidas
fegislatlvas OU de Dutra natureza que forem necessflrias para tornar efetivos tais direitos e
Iiberdades.

170. 0 artigo 8.1 da Conven~ao determina que:

Toda pessoa ~em dlrelto a ser ouvida, com as devidas garentias • dentro d. urn prazo razo~vel.

por urn juiz ou tribunal oompetente, independents e imparcial, estabelecido anteriormente por lei,
na apura~;;o de Qualquer acusa9~0 penal formulada contra ela, ou para que se determinem saus
direitos ou obrigar;oes de natureza civil. trabalhista, fiscal ou de qLlalquer outra natureza.

171. Por outra parte, 0 artigo 25.1 da Conven9~0 Americana dispoe que:

Toda pessoa tern direito a um reeurso simples e rapido ou a qualquer outro recurso efetivo. parante os
jufzes ou tribunais compstentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais
raoonheoidos pela constituigBo, pela lei ou pela presente ConvenQ!1io, meSrno quando tal violal;8o sElja
cometida pDr pessoas que estejem atuando no 6xerdcio de suas fU096eS oficiais.

172. Conforme jli foi estabelecido, a lei de anistia brasileira foi edotade em 28 de agosto
de 1979, durante a ditadura militar no Brasil.3BO 0 pr6prio Estado indioou que a investigagao e a
san9ao penal dos responsliveis pelos desapareoimentos for9ados das vltimas e pela execugao de
Marie Lucia Petit da Silva, "estli impossibilitada pela Lei de Anistia ainda vigente."3&1 Portanto, em
virtude de tal lei, os fatos do presente caso nao forem penalmente investigedos, processados nem
sancionados pelo Estado, devido a interpretagao que Ihe fol dada pelas autoridades do Estado
brasilelro ate a presente data"·' Com efeito, os perpetradores permenecem impunes e os familiares
des vitimas desaperecidas e de pessoa executada, assim oomo a sooiedade brasileira nao puderam
conhecer toda e verdade sobre 0 ocorrido.

173. A Comissao Interamericana reconhece as inlciativas do Estado brasileiro em rela9Bo
com 0 reconhecimento oficial de sua responsabilidade atraves da Lei 9.140/95, a cria9iio de
oomissoes de investigagao sobre monos e desapareoidos politicos, e 0 pagamento de indeniza90es
pecuniarias a familiares de 59 desapareoidos da Guerrilha do Araguaia.... Nao obstante, a Comissao
destece que, em casos como este, referentes ao desaparecimento for9ado de pessoes, e
jurisprudllncia constante do sistema interamerioano de direitos humanos tem condenado a apiiCS9aO
de leis de anistia a perp.tradores de tais graves viola<;oes de dlreltos humanos.

174. Nesse sentido, ha mais de uma decada, a CIDH determinou, no contexto de
desaperecimentos, execu96es sUffiarias, tortures e sequestros ocorridos na Argentina, e sobre a
epiica9ao des Leis N° 23.492 e N° 23.521 e do Decreto Presidencial N° 1.002 que:

A Comissao dave esclarecer Que a mat~ria dos casas objeto do presents relat6rjo dave ser
distinguida do tema de compensac;6es econOmicas par danos e preju(zos causados pelo

380 CIDH, Relat6rio No. 91/06 (merito), 11.552, Julia Gomes Lund 9 outros (Guerri1ha do AraguaJa), Brasil, 31 de
outubro de 2006, Ap0ndioe 1, para. 97.

3111 CIDH, Relat6rJo No. 91/08 (mMito), 11.552, Julia Gomes Lund 9 outros (Guerrllha do AraguaiaL Brasil. 31 de
Qutubro de .2008, ApOndice 1I pare. SS.

.392 CIDH, Relatorio No. S1 fOe (merito), 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Areguaia), 6rssi\, 31 de
autub,a d. 200e, ApGndice 1, para. 100.

383 CIDH, Aelat6rio No. 91108 tmeritol. 11.552. JUlia Gomes Lund e outros fGuerrllha do Araguala), Brasil, 31 de
oUlubro de 2006, ApGndlce 1, para. 11 S.
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Estado. No present. relatOrlo um dos fatos donunoiados oonsisto no Bfolto jurldioo da ad09ao
das Leis e do Ooorato [da anistlal, na mBdida am que privou as vitimas do sau direito de obter
uma investlga9ao judioial nO foro criminal, dastinade a individualizar a sancionar os
responsaveis palos delitos eometidos.394

175, Igualmente, a ComiSSao afirmou 0 mesmo em relBoao oom as leis de anlstlB do
Uruguai'" e do Chile'·". Sobre a referida deei.lio reletive eo Chile, e CIDH considere pertinente ao
presenle caso, tendo em oonsidera9ao as elega90es das partes, reiler.r 0 afirmedo no ano de 1996,
nos seguintes termos:

o reoonhecimento de responsabilidade reallzado pelo Governo, a investigacao parciel dos fatos, a
o pagamento posterior de indeniza90es nao aiio, por si mesmas, suficientGs para cumprir com as
obrigacoes previstas na Conven950. Segundo 0 disposto no artigo 1.1 desta, 0 Estado tom a
obrigacao de investigar as violacoes que hejam sido eometides no ambito da Sua jurisdi9aO, a fim
de Identifiear as responsaveis, apOoar-lhes as san90es pertinentes e de assegurer 11 vrtima uma
reparaoao adequada.'''

176. Em termos similares, a Corte Interamerieana eonsiderou que:

s~o inadmissiveis as dispo.i90es de anistia, as disposicoas dB preseri9ao e 0 estabeleoimento
de exoludentes da punibilidadB Que pretendam impedir a investiga9ao 0 a san9ao dos
rasponsavels por graves viola<;oas dos direitos humanos tais como a tortura, as execu90es
sumarles, extrajudiciais au arbitrarias e os clesaparecimentos fontadosr todas etas proibidas
por uansgredir direitos irrovog6vei. reoonheoidos pelo Dlreito Interneeional dos Oire;to.
Humanos.39,g

177. E pertinent. ao presente caso citar 0 que a Corte complementou sabre a lei de
anistia do Peru:

A Iuz das obrigalfoes gerais consagradas nos artigos 1.1 e 2 da Conven"ao Americana. as
Estados Partes tern a dever de tamar as providancia. de qualquer Indola para que ninguem
seja daapojado da proteQao judioial e do 6xerctcio do direito a urn recurso simples a rapido.
nos termos dos artigos 8 e 25 da Conven9ao. t: pot ls50 que as Estados Partes dB Convenyao
que adotem leis de auto-anistia incorrem numa violaQao dos artigos a e 25 em conjunto com
0$ artigos 1.1 e 2 da Conveny~o. As leis de auto~anistiaconduzem 80 desamparo das vrtimas
e a perpetuat;ao da impunidade, portanto s~o manifestamenta incompat(veis com a letra e 0

esprrito da Convenyao Amerioana. Este tipo de leis impede a identifica9Bo dos indivrduos
responsaveis par violac:;oes de direitos humanos, j6 que sa obstaculiza a investig8980 e 0
acesso a justi9a, e impede as vltimas a seus famjfjares de oonheeer a verd.da [... J.'''

39' CIOH. Casos 10.147, 10.1 al, 10.240, 10.262. 10.309 a , 0.311 (Argentina). Relat6rio NO 2S/92, 2 de outubro de
1992, paras. 49 e 50 (tradUt;;l'io livre do Espanhol original).

'" Var CIDH. Casas 10,029, 10.036, 10.145. 10.305. 10,372,10.373, 10.374 e 10.376 (Uruguav). RelatOrio N"
29/92, 2 da outubro da 1992.

". Ver CIDH, Ceso 10.843IChile). RelatOrio N" 36/96. 15 de outubro d. 1996, para•. 58, 81. 67, 72. 78 a 93. No
mesmo s.ntido. CIDH, Casas 11,505 • outros (Chilel. RelatOrlo 25/98, 7 de abril da 1998, paras, 50, 53, 69, 65, 71 e 84.

391 CIOH. Caso 10.843 (Chile). Relat6rio N° 36/96, 15 de outubro de 1996, para. 77 (tradLJQ30 li....re do Eapanhol
original).

JBB Corte IDH. Caso Ballios Altos. Santan9a d~ 14 de man,o de 2001. 56rie C No. 75, para. 41 (tiadu~no livre do
Espanholoriginal).

399 Corta lOt;. Caso Barrios A,Iro$. Senten\f8 de 14 de marc;;o de 2001. S~rje C No. 75, para, 43 (tradlJ9~O livrE! do
Eapanhol originell. Ver, aiode, Caso 6arrios Altos, /nrerprsl8f80 dB Ssnt9n~a de MtJrlto. lart. 67 COllvenpiJO Amstlaana sobre
Direitos Humano~). Sentem;:a de 3 de setembro de 2001. Serie C No. 63, para 15.
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178. Sobre aste ultimo ponto, ademais, a Comissllo ressalta que a jurisprudencia do
sistema tam reiterado que todas as passoas, incluidos os fami/iares das vitimas de graves viola90es
de direitos humanos, t&m 0 diraito a vardade; em conseqiiencia, os familiares das vitlmas a a
sociedade como urn todo davam ser informados de todo 0 ocorrldo com respaito a tals vlola90es.4<Xl
Nesse santido, a Comissao, hl1 mais da urna decada, expressou 0 sagulnte:

Independents do problema das everatuajs responsabilidBdes - as quais. em todo caso, deverao
ser sempre individuais e estabBI8cidas atraves do devido processo por lim tribunal pre
exlstente que utJlize para a s.n,ao • lei existente ao momento d. comissao do dalito - um dos
poucos assuntos que a Comissao nao deseia inib;r·se de opin.r nesta materia, e a neoeasidade
de esclarecBr as viola90es de direito$ humanos perpetradBs com anterioridade ao
est.belecimento do regime democretico.

Toda a sociedade tern 0 direito irrenuncillvel de conhecer a verdade sobre 05 acontecimentos,
asslm como as razoes e as circunst:incia9 nas quais aberram;es delitos foram cometidos, a tim
de evitar que esses fatas voltam a ocorrer no futuro. Par sua V8Z, nada pode impedir as
familiaras das vftimas de conhecer 0 que aoonteceu oom seus entes mais pr6ximos.401

179. No mesmo sentido, a Corte tem reconhecido 0 dlraito a verdade, que

se encontra subsumido no direlto da vltima ou seus famUiares de obter dos orgoos
competentes do Estado 0 esolareolmento dos fetos violadores e as reaponsabilidedes
correspondentes, atraves da invaatlgac30 e 0 julgamento que prevGem os artigos B e 25 da
Convenl;8o.40Z

1SO. A Corte tem feito referenci. em raitaradas ooasloes ao direito que cabe aos
familiares das vftimes de conhecer 0 que ooorreu e de saber quem foram os agemas do Estado
responsaveis pelos fatos, assim como 0 direito da sociedade de conhecer a verdade.'03 Dease modo,
a Comiss30 entande que 0 dlreito a verdade encontra·se fundamantado nos artigos 8 e 25 da
Conven9ao, na medida em que ambos valam palo acesso aos reoursos judlciais, os quais sllo
instrumantos para aicangar a verdade.

181. Sobre as Inlciativas adotadas pelo Estado a fim de revelar a verdade sobre os fatos,
a Comiss3o destaca 0 lan9amento do Relat6rio Final da CEMDP, em 29 de agosto de 2007."'" Nilo
obstante jsto, a CIDH anfatiza que, 0 pr6prio Relat6rio da CEMDP faz referenci. as diflculdades
enfrentades na busca da verdade completa sobre os fatos de Guerrilha do Araguaia.'o. Alem disso, a

400 Vet, inter alia, Corte IDH. C!$() CatpkJ NICOlle s cu'tros. Senten98 de 22 de novembro de 2004. S~rle C No. 117.
para. 128; Caso MtJssacre P/~n de Senchez. Senten9a de 19 de novembro de 2004. S'r19 C No. 116, pata. 97; til C8$O Tlb!.
Senten.,a de 7 de eetembro de 2004. Sarie C No. 114, para. 267.

401 eIDH. Relat6rio Anual da ComissAo lntetameticana de Dire;tos Humanos, 1985 - 19136. Capitulo v~ Campos nos
quais devem tomaf·se medldas pata dar mlJlot v/g§"C;lJ f/OS direiros flumanos, em conformidsde com 8 DeclBfBr;l§o Americena
dos Dlrslto$ s Devetss do Homsm e a Conven~§o Americans sobre D;,eiros Humaflos.

<lOll Corte IDH. Coso Almon8c;d Arellano, Semen/fa de 26 de setembro de 2006. S~rie C No. 154, para. 148. Ver,
eln(iB, Cone IDH. Csso 8erri05 Alros. Semen~a de 14 de matQo de 2001. SEftrie C No. 75, para. 48.

.II0i! Ver, Int81' alia, Corte IDH. Caso A/manacid Arellano, SentengB de 26 de setembro de 2006. S~rie C No. 157,
para. 148; Corte IDH. Case des Itm~m; G6mez PfJqu;yauri. Sentenqa de 8 de julho de 2004. Stlrle C No. 110, para. 230;
Caso Mvrna Muck Chflng, Semen~a de 25 de novembro de 2003. Sllrle C No. 101, para. 2741 CS$f) Trvjilk> Oroze,. Sentenr;B
de 27 de fevereiro de 2002. S6rie C No. 92, pata. 114; C;;so 8amtJr::a Vel;§sf!uez. Senteo9El de 22 de fevereiro de 2002.
S~rle C No. 91, pere. 76.

404 CIDH. Relet6rio No. 91/08 (m~rito), 11.662, Julia Gomes Lund e ouuos (Guatrllha do Araguaia). Stasi!. 31 da
outubro de .2008, Apl:'ndice 1, paras. 29 e 40.

405 CIDH, Aela't6riQ No. 91106 (m~rlto), 11.552, Julia Gamel; Lund e outros (Guarrllha do Araguaial, Brasil, 31 de
outubro de 2008, Aptlndice 1, paras. 40, 75 e 8B.
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Comissao considera pertinente reiterar 0 expressado pela Corte Interamericana com relagiio a
Comissoes da Verdade simiJares, no Chile:

A Cone considera pertinente preoisar que a "'verdade hist6rica" contida nos reJat6rios das
citadas Comiss~es nilo pode substituir a obriga9i1o do E.tado de alcan9ar a verdade atrav6s
dos processos jUdiciais, Nesse semido, os artigos 1.1, B e 25 da Conven9iio protegem a
verdade na sua totalidade. portanto 0 Chile tern 0 dBver de investigar judicialmente os fatos
referentes ~ morte do senhor Almonacid Arellano, atribuir respons8bilidadss e sanoionar todos
aquales que rasultem particlpes.40'

182, Cern efeito, em cases de execu\loes e desaparecimentos for9ados, de acordo com os
artigos 1.1, 8.1 e 25.1 da Convengaa Americana, as familiares das vrtimas tllm 0 direito a que a
marte ou desaparecimento destas sejam efetivamente investigados pelas autoridades do Estada; que
se instaure urn processo contra os responsaveis por estes i1rcitos; e se for 0 caso, que sejam
impostas aos mesmos as san96es cab/veis, e sejam reparados os danos e prejurzos que os familiares
tenham sofrido.4<>7

183. Sobre a anterior, a Corte Interamerlca". tem insistido que:

Nenhuma lei ou disposi9ao de direito interno pode impedir um Estado de oumprir com a
obrigacao de invsstigar e sancionar os rasponsAveis por violagoes de direito$ humanos. Em
particular, sao inaceitliveis as disposiQ6es de anistia, as regras de prescriw;30 e 0

estebelecimento de excludentes d. punibilidade que pretendam impedir a investiga9ao e a
sanc;ao dos respons6veis por graves viola95es de direltos humBnos.40S

184. Com respeito a outros crimes contra a humanidade, a Corte acrescentou que:

o Estedo nao podera .rgumentar nenhuma lei ou dispasicao de direito interno para eximir·se
da ordem da Corte (Interamericanal de investigar 9 sancionar penafmente oe: responsiiveis [...l,
[0 Estadol "ao poder" voltar a aplicar la lei de anistial. par todas as consideracOos dadas na
presente Sentenoe [... J. Ainda, 0 Estado nao poderA arguir prescri<;ao, irretroatividade da lei
penal, nem 0 princrpio ne bls In Idem, assim como qualquer excludente de punibilidade, para
eximir~se do seu daver de investigar a sancionar os respons!lveis.
Com afeito, por constituir urn crime contra a humanidade, 0 delito cometido contra [a vitimaL
aiem de sar insuscatlval de .nistle, 6 impre.critfvel [•••J. [OsJ crimes contra a humanidade
extrapolam 0 tolaravel pela comunidade intemacional a ofendem tada a humanidade. 0 dano
que tais crimes geram permanece vigente para a sociedade nacional e para a comunidade
internacional, as quais exigem a investiga980 e 0 castigo. Nessa sentido, a ConvenQ:io sobre a
imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade [oita9ao omitida]
claramente afltrnou que tais crimes internacionais "sao imprescritfveis, independentemente da
data em que tenham eido comelidos".-.,

<loa Corte IOH. Caso Almon~cirJ Arefl8no, Semen9a de 26 de setembro de 2006. S~tje C No. 154, para. 150
t'tredut;;ao livre do Espanhol original). Vert ainda, Corte lDH. Coso 8anlos Altos, Santen9a de 14 de man;:o de 2001. S~ria C
No. 75, par•. 48.

4lJ7 Ver Corte IDH. Ce.so 19 Comercientes. Senten96'de I) de julho de 2004. S~rje C No. 109, para. 187i Caso Las
Pa1meras. Sen1enyB de 6 de dezembro de 2001. SMle C No. 90, para. 59; e CasD Durand 6! Ugarte. Sentenlfiil de: 1 IS de
agoslo d. 2000. 6'rl. C No. 68, para. 130.

". Cort. IDH. Cu.o 8u/du6n Gurc/u, eonton90 de 6 de abril de 2006. S~rle C No. 147, para. 201 Itradu9ao livre do
Espanhol original). Ver, ainda. Cone IDH C8S0 Blanco Romero SOU/lOS. Senten9i;1 de 28 de novembro de 2005. S~rie C No.
138, para. 98: Coso G6m8z PalomIno, Sentenoa de 22 de novembto de 2005. Sarie C No. 136, para. 140; e Cl1S0 dos
Mass8cres de lruango. Sentenc;a de 1 de julho de 2006 S~rie C No. 148. para. 402.

,sOB Corts JDH. Caso Almonacid AIsl/ana, S€loten9a de 26 de setambro de .2006. Serie C No. 154, paras. 161 e 162
(tradu~ao livre do Espanhol origina.l).
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185. Em consequl!ncia, a CIDH enfati.a que, apesar do Brasil nao haver ratificado tal
Conven9ao, a obrigaC;ao de investigar e processar penalmente os crimes contra a humanidade e uma
norma de jus Gogens, que nao nasce com essa Convenc;ao senao que esta reconhecida nela.
Portanto, aplicar a prescriQ80 para crimes contra a humanidade e uma violaC;ao dessa norma
imperativa, a qual 0 Estado brasilairo dave cumprir.410

186. A Comissao ressalta que as autoridades brasileiras, especialmente as autoridades
judiciais, tl!m 0 dever de nao aplicar a anistia, a prescrigao, ou qualquer norma excludente de
punibilidade as graves violagoes de direitos humanos que constituam crimes contra a humanidade 
como os desaparecimentos forc;ados do presente ceso - visto que tais crimes sao insuscetfveis de
anistia e imprescritrveis, independentemente da data em que tenham sido perpetrados.

187. Adicionalmente, tambem resulta do dever de gerentia consagrado no artigo 1.1 da
Conven98o Americana a obriga9lio, conforme 0 direito internacional, de processar e, sa declarados
culpados, castigar os perpetradores de determinados crimes contra a humanidade, entre os quais se
encontram, definitivamente, os desaparecimentos fon;ados.'"

188. Com efeito, a Corte determinou que "uma das condigoes para garantir efetivamente
os direitos Ii Vida, a integridade e a liberdade pessoal e 0 cumprimento do dever de investigar as
vulnera90es dos mesmos, que deriva do artigo 1.1 da COnVen9aO em conjunto com 0 direito
substantivo que deve ser amparado, protegldo ou garantido".412

169. 0 dever de garantir implica a obrigaglio positiva de ad09lio, por parte clo Estado, de
uma serie de medidas, dependando do direito substantivo especffico aplicavel. No presente caso,
cujos fatos referem-se aos desaparecimentos for9ados e, em consequencia, a priva9ao ilegftima da
Iiberdade, seguida da sUbmissao a um tratamento violador cia integridade pessoal, assim como a
exeouglio de Maria Lucia Petit da Silva e presumivelmente das vftimas desaparecidass, com
posterior oculta9lio dos restos mortals, a obriga9ao de garantir os direitos protegidos pelos artigos
4, 5 e 7 da Convengao resulta no dever de investigar os fatos que violaram tais direitos
substantivos. Tal obrigag6o constitui um meio para garant!r os direitos protegidos pelas referidas
disposi96es, e seu descumprimento acarreta a responsabilidade internacional do Estado.413

190. A Corte Intaramericana expressou que, "a proibi9lio contra 0 desaparecimento
for9ado e 0 correlativo dever de investigar e sancioner as seus responseveis alcangaram carater de
jus cogens"."· Apesar de lOdo 0 anterior, ate a presente data, com fundamento na interpretec;ao
Que tem sido dada a lei de anlstia, as fatos que consistiram no desaparecimento forgado das vrtimas
e a execu9!io de Marie Lucia Petit da Silva nao foram investigados oriminalmente e seus
responsBveis nao foram sancionados pelo Estado. Com base nas considera90as anteriores, a

1110 Ver, mutatis mursndi, Corte IOJ-I. Caso A/monacld Arellano, Santenoa de 26 de s8tembro de 2006. Serle C No.
154, para, 153.

411 Var, mutatr's mutandJ~ Cotte IDH. Caso Almonacfd Arellano, Senten95 de 26 cle Betembro de 2006. Serle C No.
164, para. 110.

~12 Corte IDH. C8~(} OB Penftencl6lis MigLlsl CaSfro Castro. Senten9a de 25 dB novembro de 2006. Serie C No. 160,
para. 263 (tradu9l'io livre do Espenhol original). Ver, ainda, Carta IDH Caso Ssrvel/6n Garcfa e outlOS. Sentenlfa de 21 de
setembro de 2006. Serie C No. 152. para. 119; CesfJ X;mene~ l.QP(J$. Sentenya de 4 de julho do 2006. S~rJe C No. 149,
para. 147; Caso dos MfJsslJcres de ltuango. Sentem;a de 1 de jUlho de 2006 Serle C No. 145, para. 297; G Caso Canroral
H(Jf.~m8nl e Gareis Sante Cruz. SentsoQa de 10 ds julho dt: 2007. Serle C No.1 67, para. 100.

41:1 Corte IDH C8SQ Ls Cgnwta. Sentenga de 29 de novembro de 2006. S'rls C No. 162, para. 110. Ver, einda,
Corte IDH. Coso Canrorol Huaman{ e Gerc{e SEmt6 Cruz. SentenQa de 10 de ;ulho dB 2007. S~rie C No. 167, pare. 102; e
CtJso Vel/Jsqu91: Rodtlguez. Sentenya de 29 de jvlho de 1988, paras. 166 e 176.

414 Corte IDH. Caso GalbfJru B aurras Vs. P3ragual, Sentenca de 22 de s8tembro de 2006. Sene C No. 153, para.
84 (tradu,ilo Iivr. do Espanho! original).
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Comissao entanda que a raferida lai de anistia tl contraria a Convanyiio Americana, na medida am
que e interpretada como urn obstllculo a persecu91lo penal de graves viola90es de direitos humanos
que constituem crimes contra a humanidade, ponanto 0 Estado descumpriu com os deveras
impostos pelo artlgo 2 da Convengao Americana.

191. A CIDH ressalta que esta norma nao deve continuar impedindo a investiga9ao dos
fatos relativos a este caso nem a identiflcayao e 0 castigo dos responsaveiS, Assim sendo, 0 Estado
brasileiro, atra"as das autoridades competentes, nao pode se eximir do dever de investigar,
processar e sancionar os responsaveis por graves viola90es de direitos humanos aplicando leis de
anistia ou outro tipo de norma interna. Sobre este ultimo particular, ainda, a CIDH recorda ao Estado .
brasileiro 0 que fol estabelecido pela Corte, no sentido de que,

a promulgagao de uma lei manifestamente contraria as obrigayoes assumidas por urn
Estado Parte da Convenyiio constitui per sa uma "iolay80 desta e gera
responsabilidade do Estado. Em consequl!ncia, [...J 0 resolvido [neste Relat6rio de
Merito] [...J tern efeitos gerais".'"

192. Em conclusi!o, a luz das obriga90es gerais consagradas nos artigos 1.1 e 2, em
relayao com os artigos 8.1 e 25.1, todos da Conven9§0 Americana, os Estados Partes tllm 0 dever
de tomar as providiiincias de qualquer (ndole para que ninguem seja despojado das garantias judiciai.
e da protagao judicial. nem do dlreito de COnhecer a verdade sobre graves viola90es dos direitos
humenos. Com base nas oonsideragoes anteriores, a CIDH decidiu no seu relat6rio de merito que 0

Estado incorreu numa viola9!io dos artigos 8.1 e 25 em oonjunto com os artigos 1.1 e 2 da
Conl/enylio em detrimemo das vltimas desaparecidas da Guerrilha do Araguaia e dos seus familiares,
assim oomo dos familiares de Maria Lucia Petit da Silva.

4. Obrigs9ao de respeitar os direitos (Artigo 1.1 de Conven9Ilo), Garantias judiciais
IArtigo a da Convengliol, e Protey60 judicial (Artlgo 25 da Conven",ao) - no que se
refere as e90e. Judlolal. nSo-penals

193. A Comissao descreveu supra diversas a90es judiciais impulsionedas diretamame por
familiare. do. desaparecidos, ou atrav6s de seus requerimentos, com vistas a oonseguir a
desclassificagao dOS arquivos da ditadura e obter informeyiio sobre as cirounst1incias desses
desaparecimemos. A esse respeito, e Comissao j~ determinou que, ainda que os familia res

tOm impulsionado, desde 0 ano de 1982 [' ..J agoes de natureza nao-penal relacionadas com a
desclassifica9iio dos arquivos des Forgss Armadas sobre a Guerrilha do Araguaia [...J at6 0

momento [niio descobriraml a vardade sobre 0 ocorrido4l
'.

194. Com base no anterior, a CIDH passa a considerar a trarnita9ao dessas agoes de
naturaza civil iniciadas perante a jurisdi9ao interne, em relayao com as garantias judiciais e 0 direito
~ proteyao judicial e a justiya. A esse respeito, a Comissao enfatiza que nao e suficiente que os
recursos Internos existam formalmente para que se considers que 0 Estado cumpriu com sua
obrigaQao de garantir 0 pleno sxerclcio dos direitos previstos na COnVenyaO, senao que os mesmos
devem ser efetivos.4

'
7 Alem disso, a Comissao destaca, como 0 fez a Corte, que teis reoursos

devem assegurer urns decisao dentro de urn prazo razo';vel.'"

41S CO~t9 IDH. Caso 88rr;Q$ Altos. Interpret~9fio da SentGnr;8 de Me/ito. (an. 67 Convetu;lo Americana sabre
Dire/los HUfflenosJ. Sentans:a de 3 de setembro de 2001. Serle C No. 83, para. 1e (tti!ldtJlflo livre do Espanhol original) .

.d11J CIDH, Relat6rio No. 91/08 (mtJtito), 11.552, JulIa Gomes Lund e oUlros (GUElrrilha do AfaguaiaL Brasil, 31 de
autub,a d. 2006, Apandice 1. p.r•. 132.

417 VflJ( Cotre IDH. Caso dos IrmCos Gomez Pl;lq,,;ysurlr Sentenlfa de 8 de julho de 2004. S~rie C No. 110. para.
22S; Caso Myma M3Ck Ch8ltth Senten9B de 25 de novembro de 2003, S~rje C No. 101, para. 273.; esso Cantora!
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195. Corresponds ao Estado expor e prover a redo pela qual se faz necessario mais
tempo do que aquele que serie rezoevel em principio para emitir uma sentenca definitiva num caso
particular."· No presente caso. 0 Estado nao M demonstrado nenhuma circunstancia convincente
pera justificar 0 lapso temporal de aproximadamente 25 anos entre a interposlcao de acao civil por
familiares das vitimas no ano de 1982, e uma decisao final em relacllo ~ abertura dos arquivos
militares relativos 11 Guerrilha do Araguaia. Por outro lado, a um fato nao controVertido pelo Estado
que tal sentenca ainda nao foi executada, portanto. nao he sido realizada a desclassificaciio dos
documentos relativos ~ Guerrilha do Araguaia,"o

196. Similarmente, os outros recursos impetrados a fim de. entre outros objetivos. obter
informacao sobre a Guerrilhe do Araguaia, tampouco resultaram efetivos ata 0 momento, inclusive
nem sequer tem uma senten9a definitiva.'"

197. Portanto. com base na demora injustificads e na ineficecia das acoes de natureza
nao-penal impetradas sobre 0 presente caso ate (, momento. a CIDH concluiu no seu relat6rio de
merito que 0 Estado Incorreu nums ViOlayao dos artigos 8 e 25 em rela9ao ao ertigo 1.1 da
Convenyilo, em detrimento das vrtimas desaparecidas da Guerrilha do Araguaia e dos seus
familia res, asslm como dos familia res da pessoa axecutsda. Maria Lucia Petit da Silva.'"

5. Direito iI liberdllde de expressllo (Artigo 13 da Conven!,lllo Americanal, em rela<;ao
com 0 Artigo 2 de Conven<;llo Americana - no que se refere as leis sobre 0 llcesso II
informa!,lao

198. 0 artigo 13 da Convenyao indica, imer alia. que:

1. Toda pessoa tern direi!o • iiberdade de pensamento e de express~o. Esse direi!o
oompreende a Iiberdade de busear, receber e difundir Informa9l)ss e id6ias de toda natureza, sem
considera<;a.o de fron'teiras, verbalmente OU por sscrito, ou em 'forma impressa ou artfstic8, ou por
qualquer outro processo de sua escolha.
2. 0 exerefelo do direito prev!sto no inclso precedente n~o pode estar sujeito a censur. pr6viB,
mas a responsabilidadea ulteriores, que devem Ser. expressamente fixadas pala lei e ser
necessarias para assegurar:
a. 0 respeito a09 direitos ou areput8<;BO das demais pessoaSj au
b. a prote9~0 da seguran9a nacional, dB ordem publica. ou da saude ou dB moral

publicas.
[...J

Benevides, Sentanf;8 de 3 de dez:embro de 2001. Serie C No. 8S, para. 69: e Caso Juan Humberto SfJnchez, Senten9a de 7
de junho de 2003. St!tie C No. SS, para. 121,

416 Corte IDH. Caso 19 Comercil1nte~, Senten9a de 5 de julho de 2004. S~rle C No. 108, para. 188; Caso Mvrne
Mack Chang, Senten9~ de 25 de novembro de 2003. Ssrie C No. 101, para. 209; C8S0 Bu/acio, Senten96 de 18 dB &Btembro
de 2003. Sdrle C No, 100, para. 114; e Caso Hilaire, CO(1$UmllnfJ e Benjamin e outros, Sentenc:a de 21 de jvnho de 2002..
Serie C No. 94, paras. 142 a 145.

•" Corte IDH, C.so 19 Com.rei.m.s. Sent.n9a de 6 de julho de 2004. S~rie C No. 109, para. 191.

420 CIDH, Relet()rio No. 91/08 (m~rito), 11.$52. Julia Gomes lund e outroe IGuerrilha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de 2008, Ap~ndice 1, paras. 3S e 126.

421 CIDH, Relat6tlo No. 91/08 (mentol. 11.552. Julia Gomes Lund e outro&: (Guerrilha do Areguelal. Brasil, 31 de
outubro de 2006, Ap~ndiGe 1, paras. 130e 131.

422 ClDH, Relat6rio No. 91/08 (m~rlto), 11.562, JUlia. Gomes Lund @l outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de 2008, Ap~ndice 1. par••. 137, 138 e 156.

HORA DE RECEPCI6N ABR,23. 1: 22 PM



04/23/2008 03:35 FAX

67
000179

I4J 071/084

199. Com respeito ao acesso a intorma9ao, a Comissao deseja destacar que os Estados
Membros da Organlza<;80 dos Estados Americanos t@m consentido reiteradamente sobre a
importlincia do acesso a intorma9Bo para a consolida9ao da democracia. e a consequente
necessidade de protegt'!-Io. Nesse santido. a AssembUiia Geral vern adotando, ano ap6s ano,
resolU96es espectficas sobre a materia""

200. Em sua Resolu<;80 mais reeente. de 3 de julho de 200B, a Assembleia Geral
reafirmou "que todas as pessoas tllm a Iiberdade de busear, reeeber, acessar e difundir informa<;oes.
e que 0 acesso a informe<;8o publica e requisito indispensavel ao pr6prio funcionamento da
democracia".'24 AJem disso, instDu "os Estados Membros a respeiter e fazer respeitar 0 acesso de
todas as pessoas a informa<;iio publica e promover a ado<;8o des disposi90es legislativas ou de outro
carater que ssjam neeessl!lries pera garantir seu reeonheeimento e aplica9ao efativa".4Z5

201. No merco do sistema interamericeno de direitos humanos. a Corte Interamericana
declarou. sobre a Iiberdade de expressiio e 0 acesso a informacao, que:

o artigo 13 da Conven9ao,ao $stipular expressamente 05 direi'tos a "buscarll' e a "rseeber"
"informa\?oas", protege 0 direito que tern toda pessoa a raquerer 0 aceSSD B informa9so sob
contrale do Estado, com as salvaguardBs permitidas sob 0 regime de restriQ6es da Conven~aa.

Consequentemente. tal artigo ampere 0 direito das pessoas • reeeber tal informacao e e
obrigaoilo positive do Estado de forneoa-la, de maneira que • pessoa possa ter acasso e
conhecer essa informBc;ao ou raeeba uma resposta fundamentada, quando por algum motivo
permitido pela Convan9§o 0 Estado possa Iimitar 0 aces90 ~ Iilosma no caso concreto. Essa
informarrao deve ser entregue sam a necessidade de demonstrar urn interesse direto para sua
obtenQao ou um dano pessoillll, $alvo nos casas em que se aplique uma legrtirna restri9~o. Sua
entrega a uma pessoa pode permitir, par sua vez, que esta circule na sociedade de modo que
possa conhece-I., eoessa-I. e an.lisa-I•• De..a forma. 0 direito a Iiberdede de pensamanto e
de express;;o contempla a protsc.o do direito de acesso a informacao sob controle do Estado.
o qual t.mbem contsm claramenta dues dimensoes, individu.1 e soolal, do direlto a Iiberdade
de pensamento e de expressao, os quais devem ser garantidos palo Estado de forma
simuIt8nea.4 2.1'1

202. Assim sendo. 0 Tribunal reconhecau urn amplo eonteudo ao artigo 13 da Conven9ao,
"atraves da descriyao das suas dirnensoes individual e social. das quais emana ums seria de direitos
que sa ancontram protagidos no referido artI90".427 Adieionalmente, a Corte referiu-se 11 estreita
rala9ao entre demoeraeie a Iiberdade de expresseo, estabeiecendo que:

A liberd.de de expr.s$ao e um alamento fundamental sobr. 0 qual se basela a exist8ncie de
uma sociedade democratica, E indispensevel pera a formacao de opiniao public•. E tambem

423 Ver, int$1' alIa, Resolul(fl.o AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junho de 2003 sabre "Acesso ~ Informa9-ao
Publica: Fortalecimemo de Damooracla"; Resolu980 AG/R£;S. 2057 (XXXIV-O/04) de a de junho de 2004 sobre "Aoesso a
Informa9ao Pltblica.: Fortaleoirnento da Damocracia"; Resolu9ao AG/RES. 2121 (XXXV N O/05) de 7 do Junho de 2005 Bobra
"Aoesso b InforMcu;Ao Publica: Fortalecimento da Damocracia": e AGJRES. 2252 (XXXVI..O/06) de '3 de junho de 2006 sobre
"AcEisso i'! Inforrml9ijo P6blica: Fortalecimento da Oemocracla",

424 Reaolu9ao AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/OS) de :3 de junha de 2008 sabre "Acesao a Inform3,9~O PUblioa:
Fortalacimento de Damocraclal

• Ponto Resolulivo 1 (tradut;~o livre do Espanhol original),

'" Reselu9ao AG/AES. 1241 B (XXXVIiI-O/OB) de 3 de junho de 2006 .00re "Acesse • Inform.cao P~ollc.:

Fonalecimento da Damocr3,cie.", Pomo ResolutiVo 2 (traduc;ao livre do Espanhol original).

Q2e Corte lDH. Cas() LtJP8Z Alv8rez~ Senten9a da 1 de fevereiro de 2006. Stirle C No. 141, para. 1a3 (tradut;ao livre
do Espannol orlglna1l. Ver. ainde, CQrta IOH. CaSQ Ricardo Ci:lnas~, Sentant;:a de 31 de egosta de 2004, Serie C No. 111,
para. eo; CSlJO Hefl'era UlJoa~ Sent$n9a de 2 de Julho de 2.004. S~rie C No. 107, paras. 108-111, e C8so Claude Reyes,
Scnten9a de 19 de setembro de 2006. S6rie C No. 151, para. 77.

4Z1 Corte lDH. CB~O Claude Reyes, Sentem;a de 19 de ~et8mbro de ZOOS. SlIrie C No. 161, para.75 (tradw;i}o livre
do Espanhol original),
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conditio sine qua non para Que os partidos poUticos. os slndicatos, as sociedades cientffioas e
culturais, e em geral, aqueles Que deseiam influenciar B coletividade possam sa desanvolver
planamente. E, anfim, condl9ao para que a comunidade, na hora de axarcar sues oP90es,
esteja suficlentemente informada. Portanto, e possfvel afirmar que uma soeiedade que nao
&st6 bem informada naD e plenamente Iivre.42e.

203. Por outro lado, tambem e certo que 0 direito da aeasso II Informagao sob controle do
Estado admite restric;:oes. Teis restrigoae eetao estabelecidas no pr6prlo ertigo 13, e pOdem ser
resumides nos seguintee tarmos, As rastrigoes devem estar previemente previstas por lei como maio
para garantlr "0 respeito aos dlreitos ou a reputegao des demais pessoas" ou "a proteC;:Bo de
seguranc;:a naclonal, da ordem publica, ou da saude ou da morel publicas". Por ultimo, tais restrig5as
davam ser necessarias numa socledade democratica, em virtude de um Interesse publico
imperatlvo.<2.

204. Em relagao com 0 direito de acasso II informagao, a CIDH axaminou no seu relet6rlo
de merito as diversas normas aprovades pelo Estedo a fim da limitar 0 aeasso II informagao oficial,
as quais v~m empliendo 0 prazo maximo dentro do qual se pode manter um documento oficlel em
slgilo, difieultando 0 aeeeeo aos mesmos.430 Entre eles, e Comissao destaea, em particular, a Lei
11.111/06, que Introduziu e possibilidade de decretar 0 sigilo permanente de um documento oficial
sobre algumas materias, A CIDH determinou, que os Decretos 2.134 de 24 de Janeiro de 1997,
4.553 de 27 de dezembro de 2002, 5,301 de 10 de dezembro de 2004 e 5.584 de 18 de
novembro de 2005, assim como a referida Lei 11.111, t~m permitido a restric;:ao do acesso dOs
familiares dos desaparecidos e executedos de Guerrilha do Araguaia II informal)ao sob comrole do
Estado sobre os fatos ocorridos, e no caso das 70 vitimes desapareeidas, do seu paradeiro."·'

205. A esse raspelto, e CIDH reitere que 0 que oeorreu no Araguais foi uma opersg;;o de
exterminio de dissidentes politicos, num contexto de escalade do regime repressivo. AI~m disso, a
Comissao observe que a restrh,ao Indavida ao direito de acesso II informa9ao dlficultou e inclusive
impossibilitoU que os. pr6prios 6r9aos oficielmente criados pelo Estedo, a fim de estabelecer os fatos
da Guerrilha do Araguaia e identifiear a todos os desaparecidos, obtivessem informegoes, por
exemplo, a CEMDP e a Comissao Interministerial. 0 Estado nao fundsmentou de maneirs razOllvel a
necessidade de manter em sigilo os doeumentos relativos a Guerrilha do Araguaia, epenas
argumentou de maneira vaga que 0 anterior se deve a "questoes de seguranga nacional", e Inclusive
reconheceu que 0 esclarecimento destes desaparecimentos "requer 0 recolhimento de mals
Informa90es, muites des quais podem ester em poder de 6rg80S do pr6prlo Estado. h43Z

206. Pessedos mais de 30 anos do exterminio da Guerrilha do Araguaia, a Comissao naO
encontra justificativas para as restrigoes impostes pelo Estedo, no merco de um regime
democn'itico, etraves das referidas medidas legislativas relaeionadas com 0 sigilo de informagao
oflcial sobre a dltadura brasl/eira. Estes, cabe ressalter, forem todes emitides quando 0 dever de

'" Corte IDH. Caso Claude Roves, S.nt.n~a d. 19 de .otombro d. 2006. Sari. C No, 151, para.85 Itradu~Do livre
do Espant'lol original). Ver, alnda. Cone IDH. Caso Rrea/do Canesc, Senten~a de 31 de agosto de 2004. S~ie C No.1 11,
par•• 82; Coso He"e", Ullo., S.nlen~a d. 2 d. julho d. 2004. SMi. C No. 107, para. 112; • A Fllla.So Obrlgardrla de
Jomsl/s'tss (Arte. 13 e 29 Conveno~o Americana sobre OireitoG Humanosl. Opiniaio Consulti"e OC-5/86, de 13 de novembro
de '965. $,;rie A No.5, para•. 30·33 a 43..

429 Ver Corte IDH. Caso Claude Reyes, Sentenlf2l de 19 de setembro de 2.006. SMie C No. 151, paras. 89w91.

4:10 CIDH, Relat6rlo No. 91/0e {merito), 11.552, Julia Gomes l.und e outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de ;WOB, ApAndic8 1, paras. 134 e 135.

431 CIDH. Aelat6rio No. 91/06 {m~rito). 11.552. Julia Gomes Lund e outroa (Guerrilhs do Aragueia). Brasil, 31 de
outubro de 2008. Apendice 1, para. 136.

'132 CIDH. Relatorio No. slIoe Im~rito)t ".552, Julia Gomes Lund e outros (Gvefrilha do AreguuiQI, Brasil, 31 de
outubro de 2008, Apendice " para. 31.
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adotar disposigoes de direito interno previsto no artigo 2 de Convengao js estava em vigor para 0

Brasil. Nesse particular, a Corte Interamericana manifestou que:

Em casas de violayOes de direitos humanos, as autoridades estatais nao podem ge ampBrar
em mecanismos como 0 segredo de Estado ou e confidencialidade de informecao, ou em
raz5es de interesse pOblico ou segurany8 nacional, para daixar de proporcionar a informeu;:ao
requerida pelas autoridades jUdiciais ou administrativas ancarregadss da investigaC;3o ou
prooeSGO pendentes.4 :l3

207, Com base nas consideragoes anteriores, a Comissao estabeleceu no seu relat6rio de
merito que 0 Estado brasileiro, aO adotar normas que restringiram indevidamente 0 aeesso a
informagao sobre a Guerrilha do Araguaia, violou em detri'mento dos familiares dos desaparecidos da
Guerrilha do Araguaia e dos familiares de Maria Lucia Petit da Silva 0 artigo 13 da Convengao
Americana, em relagao com 0 dever prev!sto no artigo 2 do mencionado instrumento internaeional,

6. Direito ao reconlIecimento da personalldade juridics (Artigo 3 de Convengi'lo
Americanal, em reh'9110 com 0 Artigo 1,1 de Conven9ao Americana

20B, Por sua vez, 0 artigo 3 da Convengao Americana ressalta que, "toda pessoa tern
direito ao reconheoimento de sua personalidade jurrdica", A Comissao considers que este direito e um
requisito fundamental para 0 gozo de todas as Iiberdades basioas, vista que confere 0

reoonhecimento do individuo perante a lei. 0 direito ao reoonheoimento da personalidade jurrdica
tern varias dimensoes: a faouldade de exereer e gozar dos direitos; a capaeidade de assumir
obrigayoes; e a oapaoidade de agir.

209. Desde os trabalhos preparat6rios da Declsrac;:ao Universal dos Direitos Humanos
(dorsvante "Daclaracao Universal"), estabeleoeu-se que 0 direito eo reconhecimento da
personalidsde jurfdiea garante que "todo ser humano tern 0 direito a desfrutar e gozar dos seus
direitos, assumir obrigagoes oontratuais e ser representado em a90es legais".·" Nos trabalhos
praparat6rios da Declarayao Universal, um dos comentaristas indicou que a personelidade jurrdiea
"abarea os direitos fundamentais referentes 11 oapaoidade legal de uma pessoa, que nao sao
explioitamente menoionados nos artigos subsequentes de Declarsc;:§o".43' Iguslmente, durante 0

proeesso de edoc;:ao da Convenc;:ao Amerioana, um dos delegsdos expressou que este direito
"oomports 0 princrpio de que todo ser humano deve ser reeonhecido como sujeito pelos diversos
Estsdos dentro dos qusis age, se movimenta e vive".·'·

210. 0 artigo 3 da Convenc;:ao oonsagra 0 prinorpio de que a pessoa deve ser reoonheoida
oomo sUJelto de direitos unioamente pela oondigiio de ser humano. Assim sendo, a Corte
Interamericans declarou que:

Toda peSSOB humans e dotada de personalidade juridica, a qual imp5e Iimites ao poder estate!.
A eapaoldade jurldioa varia em razao da oondicao jurfdloa de cada um para realizar
determinados atos. No amanto, ainda qua varia tal capacidade de ex.reCcio, todos os

.m Corte IOH. Caso Myrna Mack Chang, SentenQ8 de 25 de novembro de 2003. S~rle C No. 101. para. 180
(traduyao livre do EspanhoJ original). .

434 Citado em Rich;lrd B. Lillich, ;'Clvil Righf$", em Theodor Maron, Hl.lmun R;ght{J in InremstiQnel Law! hgaJ and
PolicY Issues, Clarendon Preas Oxford, 1966, peg. 131 (Tradu9B:o livre do Ingles original).

435 Citado arn Richard B. lillich, "Clvi! Rights.", em Thaodor Meron, Human Rlghts In IntematlanaJ Law; Legal and
PtJ/ir;v Issues, Clarendon Press Oxford, 1SSS, pflg. 131 ('rr~du(,':ao livre do Ingles original).

c38 SecretariB Geral da Organizayao dos Estados Americanos, Conferencia Especializada Interamericana eobre
Diraitos HlImanos, Atas e Documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2. San Jose, Costa Rioa 2~22 de no.....embro de 1969. pags. 157
158 (Tradw;rio livre do Espanhol original).
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Indlvfduos slio dotados de personalldade jurldica. Os direitos humanos reforyam este atributo
universal da pessoa humene, visto que a todos os seres humanos corresponde de igual modo
a personalldade jurldina e 0 amparo do Dlreito, independentemente de sua condiyao existenciar
ou jurfdica.43 '1

211, A essa raspeito, a Comissao entende que com a morte extingue-se a personalidade
jurldlca do indlvlduo, pois este j~ nlio pode ser sujeito de direitos e davares. Poram, diame de um
desaparecimento fon;ado, em vista da impossibilidade de determinar se a pessoe esta viva ou morta,
considera-se que nao e possfval astabelecer a extin9ao da personelidade juridica.

212. A Comissao considera que a conexao entre 0 desaparecimento for9ado e a viola9ao
do reconhecimento da personalidade juridica reside no feto de que 0 objetivo preciso de pretice do
desapareclmento for<;:edo e tirar do indivfduo a prote9ao que Ihe e devida; 0 objetivo daqueles que 0

perpetram e operar a margem do imperio da lei, ocultando toda evidllncia do delito e buscendo
escapar das sen90es, somando-se a inten9ao clara e dellberada de eliminer a posslbilidade de que a
pessoa interponha qualquer a<;:ao legal sobre 0 exercfcio dos seus direitos""·.

213. No mesmo sentido, 0 Comite de Direitos Humanos concluiu que um dos direitos que
podem resultar violados em casos de desaparecimento foryado e 0 direito ao reconhecimento da
personaiidade juridica. Assim, 0 Comite observou

o Comite ressalta que remover uma pessoa intenclonalmente da proteQao da leI por urn
perlodo de tempo proiongado pode constitu!r uma nega900 de reeonh.ee-Ia perante a lei,
sempre que a peS90a haja estado sob cust6dia de 8gent8s estatsis quando foi vista pela
ultima vez af al6m disso, os eSfOfl?OS dos familiares para acessar recursos efetivos hajam sido
sistematicamente negados. Em tais situ6t;0eS, as pessoas desaparecidas ElstaO, na pr~tjca,

privadas de sua capacidade de e:ltercer seus direitos de acordo com a lei, inolusive os ol)tros
direitos consagrados no Pacta, assim como do seu aCBSSO a Bventuais rscursos, como
conseQ(Hlncia direta de acoes estatais, todo 0 Que deve ser Interpretado como uma denegayao
a reconhecer tais vltimas perante a lei.439

Z14. Com efeito, 0 desaparecimento como viola9ao de moltiplos dlreitos, procura e produz
a anula<;:Bo da personalidade juridica da vitima. Como Iiteralmente j~ foi indicado: "Tu nao existes,
nao estas nem com os vivos nem com os mortos; a pessoa desaparecida desvanece-se para 0

mundo e 0 mundo tambem e desvanecldo para ela ". 440 Uma caracter(stica do fen6meno dos
desaperecimentos e que 0 destino Qltimo des vrtimas edesconhecido apesar de que se presume que
eproduzida sua execuciio seguida da ocultacao do cadaver, na maioria dos casos.

Z16. A experi~ncia acumuleda peia ClDH demonstra que varios metodos tem sido
utilizados para eliminar 0 preso-desaparecido. Do mesmo modo, tambem sao usados varios metodos
pare Iivrar-se dos restos mortais: cemiterios clandestinos; tumbas marcadas como "N.N." nos
cemiterios; atira-Ios no fundo de lagos e rios, ou ao mar de a'lloes e helic6pteros, entre outros.44

' 0

4-:17 COrte I.D_H. Oplniao ConEiultiva OC- 17/2002. Direitos da Crlf.lnt;8. IgV(3/dade persnte a lei. Dalesa ~m jufzo.
Parte IV, para. 34 (Tl'sdu9s0 livre do Espanhol originalL

.36 CIDH, Relat6rio No. 91/08 {m~rito)t l' .552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaial, Brasil, 31 de
ou,ubro de 20'08, Ap~ndice 1, par.s. B3 • B5.

4:19 Comlt:O de Direitos Humenoe do Pacta lnternacional de Direito8 eMs e Poiftio05. ComUni08yaO 1327/04. Grioua
Vs. Algeria. Paras. 7,8 e 7.9 (Tradu9!!o livre do InglAs original).

440 KORDON, Diana; EDELMAN. Lueila. EfectQ8 p(iico/6gir;Q:] de If) repre:;;on pr;l//tica. Buenos Aires, Edltori~1

Sudamerie-ona-F'laneta, 1988, pag. 94 (Tradv9ao livre do Espanhol original),

,q'!1 CIDH, Relat6rio No. 91/0S (m6ritoJ, 11.562, Julia Gomes Lund 8 outros IGuerrilha do Araguaia), Brasil, 31 de
outubro de ZOOS, Ap@ncHce 1. para. 86.
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objetivo primordial e manter ° desaparacido fora do mundo real e jurfdico a ocultar seu destino final,
a impedir que 0 desaparacido, anquamo ainda vivo, ou saus familiares, exeryam qualquar direilo.
ESle aspecto difarencia 0 deSaparecimento for~do de pessoss ds execuyiio extrajudicial ....'
Enquanto niio Seja posslvel daterminar 0 paradeiro da vrtima ou as circunst§ncias do sau
falecimento, deve-se considera-Ia como um "preso-desaparecido", ainda quando se possa prasumir
sua morte pelo transcurso do tempo e pela similitude com outros casos no mesmo pais. De todo 0

anterior, resulta que a caracterfstica fundamental do desaparecimento foryado de pessoas 01 que
cada caso individuaf forma parle de uma polltica daliberada e consciente de excluir a pessoa detida
da ordem jurldica e institucional.44'

216. A violayiio do diraito ao reconhecimento da personalidade jurfdica que consiste no
fenllmano do desaparecimento fOr/fado 01 tamanha, que varios Estados da ragiiio tivaram que adotar
legislayiio especlfica que diferencia este fenOmeno da execuyao extrajudicial. 0 Estado impede 0

exercfcio dos direitos e obriga90es das pessoas com vida, visto que nega 0 destino final destas. Por
exemplo, no caso das pessoas presas-desaparecidas que continuam com vida, 0 ESlado Ihes nega 0

direito de serem conduzidas a presen9a de um juiz no caso de detenyao, a no caso que as pessoas
presas-desparecidas hajam sido executadas, os direitos que surgem 80S familiares de pessoas
falecidas, como per exemplo, direitos sucess6rios, tambolm siio obstaculizados pela indetermina9ao
jurrdica em qua sa encontra 0 preso-desaparecido.

217. Por todo 0 anterior, 05 Estados tivaram que recorrer a ficyaes juridicas para enfrentar
os efeitos dos desaparecimentos for9ados do passado. Assim sendo, em varlos palses onde 0

desaparecimento foryado de pessoas constituiu uma pnitica deliberada e lIegal dos governos de
facto. as democrecies emergentes, em resposta as demandas dos familiare. de desaparecidos pela
apariylio com vida e a negativa de enquadrar ao dasaparecido como pessoa morta, encontraram-se
na necessidade de buscar a modifica9lio de seus c6digos civis ou aprovar leis especCficas
incorporando um tratamento especial ao desaparecimento foryado de pessoas. Por exemplo,
estabeleceu-sa a aberture legal da sucass!io do ausente somenta quando 0 Estado haja realizado
todas as a90es necessarias para determinar 0 paradairo d" pessoa dasaparecida, quando hll
comprova9ao do seu des"parecimento nos registros de Comissaes de Investiga9iio sobre
clesaparecimento for9ado de pesso"s. e quando conJuntamente aos elementos antes mencionados,
os familiares dos mesmos expressamente solicitam a declerayao de presunyao de morta,444 Em
qualquer caso, ale que os Estados adolem tal legisla9lio, a pessoa desapareclda careca de
personalidade jurrdica.

218. No presenta caso, 0 objetivo daqueles que perpetraram os desaparecimantos
for9ados das vftimas consistiu am agir a margem da lei, ocultar todas as provas de saus delitos e
escapar de qualquer sanyiio. A Comissao entanda que durante 0 tempo dos desaparecimantos, os
perpetradores quisaram criar um "limbo jurldico", atraves da negativa estatal de reconhecer que as
vrtimas estavam sob sua cust6dia, ou dando informa9lio contradit6ria sobre seu paradeiro,
provocando deliberadamente a impossibilidads da vilima exercer seus direitos a mantendo seus
familiares num vazio informativo sobre seu paradeiro ou situa9ao. Para 05 membros do PCdoB e os
camponeses desaparacidos no contexto da Guerrilha. do Areguaia, a consequencia do

442 CIDH. Relat6rio Anual 19a6~B7, CapItulo V: ll.
DESAPARECIMENTO FORyADO DE PESSOAS.

443 eIOH. Relat6rlo Anual 1986-87. Capitulo V: 11.
OeSAPARECIMENTO FOR<;:AOO DE PESeOAS.

444 Veri Ley 24321 Regulac;on de la AussnC/8 dB Pe1SQn9$ pot Desaparici6n ForzfJda, Buenos Aires, Argentina 11
de maio de 1984; Mad/fleac/6n del Codigo Clvll con (6/80/61'1 8 18 legslizaci6n de los detenidos-desspar90idos, CoctlgD CII/il.
Liblf) Prlm8ro: De las Personas. TITUl.O 8: De las Pstsonas 8usentes con ptesullcl6n de Fellecimisnto; a Ley fIIo. 17.894
Per3QnS$ CU'flJ Desap6fic/on ~(]rzada f9sulto conflrmsds POI 91 Anexo 3. 1 del Informs Final de 18 ComisltJn pare 18 F~z:

DecllJl(sci6n de Aus8nc;a. RepLiblica Or(ental do Uruguai, 14 de setfilmbro de 2005.
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desaparacimento foi a denegaQilo de qualquar direito inerante ao ser humano, ao priva-Ios da devida
proteQao da lei atraves de negative de reconhecll-Ios oomo pessoas perante a lei. 446

2HI. Alem dos argumentos antes expostos, e Comissao baseia seu criterlo de violeQao do
reconhecimento da personalidade jurldioa das vltimas desaparecidas na DeclereQao sobre a protec;;ao
de todas as pesaoas contra os desaparecimentos forc;;edos, aprovada pela Assembleia Geral das
Nac;;l5es Unidas em dezembro de 1992, que dispoe 0 seguinte:

todo 0 ato de desaparecimento forc;ado subnai as pessoas que a ate s~o sujaitas til protel;ao
da lei [...J, Constitui uma violal?8o des normas de direito internacional que garantem,
nomeadamente, 0 direito ao reconhecimento da personalldade jurfdica (...].446

220. Par todo 0 exposto, a Comissao declarou no seu relat6rio de merito que 0 Estado
violou, em detrimento dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, 0 direito ao raconhecimento da
personalidade juridlca, consegredo no artigo 3 da Convenoiio Americana, am conjunto com 0 artigo
1.1 deste tratado,447

VIII. REPARAC;OES E CUSTAS

221 . Em func;;ao doe fatos alegados na presente demanda, a da jursiprudllncia constante
da Corte Interamericana, que estabalece "qua e um princlpio de Direito Internacional que toda
violaoao a uma obrlgaQao internacional que haja causado um d,lno, gera uma obrigaoao de
proporcionar uma reparac;;ao adequada de tal dano:'" a Comissao apresenta a Corte sues
pretens6es sobre reparaooes a custas que 0 Estado brasileiro deve outorgar como consequ~ncia da
sua responsabilidade pelas violar;6as de direitos humanos cometidas am prejurzo das vltimas.

222. A Comissao Interamericana solicita IJ Corte que ordene aO Estado a suspenSlio da
danegaoao de justiQa e da proibioao de acesso IJ informayiio neste caso, a indaniz8oao dos danos
materials e nao-materiaie causados as vltimas a saus familiares que nao hajam sido compensados no
ambito interno, e proporcionar satlsfac;;ao adicional pelas viola90es perpetradas, A Comissao tambem
solicita que S8 ordene ao Estado brasileiro que adote medidas de nso repetiQao, e 0 pagamento das
custas e gastos legais nos quais inoorreram os familia res das pessoas relacionadas com a Guerrilha
do Araguaia na tramitaQao do caso tanto em nivel interno como as resultantas da tramita9;;0 do
presente caso perante 0 sistema interamericano.

223. Por outra parte, tendo em conta 0 Regulamento da Corte, que outorga represemac;;;;o
aut6noma ao individuo, a Comissao referir-se-Ii am segulda aos criterios gerais relacionados corn as
reparac;;6as e custas que considera que a Corte deveria aplicar no presenta caso. A Comissao
entende que compete as vltimas e a seus representantes sUbstanoiar suas reinvldica90es, em
conformidade oom 0 artigo 63 da ConvenC;;ao Americana e com 0 artigo 24 e outros do Regulamento
da Corte.

445 Vet eIDH. Caso 10.806 (Guatemala). Relat(lrio 11/98, 7 de abr1J de 1S98, para. 57; Cases 10.815 e outroS
(Perul. Ralat6rio 55/99, 13 de ebril de 1999, para, 111: Cea. 10.924 e OutrOS Werul. Relat6rio 56/99, 13 de abril de 1999,
pere. 110; e Caso 11,221 {CoIOmbiai. Relat6rlo 3/98, 7 de abril de 1998, para. 64.

44& Declara~ao sabre a protevao de todas as pessoa8 cantHI os desaparecimento$ fOfc;ados, F(E1soluc:&o de
Assembl~ia GerBI dee Nt195es Unidas 47/133,18 de dazembro de 1992. arti!}o 1.2.

447 CIDH, Relat6rlo No. 91108 (m~rito). 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guarrilha do Araguala), Brasil. 31 de
Qutubra de: 2008, Apendice 1, para'!}. 137. 138, 168 e 211 .

..-.6 Cone IDK Caso Cantorel HuumiJn; e Gafcla Santacruz: Sentenytl de 10 de julho de 2007. Sada C No. 167,
para. 156; Corte lDH. C9S0 Zambrano V(Jf8Z 8 outros. Senten9a de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, para. 103; e Corte
IDH. Coso Escu~ Zapata. 5entan9a de 4 d. julho de 2007, Serie eND. 165, para. 126.
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224. Uma funyao essencial da justiya e remediar 0 dano causado il vitima. Esta funyllo
deve ser expressada atraveS de uma retificsQlio ou restituiQlio e nao unicamente atraves da uma
compensayao, a qual nao restabelece 0 aquillbrio moral nem devolve aquilo que foi tomado.

225. 0 srtigo 63(1) da Conveny!io Americana estabelece que,

Quando decidir que houve violar;§o de urn direito 01,.1 Iiberdade protegidos nesta Convem;ao. a
Corte determinant! que sa assegure ao prejudicado 0 gazo do seu diraito au Iiberdade violados.
Oeterminar~ tambt:im~ se isso for procedente, que sejam reparadas as consequ6ncias da medida
ou sitUByaO qua hojo configurodo 0 vlolacao desses direitos. bern como 0 pagamanto de
indeniz8yBo justa a parte lesada.

226. Tambem a Declaracao sobre os Princ(pios Fundamentais da Justic;a para as Vitimas
de Delito e Abuso da Podar das Nac;6es Unidas consagra amplas garantias para aquales qua sofrem
perdas patrimoniais, daflos f(siCOS ou mentais, a "urn ataqua grave aos seus direltos fundamentais"
atral/es de atos ou omissoes, incluido 0 abuso de poder. As vftimas ou seus familiaras tllm direito a
buscar uma reparayao e a ser informadas de tal direito.4

' s

227. Assim, como tern indicado a Corte em sua jurisprudancla constante,

o artigo as( 1) da Convanc;ao AmerIcana aoolhe uma norma consuetudinaria que constitui um
dos prindpios fundarnentais do direito internaaional contempor€meo sobre a responsabilidade
dos Estados. Desta maneira. 00 sa produzir urn fato iIIeito impuUivel a urn estado, surge
imediatamente a responsabilidade internacional deste pela Violayao de uma norma
internaeional, com 0 consequente dever de reparacao e de fazer cessar as con,aquanci"s da
violac;ao.4 !1o

228, As reparayoes saO cruClals para garantir que sa faC;" justic;a, terna com especial
relavllncia no presente caso, e constituem 0 mecanismo que eleva a decisao da Corte mais ahlm do
11mbito da condena moral. As reparayoes consistem nas medidas que tendem a fazer desaparecer 0

efeito das violavoes cometidas. A reparayiio do dano ocasionada pela infraQ~o de uma obrigayao
internacional requer, sempre que seja poss(vel, a plena restitui9!io (restitutio in integrum), a qual
consiste no restabelecimienro da situavao anterior a viola9ao.

229. Se n~o for poss(vel a plena restitui9lio, como no presente caso, corrasponde a Corte
Interamericana ordenar que sejam adotadas uma serie de medidas a fim de qua, alem de garantlr 0

respeito aos direitos implicados, sejam mitigadas as consequancias que produziram as infrac;oes e
seja efetuado 0 pagamento de uma indenizayao como compensavao palos danos ocasionados no
caso pertinente.4S

' A indenizac;ao em tais casos tern 0 objetivo primordial de reparar os danos reais,
tanto materiais como morais, sofridos pela parte lesionada.4s, 0 calculo dos danos e preju(zos

44!) U.N. A/RE.S/40/34 de 29 de novembto de 1985, paras. 1,4 e 5.

..so Corte I.D.H., Caso Carpio Nioolle e outr03. Sentenca 22 de noviembre. 2004. Siltie C No. 117, para. 66; Corte
I.D.H., C8S0 MSBS8CIS PIsn dlJ S6nchez. Sentengs de 19 de novembro de 2004. Serie C No.1 16, para. 52; Corte LD.H.,
Csso De/a Cruz Flores. $litntent;a de 18 de novembro de 2004. 56rta C No.1 15, para. 139.

451 Corte I.O.H., ellso Carpio Nicolle 6 (Jutras. S6nte~a de 22 de novambro de 2004. S6rie C No. 117, para. 87;
Corte I.D.H., Caso Messbcrs Plan de Sfmchez.. SenteOl~a de 19 de novambro de 2.004. S'rle C No.1 16, pi:lra. 53; Corte
I.D.H.• C8S0 De 18 Crvz Flores. Sentenc;a de 1ade novembro de 2004. S~rie C No. 115, para. 140.

452 Corte I.O.H., CaBO Bu/ado. Sentanca de 30 de setembro de 2003, Serie C NO 100, pata. 70; Corte I.O.H.,
C8S0 HJ1ulre, Constantine e Benjemin e outros. Sentenca de 21 de junho de 2.002. S~rlB C No. 94, pare. 2.04; Corte I.D.H.,
Caso de Ie "Psnsl Blanca" (Paniagu8 Morales E.'l OUtfos.J. R6p8r8~Des (art. 63.1 ConvenCao Americana sabra Diteltos
Humanos). Sentenl;:a de 25 de malo de 2001. S'rie C No. 78, para. 80 e Corte lDH, CasD Castillo PAez. Repaf8'l(Jes (art.
53.1 Conven9Do Americana sobra Direltos Humanos). Senteo9B de 27 de novembto de 19S9. SlidE! C No. 43, para. 52.
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sofridos deve necessariamente ser proporoional a "gravidade das viola9lies e do prejurzo
resultante. ,.463 Alem disso, as reparacoeS tem 0 objeto adidonal - e nao menos fundamental - de
eviter e reprimir futuras violagiies.

230. A obrigagao de reparar, que se regula em todos os aspectos pelo direito internacional
(aloance, natureza. modalidades e determina,,;;o dos beneficiarios), nao pode ser modificada ou
descumprida pelo Estado obrigado invocando para isso disposiciies de direito interno/54 pois

onds ha violag30 sem sancao au dono 'sm rsparacao, 0 direito entra em crise. nlio s6 oomo
instrurnanto para resolver certo Iitrgio, senao como m€ltodo para res:olv~los todos, isto 8, para
assegurar a paz com justioa.455

231. No presente caso, a Comissao Intaramericana concluiu que 0 Estado incorrau em
responsabilidada intarnacional por graves atos perpetrados em detrimento de 70 pessoas
desaparecidas no marco da Guerrilha do Araguaia, de seus familiares e dos familiaras de Maria Lucia
Petit de Silva, qua foi executada e seus restos localizados a idantificados em 1996. Adioionalmente,
na data de apresentacao desta demanda, os familia res cujos nomes constam nos paragrafos 105 a
106 da demanda tam buscedo, durante mals de tres decadas, que 0 Estado brasileiro Ihes de acesso
a Informacao sobra 0 ocorrido a Guerrilha do Araguaia, efetue uma investigayao efetiva dos fatos.
processe e sancione a todos os respons~veis, a repara intagralmante 0 dane que foi ocasionado.

232. Como mancionado anteriormenta, a Comissao reconhece e valoriza as diversas
medidas conduzentes a reparar que foram adotadas pelo Estado brosilairo; nao obstante, elas nao
silo suficlentes no contaxto do presente caso e, nesta segao, examinare aque1as medidas que
considera necesserias como parte da reparagiio.

233. Neste contexto, a Comissao pretende qua a Corte ordene medidas complementares
para uma reparag;;o integral, as quais representam por sua vez, uma mensagem contre a impunidade
que afeta a grande maiorla das violagoes dos direitos humanos nos Estados membros da OEA e,
neste caso em particular, sao agravadas pelo sigilo imposto pelo Estado, Isto requer que se
estabelegam e reforcem, quando seja neoessario, meoanismos judioiais a administrativos qua
parmitam as vrtimas obter repara9ao mediante pn;>cedimentos de ofrcio que sejam expedltos, justos,
pouco custosos a acesslveis; em considera9ao a ardua luta que levaram a cabo os familiares e ao
tempo transcorrido sem ter respostas a maioria de suas indaga"oes,

234, Em atencao as disposi96es regulamentarias da Corte que outorgam representacao
autOnoma ao indivrduo; a Comissao desenvolvera na presente demanda os oriterios gerais am
materia de repara"oes e custas que consldera pertinentes ao Tribunal no presente caso. A Comissao
Interamericana emende que oorresponde aos familiares das vrtimas e seus representantes a
concretizayao da suas pretansties, am conformidade com 0 artigo 63 da Convenyiio Americana e os

45"3 NaQDas Unidasl ~(inojpios e diretrizes b~61icos sobre 0 direito das vitimas de viols96e13 des normes internacionais
de direitoe humanos e do djreito internac:ioflfll hl.lmenit~rio. E/eNA/SuD.2/19SS!17, para. 7. Ver tembam, Corte I.D,H., eElS"
Carp;o Nicofle e (Jutras, Senten9' 22 de novembro de 2004. Serie C No. 117, para. 89: Cone I.D.H., Caso De Ie Cruz
FlofBS. Senten~a de 1B de novembro de 2004. Saris C No. 115, para. 141; Caso Cantoral Benavides. R9par8t(J8s {art. 63.1
Conven~Ao AmerIcana sobre Dlreitos Humanosl. 5enten98 de 3 de dezembro de 2001, Stkle C No. a8, para. 42. e Coso Cesti
J./urtaao. Rep;IIi~t;6es (art. 63.1 Convenlfao Amerioana Gobra Diteitos Humanos). SantenQa de 31 de malo de 2001, S~rle C
No. 7S, para. 3G.

454 Corte I.O.H., C~so Lori Berenson Mejls. Sentenlfa de 25 d'e n!~wernbro de 2004. Serie C No. 119. para. 231;
Cone I.D.H., Caso Carpio Nico/fe e outros, SentenC:8 de 22 de novembro de 2004. Sllrie C No. 117, para. 67; Corte 1.0.H.,
easa MassBcre Plan dB Sanchez. Sent8n~a de 19 de novembro de 2004. 54'1'19 C No. 116, para. 53.

4610 SergIo Garcia RamIrez, Las reparaciones en el fil!atema InterarneriGano de protecci6n de loa dereohos humanos,
trl;lbalho apresentado no SaminSirio "0 /Jisterna interamericano de prote960 dos dlreitos humanos no mural do aeculo XXI",
San Joslil, Costa RicB, novembro de 19S5.
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artigos 24 e outros do Regulamento da Corte. No eventual caso em que os femilieres des vrtimas
nao fe9am uso desse direito, pede-se a Corte que outorgue II CIDH uma oportunidade processual
para que possa quantifioar as pretensoes pertinentes. Alem disso, a Comissao Interamerioana
permite-se indicar que informara II Corte caso tenha alguma observe9ao, no que diz respeito a
quantifica9§0 das pretensoes dos familiares das vltimas ou seus representantes.

2. A naturaza do dano no presente caso

235. Segundo a linguagem do artigo 63.1 da Conven<;§o Amerioana pode-se reconhecer
dois prooessos de oausalidade. 0 primeiro desoreve as implica<;oes eutom6ticas que surgem da
viola<;€io de direitos e Iiberdades protegidos: e determine9Bo da responsabilidade astatal e 0 dever
consequente de cassar de imediato a conduta erronea. Urn segundo processo esnl relacionedo com
es consequllncias das ayoes contraries II Conveny80. Quando 0 dana nao for reparado pela mera
cessa<;ao da oonduta contnlria aConven<;Bo, tais consequencias tambem devem ser reparadas.

236. As consequencias das viola96es perpetradas em relayao com a Guerrilhe do Araguaia
sao diversas, e compreendem graves danos f(sicos e morais. Setenta pessoas estao desaparecidas
hB mais de trinta anos como resultado das opera96es do Exercito brasileiro empreendidas com 0

obietivo de erredicar a Guerrilha do Araguaia. Os familia res destes pessoas, assim como os
familiares da Maria Lucia Petit da Silva - cujos restos foram localizados quese dues decadas depois
do seu desapareoimento - tEim enfrentado dois obstaoulos que resultaram insupenlveis ata 0

momento: a impunidade e 0 sigilo. Impunidade e sigilo que, mediante ayoes estetais direoionadas,
foram constru(dos e fortalecidos com 0 transourso do tempo.

237. Por outra parte, a existEincia de dano moral neeses casos e uma oonsequencia
necess~ria da natureza das violayoes que foram perpetradas. Este a um oaso no qual

[0] dano moral infligido as vitimas, [...) resulta evidente pois a prOprio da natureza humana que tada
pessoa 5ubmEltida as agressoes a vexames menoionados experimente urn sofrimsnto moral [e} nao se
requerem provas para ohegar a esta conclusao. 45•

238. AI6m disso, sobre 0 dane imaterial, a Corte estabeleceu que:

[0] dane imatarial pode oompreender tanto os sofrimento. a as afli90es causadas as vitimas
diretas e a saus parentes, 0 menoscabo de vatores muito signifioativos para as pessoas, assim
como as alterar;oes, de carMer nlo pecuniiirio, nas condi90es de axist@ncia da vrtima ou sua
famma. lIlao sendo posslve! assignar ao dano imaterial um equivalente monetMo preciso, sO e
posslve!, para fins da repara9lio integral as vftimas, Ser objeto de compensa980. e isto de duas
maneiras. Em primeiro lugar, mediante 0 pagamento de UrnS quantidade de dinhairo ou a
entrega de bens au serviQo$ apreoillveis em dinheito. que 0 Tribunal determine em aplic::u;ao
razoavel do arbltno judicial e em termos de equidade. E, em segundo lugar, mediante a
realiza9ao de ato. ou obras de aioanee ou repercusslio pOblicas que tanham efeitos como a
raouperac;ao da mem6ria das vrtimast a reconheoimento de sua dignidade, 0 oonsolo de suas
dores au a transmissao de urna mensagem de reprovayao oficiat ~s violacoes de direitos

456 Corte I.O.H., Caso AloeboBtQ6 e 01)1'08. Reparat;Bes (art. 63.1 Conven(jao Americana sabre Dlrehos Humanos).
Ssnten<j8 de 10 de setembro de 1993. Serie C No. 15, para. 52; COrte I.D.H., Caso Neira AlegrIa e outros. Repara95es (art.
83.1 ConvencRo Americena sobre Dlrsltos Humanosl. Santent;a de 19 de setembro de 1sse. Sene C No. 29, para. 57; Corte
I.O.H., Caso Garrido e 8aigorria. RaparaQ6es (art. 63.1 Conven9so Americana sobtQ Direitos HUlTlanos). Sentenca de '1.7 de
eg05to de 1998. S~r19 C No. 39. para. 49; Corte 1.D_H.• Caso CasUllo peez. Repiiill'aQ6es (art. 63.1 Convenlj:ao Americana
sobre Oireito5 HumanosL Ssntent;a de 27 de novembro de 199B. S~rie C No. 43, para. 86; Corte I.O.H" Coso Slake,
RepataQ6€1s (art. 63.1 ConvenQao Americana sabre Direitos Humanos). Sentent;:a de 22 de janeiro de 1999, S~rie C No. 46,
para. 57; a Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. RBparar;:6es (an;. 63.1 Conven¢30 Americana sabre Direi'tos Humanos).
Senten9B de .3 de dez,8mbro de 2001. Serle C No. 88/ para. 60.8.
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humanos de Que se trata e de compromisso com os asforQos tandentes a que nao voltem a
ocorrer.457

239. Adicionalmente, a Corte desenvolveu uma importante jurlsprud&ncla sobre a
eXist~ncia de uma presunQao em quanta ao dana imaterial sofrido pelos familiares das vftimas. 458

Segundo 0 estabelecido pelo Tribunal, 0 fato de que as autoridades nilo hajam sido oapazes de
descobrir e verdede sobre viola90es de direitos humanos de tamanha gravldade, pode gerar intensos
sofrimentos e angustia para os familiares, assim como sensar;oes de Inseguranr;a, frustragao e
Impotenoia!,e 0 que efetivamente oeorreu no presente caso e ademais, fol agravado pela falta de
aeesso a Informagao sobre os aconteclmentos.

240. A Comissao considera que esses danos devem ser levados em oonta no momento de
considerar as medidas de reparar;ao, as quais fanl referllnoia na pr6xima segao.

3. Medidas de reparsgllo

241. Para remediar e situsyiio das vftimas e/ou seus familiares, 0 Estado deve cumprir
oom as seguintes obrigar;6es; "obriga9ao de investigar e fazer conhecer os fatos que se possam
estabelecer oomundentemente (verdade); obrlgagiio de processar e cestigar os responsaveis
(justiga); obrigac;ao de reparar integralmente os danos morais e materiais ocaslonados (repara9ao) e
obrigsgao de estirpar das forgas de seguran9a aqueles que se sabe que oometeram, ordenaram e
toleraram estes abusos (eriag!!o de for9as de seguren9a dignas de um Estado democratico). Estas
obrig8g6es niio sao alternatlvas urna das outras nem siio opcionals; 0 Estado responsavel deve
cumprir cada uma delas na medida de suas possibilidades e de boa fe. n460

242. 0 Relator Especial das Na90es Unides sobre 0 Direito a Restituic;ao, Indeniza9ao e
Reabilitag§o das Vitimas de Viola90es dos Direltos Humanos e Garentlas Fundamentals classlficou
os componentes do referido direito em 4 categorias gerais: restituCfaO. compensagao, reabllita9ao, e
medldas de satlsfayao e garantias de nao repetlgao"" Estas medidas oompreendem, na oplniao do
Relator Especial das Nagaes Unldas sobre a Questao da Impunidade dos Perpetradorea de Viole9aes
aos Direitoe Humanos: a cessaCfao das violagoes axistentes. a verificaQao doa fatos, a difusao
publica e ampla da verdade sobre 0 ocorrido, uma declaraCfaO oficlal ou decisao judicial
restabeleoendo a dignidade, reputa9ao e os direitos de vitima e das pessoas que tenham vinculo
com ela, urna desculps que inolua 0 reconheclmento pUblioo dos fatos e a aceite9ao da
responsabilidade, a aplica9ao de sen90es judlolals ou admlnlstrativas aos responsaveis das
vlolac;5ea, a preven9!io de novas vlolag5es, etcetera.

4D7 Corte tD.H., Ceso MeSS(fJf;re Plan d9 S~nchBZ. SentenlfS de 19 de novembro de 2004. SMle C No. 116, parlil.
eo: Corte I.D.H., Caso De /a Cruz FIQres. SentBnl;a de 1e de novembro de 2004. Serle C No. 115. para. 155: Ver tambern,
Corte I. D.H., Caso Ci!lrplo Nlcol/8 til out,os. Senten~a 22 de novembro de 2004. SMie C No. 117, para. 117.

liM Corte I.D.H., Csso dos JlmiJos Gomez P8QIl;Y6uri. Sentenr;a de 9 de julho de 2004. Serie C No. 110/ para. 2.17;
Cotta I.D.H., C8S0 "19 Comerciantss". Santen~a de 6 dejulho de 2004. S~rie C No. 109, para. 248.

459 Vel', Corte I.D.H., C080 H19 CrJmerr:;fsntfi'lS". Senten98 de 5 de jUlho de 2004. Sada C No. 109; para. 250.b; ofr.
C85Q 8~m9ca VelfJsq1l9Z. Santenc;a de 26 de novernbro cle 2000. Sade C No. 70, para. 160.

460 Juan E. M~ndez, El derecho a la verdad frente a las graves violaclone6 a los derechos humanos, Artigo publicado
an "la Aplicaci6n de los TratadoB sob!'e De!'ec:hos Humanos por los Tribunales Locales", eE.lS, 1997, psg. 517.

461 Pl'inc:rplo e dlretrizes sobre a direito das vCtil'ni!ls de violac;5es graves aos: diraitos humanos 8 80 direita
humenitario e obtaI' rap~ra9ao, documento preparado pelo Dr. Theodora Van Boven em cantormidede com a resolu~ao

1995/117 da Subcomies~o d. DJreitos Humano•. EleNA! sUb.211 997117.
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243. Por outra parte, a Corte indicou que as medidas de repara<;ao tendem a fazer

desaparecer os efeitos das viola<;(\es cometidas.46' Tais medidas compreendem as diferentes formas
atreves das quais um Estado pode fazer freme a responsabilidade internacional incorrida, que
conforme 0 direito internacional consistem em medidas de restitui<;BO, indeniza9ao, reabilita<;ao,
satisfa<;ao e medidas de nilo repeti9ao.463

244, Em aten9ao ao tempo transcorrido, assim como a natureza e magnitude dos danos
ocasionados, a Comissao considera, no presente caso, que nao e poss(vel que hale uma restitui9ao
plena. 0 eienco de medidas de repare90es solicitadas considerara esta conclusao.

A. CesS89ao

245. Um elemento fundamental que surge da determinayao de responsebilidade estatel
por viola90es de direitos humanos e 0 requisito de cesseyiio de condute violat6ria, neste caso s
denegayao de justi9a e 0 sigilo sobre s informayao, sssim como a garantia de que viola90es
sirnilares nao ocorrerao no futuro.'" A cesseyao fol descrita como "0 aspecto negativo da conduta
futura, e se refere a assegurar um final para a conduta ilicite continua." Tem, portanto. urn ca"~ter

preventivo e constitui, ao mesmo tempo, uma medida de preven9iio. No caso Paniagua Morales e
ourros, a Corte estabeleoeu qua

{elm Guatemala axlstiu e exists urn estado de impunidade com respeito aOS fetos do presente
caso entendendo..ss como impunidadEl a tatta em sau conjunto de investigal;ao, parsecut;:ao,
captura, processamento e condenayao dos responsavais das violayoas de diraitos protegidos
pela Conven,ao Americana. toda vez Que a Eetedo tam a obriga9ilo de oombater tal situaQao
par todos os meies legais disponfvei. js que a impunidade propioia a repetiQao cronies des
viola/foes de direitos humanas e 0 total desamparo das v(timas e de seus familiares. 466

246. Por outra parte, um raquisito esencial da reparagi'io neste caso e a determina9i'io de
quem perpetrou a viola9ao e 0 que sucedeu as vftimas desaparecidas."6' No que concerne II
investigs980 da quam sao os responsaveis pela viola9ao, a Corte declarou consistentemente que e
uma derivayllo natural das obrigagoes convencionais, e um requisito para a elimina<;ao de estados
genaralizados de impunidade.467 Nas suas palevras,

462 Corte I.D.H., Caso C8rp;,;) Nicolle (J ourros. Sem:ancla 22 de novembro de 2004. Serie C No. 117, para. 69;
Corte I.D.H., CBSO 013 la Cruz Flores. Sentenlfa de 1e de novembro de 2004. S~rie C No. 11 S, para. 141 i Corte '-D.H .. Caso
doti Irm~os G6mez PSQJ./iYiilur!. Sentenf;8 de B de iulho de 2004. Serle C No. 110, para. 190.

46:J Ver Na9Des Unidas, relat6rio deflnltivo presentado por Theo Van Boven, Relator Especial para a RestitUt;»D.
Compensa¢llo e Reabilitst;ao das V(tim6S de Graves Vlolal)5es aOB Direitos Humanos e ao DJreito Hurnanitflrio,
ElCN.4/Sub2/199C/10, 26 iulio d. 1990. Ver tamborn' Corta I.D.H.. CBsa Biske. RaperacB.. (art. 63.1 Conven900
Americana sabre Direitos Humanos). SentenJ;:<I da 22 de janeiro de 1999. S~rie C No. 48, para. 31; Caso Suarez Roseto,
Reparao6es (att. 63.1 Conveoq:lio Americana !ilobre Olteitos Humanos), Samen.;a de 20 de janeiro de 1999. Serie C No. 44,
para. 41.

464 Corte I.D.H., Caso Castillo PAsz. Reparac6ea (art. 63.1 Convencao Americana sabre Direitos Humanos).
Sentenca de 27 de novembro de 1995. S~rie C No. 4:3, para. S2.

463 Corte 1.D.H., Caso de la "Panel Blanca" (Paniagus Morales e outros). Senten9a de g de mar90 dG 1998. Serle C
No. 37, p6ra. 173.

4aa Corte I.D.H .• Caso Durand 8 Ugarte. Senten9a de. 16 de egosto de 2002. S~rie C No. 6a, conslderando 7.

467 A Corte definiu B impunidade como "a falta em sau conjunto de inve:srlgat;§o, per5ecu9~o, capt\.lrEl,
proce6samento e condena9ao dos responsaveis daB viol~5es dos direltos protegidos pela ConvenQ~o Americana", Ver, nesse
sentido, Corte I.D.H., 08S0 dos Irm~os G6msz Paqu;YFJuri. $anten~a de 8 de julho da 2004. Serie C No. 110, para. 148;
Corte I.D.H., Caso "19 Comerciantes". SentenQa de 5 de iulho de 2004. Serle C No.1 09, para. 17&; Corta I.D.H., CaBO
Bamaca Velasquez. Reparae6e:s (art. 63.1 Conveny~o Americana aabra Direitos Humanos), Sentanca de 22 de feverelro de
2002. Sll,i9 C No. 91, para. 64.
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[0] Estado possui 0 dever jurldioo de prevenir, razoavelmante, as violagoes dos direitos humanos, de
investigar seriamente com 09 meios ao $BU alcance as violac;Bes que hajam sido oometfdas dentro do
~mbito de sua jurisdi<;Bo e fim de identificar os respons~vel5 Ie] de Ihes impor as 5an9605 pertinentes
1...]4••

247. Portento, a primeira e essencial medida de repara9l'io neste caso consiste em levar a
cabo ume inve5tiga9ao complete e efetiva para determinar e responsabilidade intelectuel e material
dos autores dos desaparecimemos forgedos e da execuyiio, assim como dar tambem acesso a
verdade do ocorrido nO caso, Tendo presente a viola<;ao de direitos que constitui 0 emprego de leis
da anistia e leis de sigilo que obstam 0 ecesso a verdade e a justir;a, e neoessario Que tai
inllestigaqao e san911io sejam ievadas a cabo com a garamia de que a Lei da Ani.tia e as Leis de
Sigilo nao sigam representando um obstaculo para a persecu9ao de graves viola90es de direitos
humanos nem para chegar alIardade, Alem disso, e necessario que os resultados dessa irwestiga<;ao
sejam pubiicados para que, tanto os famlliaras afetados como a sociedade brasileira, possam
conhecer a lIerdade sobre esse perfodo de sUa hist6ria que foi mentido em sigilo e sejam fortelecidos
com recursos financeiros e logrstlcos os esforr;os ja empreendidos na busca e sepultura·das vftimes
desaparecldas cujos restos mortais ainda nao hajam sido encontrados a/ou identificados.

248. A Corte estabeleceu os crinlrios essenc,als que devem orientar uma justa
indeniza<;ao destinede a compensar economicamente, de maneira edequada e efetiva, os danos
sofridos como resultado das vlola90es contra os direitos humanos. Alem disso, a Corte estabelaceu
Que a indeniza9iio tem um carater meramente compensat6rio, e que a mesma sera outorgada na
extensiio e medida suficientes para ressarcir tanto os danos materiais como imateriais causados..••

249. Como ja mencionado na se9ao referente aos fatos, varios dos familiares das v(timas
receberam algum tipo de compensa9ao. A esse respeito, a Comissao deseje indicar que as decis6es
adotadas em n(vel interno nllio vinculam a Corte no seu carater de 6rgao da Convenr;ao Amerioana.
Porem, a Comissao consldere Que os velores de indenizayao pecuniaria que hajam sido concordados
atralles do referido processo devem ser reconhecidos como parte da repara9ao; tendo em conta que
os sofrimentos padecidos pelas vrtimas e os familiares justificam Que a Comissao solicite a Corte,
atendendo a natureza do caso, Que estabele<;a com equidade e Quantia da compensar;ao por
conceito de danos materia is e imaterieis.

C. Matildas de satisfa9lio e garenties de nao rapeti(>iio

250. A satlsfa<;ao foi entendida como toda medida que 0 autor de uma lIiola91io deve
adotar conforma os instrumentos internacionais ou 0 direito oonsuetudinario, que tem como fim 0

reconhecimento da pratica de um ato i1rcito.470 A satisfayao tem lugar quando sao realizedos tres
atos, geralmente de forma cumulativa: as desculpas, ou qualQuer outro gesto que demonstre 0

reconhecimento da autoria do ato em questao; 0 julgamento e 0 cestigo dos indivfduos responsaveis
e a ado<;iio de medldas para evitar que se repita 0 dano,'"

d66 Corta I.D.H. Caso Velo$q(lsz Rodrfguez, Sentenlfs de m61"Ito de 29 de julho de 1988, Serie C No.4. para. 174.
Corte I.D.H.. CS60 CtJsrlllo PfJ@z. Senteo9a de :3 de novembro de 1Se7. SllT'la C No. 34, para. 90.

489 Corte l.D.H., CBSO Hilaire, Constantine e Benjamin 8 ourros. Senten9a dEl 21 de junllo de 2002. S~rie C No. 94.
para. 204; Cone LO.H., Caso Garrido e B;;;gDlrlB. Reparacoei (art. 63.1 Conveolfao Americana sabre Dlreitos Humanoe.
$entenQ3 de 27 de agoGto de 1998. S~rie C No. 39, para. 41.

470 Brownlie, State Responsibility, Pan 1. Clarendon Press, Oxford, 1983. p6g. 208.

471 Idem.
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251. Em primeiro lugar, a Corte indioou em reiteradas ooaSloes que oada indlvfduo e a
soeiedade como um todo, tern 0 direito de conhecar a verdade e de ser informados do ocorrido com
rela9ao a viola90es de direitos humanos!72 Nesse sentido, a Comissao solieita a Corte que
determine a publica9§o num meio de circula9ao naclonal da seOnten9a que eventualmente emit. 0

Tribunal,

252. Em segundo lugar. a gravidade e a natureza dos fatos do presente caso exigem a
ad09ao de medidas de dignificagao da mem6ria das vrtimas. Nesse sentldo. a Comissao sOlicita a
Corte que outorgue uma repare9ao aos familiares das vltimas desaparecidas e da pessoa executada.
que inclua 0 tratamento ffslco e psicol6gico. assim como a celebragao de atos de importancia
simb6lica que garantam a nao repeth,ao dos delltos cometidos no presente caso e 0 reconhecimento
da responsabilidade do Estado pelo desaparecimento das vftimas e pelo sofrimento dos familiares.

253. Par ultimo. a Comissao considera que 0 Estado encontra-se obrigado a prevenir a
reincid&ncia de viola90es de direitos humanos como as que foram constatadas no presente caso.
Desta forma. a obriga9ao de neo repeti<;ao obriga 0 Estado a brindar acesso a justi9a e a verdade;
assim como implamentar dentro de um prezo razoavel, programas de educa9§0 em direitos humanos
permanentes no seio das For9as Armadas brasileiras. em todos os nrveis hierarquicos e incluir com
men9ao especial no currlculo de tais progremas de treinamento 0 prasente ceso e os instrumentos
internacionais de direitos humanos. especificametne aqueles relacionados oom desaparecimemos
forgados e tortura; a tipificar no seu ordenamento interno 0 crime de desapereoimemo for9sdo,
conforme os elementos constitutivos do masmo estabeleoidos nos instrumemos internaoionals
respectlvos,

D. Os benefici6tios

254. 0 artigo 63(1) da Convangao Amerioana axige a repara9ao das consequ~ncias de
uma viola<;:eo e "0 pagamento de indeniza9ao justa if parte lesada." As pessoas com direlto a tal
indeniza9ao sao geralmente aquelas lesadas pelos fatos da violagao em questiio e no presenta caso.
ancontram-se numaradas nos paragrafos 105 e 106 desta demanda.

E. Cuatas e gestoe

255. Em conformidade com a jurisprud&ncia constante da Corte. as custas e gastos
devam estar compreendidos dentro do conceito de repara9ao consagrado no artigo 63(1) da
Conven9§0 Americana. posto qua a atividade desan\lolvida pela parte lesada, ou seus
representantes para ° acessar a justi9a internacional impliea a90es e compromissos da carster
econ6mico que devem ser compensados. 473 A\l~m disso, 0 Tribunal considerou que as custas as
quais se refere 0 artigo 51 (1 )lhl do Regulamento da Corte compreendem os gastos necessarios a
razoaveis para acessar os 6rgaos de superviseo da Conven9ao Americana, figurando antre os
gastos, os honorarios de quem Ihes briMa assessoria juridica.

256. No caso em esp6cie. a Comissao solicita a Corta que. uma vaz escutados os
representantes da parte lesada. ordene ao Eetado brasileiro 0 pagamento das custas e gastos
devidamente provados por aqueles. tomando em conta as caraoteristi~as especiais do preseme
caso.

472 Cone 1.0.1-1., Caso Carpio Nicolle e outros. Sentenlfa de 22 de novembro de .2004. Serie C No. 117, para. 128;
Corte I.D.H., Caso Massacre Plfln dg S~nchez. SentanQa da 19 de novernbtO de 2004. S6rie C No. 116, pera. 96: Corte
I.D.H., Caso "'19 Comerciames l1'. SantanQa de !5 de julho de 2004. S6rie C No. 109, para. 81.

473 Corte 1.0.H., Caso Carpio Nicolle 8 (Jutras. Sentem;:a 22 de novembra de 2004, Serie C No. 117, para. 143;
Corte I.D.H., Caso M8s~8cre Plan de S~nChf:l. Santanr;a de 19 de flovembro de 2004. S~tie C No. 116, para. 115; Corte
I.D.H., C/1so De la Cruz F/oreps. SentBnt;a dele de novambro de 2004. $'ria C No. 115. para. 177.
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257. Com bese nes considerS90es da fato e de dlrelto antes expostas, a Comissao
Interamericana conclui qua a Republioa Federatlva do Brasil e responsavel pala violagao dos direltos
a personalidada jur(dioa, vida, integridada pessoal e Iiberdada passoal (artigos 3, 4, 5 a 7), em
conexao com 0 artlgo 1.1, todos da convan9i10 Americana, com respelto as 70 v(timas
desaparecidas; a viola9ao dos direitos as garantias judioiais e a protegeo judicial (8rtigos 8.1 e 25),
em rela9ao com os artigos 1.1 e 2, todos da Convengao, em detrimento das vrtlmas desaparacidas a
seus familiares, asslm como da pessoe executada e seus familiares, em vlrtude da aPllca9ao da lai
de anistla a investigagao sobre os fatos; a viola9§o dos dlreitos as garantias jUdicials e il proteyeo
judiolal (artigos 8.1 e 26), em rela9ao com 0 artigo 1.1, todos da Conveng§o, em detrimento des
vitimas desaparecidas e seus familiares, assim oomo da pessoa exeoutada e seus familiares, em
virtude da ineficacia das S90es judiclals nao penais interpostas no marco do presente caso; e
viola9ao do direlto a Iiberdade de pensamento e expressao (artigo 13), em relagao com 0 artigo 1.1,
ambos da Convengao, em preju(zo dos familia res das vrtimas desaparecidas a da pessoa exaoutada,
em raziio da falta de acesso Ii informayao sobre 0 ooorrido; e a viola9Bo do direito Ii integridede

,pessoal (artigo 5), em eonexBo com 0 ertigo 1.1, ambos da Convenyao, em detrimanto dos
familia res dos desepereeidos a da pessoa exacutada, pela violagao e sofrimento gerados pela
Impunidade dos responsavals, assim oomo pela falte de acesso a justi9a, il verdade 13 il informa9iio.

X. PETIT6RIO

258. Com fundamento nos argumentos de feto e de dlreito expostos, a Comissao
Intaremericana da Direitos Humanos solicita Ii Corte qua conolua a daclare que a Rapublica
Federative do Brasil e responsavel par:

a. viola9ao dos diraitos a personalidade jurrdica, vida, integrldade pessoal e Iibardade
pessoal (artigos 3, 4, 5 e 7/, em conex!\o com a artigo 1,1, todos da Conven9!io
Amerioana, em detrlmento das 70 vrtimas dasapareoidas;

b. violag80 dos dlreitos as garantias judiclals e a prote9ao judicial (artigos 8.1 e 25), em
rela9ao com os artigos 1.1 e 2, todos de Convenyao, ern detrimento des vitimas
desapareoldas e saus famillares, assim oomo da pessoa exeoutada e seus familiaras,
em virtude de apliea9ao de lei de anistia il investigegeo sobre os fetos;

c. violayao dos diraitos as garantias judiciaIs e Ii protegao judicial (artigos 8.1 a 25), em
rele9ao com 0 .artigo 1.1, todos da Convanyao, em detrimento das vitimas
desapareoldas e seus famlliares, assim oomo da pessoa exeoutada e seus familiares,
em virtude de ineficacia das ayDes judicials nao panais interpostas no marco do
presents easo;

d. viola9§o do direito a Iiberdade de pensemento e expressao lartlgo 13), em relagao
com 0 artigo 1.1., ambos de Convenyiio, em prejuizo dos familia res das vitimas
desapareoidas e da pessoa exeoutada, em razao da falta de aoesso a informacao
sabre 0 oeorrido; e

a. violayao do diraito a intagridada passoal (artigo 5), em conexao corn 0 ertigo 1.1,
ambos da Conven9ao, em detrimento dos familiares dos desapareeidos e da pessoa
executade, pele viol.yao e sofrimento gerados pele impunidede dos responsaveis,
assim como pele felta de ecesso a justi9a, a verdede e a informa9ao.

259. Como eonsequilneia do anterior, a Comissao Interamerieena solicita a Corte qua
ordana ao Estado:

a. Adotar todas as medidas que sejam necessanas, a flm de garantlr que a Lei N°
6.683/79 (Lei de Anistial nao continue representando um obsMoulo para a
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persecugao penal de graves violagoes de dlreitos humanos que constituam crimes
contra a humanidade;

b. Determinar, atraves da jurisdi9ao de direito comum, a responsabilidade penal pelos
desaparecimentos forI' ados das vitimas da Guerrilha do Araguaia e a execuol'lo de
Maria LOaia Petit da Silva, mediante uma investigag1io judicial completa e imparcial
dos fatos com obsarvilncia ao devido processo legal, a fim de identificar os
responseveis por tais viola90es e sanciona-Ios penalmente; e publicar os resultados
dessa investigagao. No cumprimento desta recomenda9ao. 0 Estado devere levar em
conta que tais crimes contra a humal'lidade sao insuscetfveis de anistia e
impresoritiveis;

c, Realizar todas as a90es e modificagoes legais necessarias a fim de sistematizar e
pUblicar todos os documentos relacionados com as opera90es miiitares contra a
Guarrilha do Araguaia;

d. Fortalecer comreoursos financeiros a logistlcos os esfor905 ja empreendid05 na
busca e sapultura das vitimas desaparecidas cuios restos mortais ainda nao hajam
sido encontrados e/ou identificados;

e. Outorgar uma repara9ao a05 familia rIO. das yitimas desaparecidas e da passoa
executada, que inclua 0 tratamento fisico a psicol6gico, assim como a celebragao de
atos de importancia 5imb6lice que garantarn a naO repeti91io dos delitos comatidos
no presents caso e 0 reconhecimento da responsabllidade do Estado pelo
desaparecimento das vftimas e 0 sofrimento de ssus familiares;

f. Implementar, dantro de urn prazo razoavel, programas de educaQao em direitos
humanos permanentes dantro das ForQas Armadas brasileiras, em todos os nivels
hiararquicos, e incluir especial men9§0 no curriculo de tais progremas de treinamento
ao presente caso e aos instrumemos internacionai5 de direitos humanos,
especificamente os ralacionad05 com 0 desaparecimemo for9ado de pessoas e a
tortura; e

g. Tipificar no seu ordenamento interno 0 crime de desaparecimemo forgado, conforme
os elamentos constitutivos do mesmo estabelacidos nos instrumentos internacionais
respectivos.
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A.

260.
momento.

AP~NDICE 1.

AP!:NDICE 2.

AP~NDICE3.
ANl::XO 1.
ANEXO 2.
ANEXO 3.
ANEXO 4.
ANEXO 6.
ANEXO 6.
ANEXO 7.
ANExa 8.
ANEXO 9.

ANEXO 10.

ANEXO 11.

ANEXO 12.

ANEXO 13.

ANEXO 14.

ANEXO 16.

ANEXO 16.

ANEXO 17.

ANEXO 18.

ANE:XO 19.
ANEXO 20.

ANEXO 21.

ANEXO 22.

RESPALDO PROBAT6RIO

Prove documental

Em seguida, e apresentada uma rela9ilo com a prova documental disponrvel no

CIDH, Relat6rio No. 91/08 (meritoL 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha
do Araguais). Brasil, 31 de outubro de 2008, Ap@ndice 1.
CIDH, Relat6rio No. 33/01 (admissibilidade), 11,552, Julia Gomes Lund e outros
(Guerrilha do Araguaia), Brasil, 6 de mar90 de 2001, Apendice 2.
Autos do tramite do caso perante a CIDH.
Lei 9.140/95 e Anexo I
Lei 6.683/79
Decreto N° 2,134, de 24 de janeiro de 1997.
Lei N° 4.553, de 27 de dezembro de 2002.
Decreto N° 5.301, 9 de dezembro de 2004.
Lei 11 .111 , de 5 de maio de 2005
Decreto 5.584. promulgado em 18 de novembro de 2005.
Decreto N" 4.850, de 2 de outubro de 2003.
Declara90es de Jose Genorno Neto, prestada em 19 de egosto de 1985, e de
Crimeia Alice Schmidt de Almeida, Danilo Carneiro, Glenio Fernandez e Dower
Moraes Cavalcante, prestadas em lOde outubro de 1985, perente a l' Vara Federal
do Distrito Federal, no marco de A9ao N° 82.00.24682-5.
Decisao de l' Vara Federal do Distrito Federal, no marco da Aylio N° 82.00.24682
5, com data de 27 de maryo de 1989.
Apela'fao dos autores, no marco da Ayilo N° 82.00.24682-5, com data de 19 de
abril de 1989.
Ementa da decisao do Tribunel Regional Federal sobre 0 recurso de Apele9ilo dos
autores (represententes) da A'fao N° 82.00.24682-5.
Recurso de Embargos de Declera950 interposto pela Uniao Federal, de data 24 de
mar90 de 1994. Comunica<;iio dos representantes de 5 de dezembro de 2006,
Anexo 8.
Razoes dos Embargos de Declara'filo interpostos pela Uniiio Federal /n Decisao do
TRF que rejeltou dicho recurso, no marco de Ageo N° 82.00.24682-5.
Recurso Especial interposto pela Uniao Federal contra a deciseO do TRF sobre a
Apela9ilo dos autores, no marco da A'fao N° 82.00.24682-5, de 29 de abril de
1996. .
Decisao do TRF que nilo admitiu 0 Recurso Especial da Uniao Federal, de 20 de
novembro de 1996 e publicada em 4 da dezembro de 1996, no marCo da A<;ao N°
82.00.24682-5.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Unlao Federal em 11 de
novembro de 1998.
Peti<;l\o da Uniao Federal de 9 de abril de 1999, no marco de A9ao N° 82,00.24682
5.
Decisilo da l' Vara Federal, de 15 de maryo de 2000.
Cartas enviadas pelos familiares de mortos e desaparecidos aD Presidente de la
Republica em 14 de agosto de 2003 e em 31 de agosto de 2003.
Decisao da l' Vara Federal, de 30 de iunho de Z003, publicada em 22 de julio de
2003, sobre 0 m6rito da A9ilo N° 82.00.24682-5.
Recurso de Apelayiio de Uniilo Federal, de 27 de agosto de 2003, contra a decisiio
da l' Vara Federal do Distrito Federal, de 30 de junho de 2003 no marco da A9ao
N° 82.00.24682-5. Comunica9ilo do Estedo de 4 de setembro de 2007.
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ANEXO 23.

ANEXO 24.

ANEXO 25.

ANEXO 26.

ANEXO 27.

ANEXO 2B.

ANEXO 29.

ANEXO 30,

ANEXO 31.

ANEXO 32.

ANEXO 33.

ANEXO 34.

ANEXO 35.
ANEX036.
ANEXO 37.

ANEXO 3B.

ANEXO 39.

ANEXO 40.
ANEXO 41.

ANEXO 42.
ANEXO 43.
ANEXO 44.

Dedsao do Tribunal Regional Federal sobre a Apela<;;ao Civil interposta pela Uniao
Federal. de 6 de dezambro de 2004.
Recurso Especial interposto em 8 de julho de 2005 pela Uniijo Federal contra a
decisao do TRF que rejeitou a Apela9ao. Comunica9ao do EStado de 4 de setembro
de 2007.
Decisao do STJ sobre 0 Recurso Especial interposto pale Uniao Federal.
Comunica9ao do EStado de 4 de setembro de 2007.
Relat6rio parcial da investigayaO promovida pelas Procuradorias da Republica dos
Estados do Para, Sao Paulo e Distrito Federal, "Inquerito Civil Publico N°. 1/2001 
Pars"; "Inquarito Civil Publico N°. 3/2001 - Sao Paulo", e "Inquarito Civil Publico N°.
5/2001 - Distrito Fedaral".
Decisao da 1° Vara Federal sobre II Ayeo No. 2001.39.01.000810-5, de 19 de
dezembro de 2005. Comunica9iio do Estado de 4 de setembro de 2007
Recurso de Apelayao da Uniao Fedaral, de 24 de mar<;;o de 2006, contra a decisao
da l' Vara Federal l' do Distrito Fedaral. no marco da Ayao No.
2001.39.01.000810-6.
Decisao do TRF de 10 de agosto de 2006, sobre a Apela9iio imerposta no marcO da
A9aO 2001.39.01.000B10·5, Comunieaylio dos representantes de 5 de dezembro de
2006,
Recurso Especial interposto em 19 de setembro de 2006 pela Uniao Federal. contra
a decisao do TRF sobre sua apela950, no marco da A980 2001.39.01.000810-5.
Recurso Extraordinario interposto em 19 de setembro de 2006 pela Uniao Federal,
contra a decisao do TRF sobre sua apela950, no marco da A950
2001.39.01,000810-5.
Notificayao Judicial apresentada pelo Minlsterlo Publico Federal ao Presidente da
Republica e Ministros de Estado, em 19 de dezembro de 2005. Comunica9iio dos
representantes de 5 de dezembro de 2006
Partes pertlnemes de: Volume I - GASPARI, Ello. A Ditadura Enver90nhada; Volume
II - GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada; Volume III - GASPARI, Ello, A Ditadura
Derrotada; Volume - GASPARI. Elio. A Ditadura Encurralada.
Partes pertinentes de: MORAIS, Tais &. SILVA, Eumano. Operayao Araguaia: os
arquil/os seeretos da guerrilha,
Partes pertinentes de: Arquidiocese de Sao Paulo. Brasil: Nunea Mais,
Notieias de imprensa,
Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos. Direito iJ Mem6ria e 11
Verdade. Brasma: Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidllncia de

.Republica, 2007.
Relat6rio da Comissao Interministerial criada pelo Decreto N' 4.850. de 02/10/2003,
com vistas it identific6geo de desapareeidos na Guerrilha do Araguaia.
RelaQiio das indenizayoes pagas, por for9a da Lei n. 9.140/95, aos familiares dos
guerrilheiros desapareeidos.
Documentos secretos do Exercito sobre a Opera9iio Papagaio.
Quadro atualizado de I/ftimas, apresantado pelos representantes depois da adoQao do
relat6rio de merito.
Reiat6rio do EAAF de 2 de agosto de 2001.
Relat6rio do EAAF sobre a missao de 4 a 13 da mar90 de 2004.
Curriculum vitae de Damian Miguel Loreti Urba e de Rodrigo Uprimmy Yepes. peritos
oferecidos pela CIDH.
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261. A Comissao solicita a Corte que receba a declaracao das seguintes testemunhas:

• Vict6ria Lavinia Grabois Olfmpio, familiar de vftimas desaparecides. quem oferecers
testemunho sobre 0 impacto em sua vida e de sua famma pelo desaparecimento no
Araguala de Mauricio Grabols (pai); Andra Grabois Urmao) e Gilberto Olfmplo {esposo
e pai do seu filho). Declarars tambem sobre os esforeos para obter verdade e justica
e os obstllculos enfrentados; entre outros aspectos relativos ao objeto e fim da
presente demanda.

• Laura Petit da Silva, familiar de v(timas desaparecidas e da pessoa executada,
declararli sobre a identificagao de sua irma Maria Lucia Petit da Silva assim como
sobre 0 impacto em sua vida e de sua famma pela execucao de sua irma e 0
desapareclmento dos seus irmilo Lacio e Jaime; assim como os esforcos pare obter
verdade e justiya e os obstiiculos enfrentados; entre outros aspectos relativos ao
objeto e fim da presente demanda.

• Diva Soares Santana, familiar de vftimas desaparecidas e representante dos
familiares na CEMDP, quem oferecerii testemunho sobre os esforcos dos familiares
dos desaparecidos para obter justica, verdade e reparac§o. assim oomo para
conhecer 0 paradeiro dos desaparecidos, entre eles sua irma Dinael~a Santana
Coqueiro e seu cunhado Vandick Reidner Pereira Coqueiro; assim como 0 impacto
sofrido por ela e sua famOia diante dos fatos do oaso: entre oUtros aspectos relativos
ao objeto e fim da presente demanda.

C. Prove perioiel

262. A Comissao solicita !l Corte que receba as seguintes perrcies:

• Doutor Marlon Weichert, Procurador da Republica Federative do Brasil, experto sobre
Leis de Anistia, direito a verdede e obriga980 do Estedo de investigar, processar e
sancioner penalmente graves violecoes de direitos humanos, oom 0 objetivo de que
examine 0 alCence e a interpretayao que se tem dado il lei de anistia brasileira em
relaceo com es obrigac6es internacionais do Estado com respeito ao direito II
verdade e a necessidade de investigar, prOcesar e sanoionar os perpetradores de
graves violacoes de direitos humanos, como sao os desaparecimentos for9ados e a
execuC80 extrajudiciaL

• Doutor Rodrigo Uprimny Yepes, experto sobre justica transicional e dlrelto a verdade
em rela980 com Leis de Anistia e Leis de Sigllo, com 0 objativo de que compare
outras iniciativas e a realidade de outros parses da Am~rica Latina, por exemplo,
Argentina, Chile. Uruguay e Peru e examine 0 impacto do desconhecimento sobra a
vardede hist6rica do seu passado e as graves violaQoes de direitos humanos
ocorridas durante a ditadura brasilaira e as eventuais consequencias do anterior na
sociedade brasileira atual.

• Expeno sobre Leis de sigllo brasileiras (Lei 11.111, Decreto N" 2.134 de 1997,
Decreto N° 4.553 de 2002 e Decreto 5.584 de 2005), em relaQiio com os direitos
fundamentals estabelecidos na Constitui9§0 Federal de 1988 e sua compatibilidade
com a Convenyao Americana. assim como sua rela91io com 0 cumprimento e/ou
exeouQao da sentenca definitive emitida no marco de Acao Ordinaria pare PrestaQ80
de Feto (82.00.24682.5) com 0 objetivo de que examine a possibilidede concrete de
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exeouQiio da sentenQa emitida no maroo da AQiio Civil 62.00.24662, a qual ordenou
"a desolassificayao de documentos reiativos a todas as operayoes militares
realizadas contra a Guerrilha do Araguaia" vis 8 vis a consagraylio por lei (Lei
11.111) da possibilidade de deoretar 0 sigilo permanente de um dooumento ofioial
sobre algumas materias.

• Doutor Damiiin MigUel Lorsti Urba. experto em temas de liberdade de expresslio e
leis de sigilo, oom a objetivo de se referlr 11 inoompatibilidade da Lei 11.111 e dos
Decretos 2.134, 4.553 e 5.584 com 0 artigo 13 da Conveny!lo Americana e as
garantias constituclonais fundamentais sabre Iiberdade de expressao e acesso 11
informa9ao.
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