
000305
Perante a

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

Caso Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia)

Ys.

Brasil

Memorial de Requerimentos, Argumentos e Provas
18 de julho de 2009

Apresentado pelos representantes das vitimas e seus familiares

Cecilia Maria Bou~as Coimbra
Elizabeth Silveira e Silva

Victoria Lavinia Grabois Olimpio
GRUPO TORTURA NUNCA MAIS DO RIO DE JANEIRO (GTNM/RJ)

Crimeia Alice Schmidt de Almeida
COMISSAO DE FAMILIARES DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLITICOS DE SAO PAULO

•
leVe

1,,,IIMod<
fs,Mo<m«o

Vlcli,,,i.,Jo
f"Mo

Viviana Krsticevic
Beatriz Affonso

Michael Camilleri
Helena Rocha

CENTRO PELA JUSTIC;:A E 0 DIREITO INTERNACIONAL (CEJIL)

CEfIL ~
Centro pcla Jusll<;a c c OI,ellO IrllCmatlonal CORTE LD:H.

20 JUL 2009

Ri::CIBll.)O



Caso Guerrilha do Araguaia vs. Brasil

Memorial de Requerimentos, Argumentos e Provas

I. INTRaDUCAO .4
II. OBJETO DA DEMANDA 5
III. LEGITIMACAO 7
IV. TRAMITE NA COMISSAO INTERAMERICANA 10
V. CONSIDERACOES OUANTO AOS FATOS 14

A. A Ditadura no Brasil 15
a. Historico e caracteristicas peculiares 15
b. Politica de seguranca nacional 19

B. A Guerrilha do Araguaia 27
a.Contexto da Regiao do Sul do ParL 27
b.Proieto do PC do B no Araguaia 28
c.Vitimas de desaparecimento forcado no Araguaia 29
e. OperacDes militares '" 38
f. Repressao contra a populacao local. detencao de militantes sobreviventes e

desaparecidos .43
g. Militares envolvidos nas aeDes que conhecemos .49

C. A Lei de Anistia 53
a. Historico 53
b. Resultado 56
c. Interpretacao e efeitos para impunidade 57
d. Debates atuais 60

D. Localizacao e ldentificacao dos restos mortais 62
a. Iniciativas dos familiares 62
b. Iniciativas dos orgaos publicos 63

E. AeDes Judiciais , 68
a. Acao Ordinaria para Prestacao de Fato 68
b. Outras aeDes judiciais 72

F. InformaeDes em poder do Estado .73
a. Documentos oficiais tornados publicos 74
b. Leis de sigilo 77

G. IndenizacDes 80
VI. CONSIDERACOES QUANTa AO MERITa 81

A.ConsideracDes Preliminares , 82
a.Reconhecimento de responsabilidade do Estado 82
b.A responsabilidade agravada do Estado: os desaparecimentos forqados das

viti mas se inserem em urn padrao sistematico de repressao 83
B.A violacao multipia e complexa dos direitos pelo desaparecimento forcado de
pessoas: a violacao dos artigos 3.4.5.7.8.25. em conexao com os artigos 1 e
2 da CADH e artigos 1. 2. 6 e 8 da CIPPT 87

a.A responsabilidade do Estado pelos desaparecimentos forcados neste caso 89
b.Violacao ao Direito aLiberdade Pessoal. 90
Co Violacao aintegridade pessoal 92
d.Violacao ao direito avida 95
e.Violacao ao direito de reconhecimento da personalidade juridica 97

C.Violacao dos artigos 1.1. 2. 8 e 25 da Convencao Americana e dos artigos 1. 6
e 8 da Convencao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (CIPPTl pela
falta de investigacao e sancao 100

a.O Estado nao cumpriu sua obriga~ao de iniciar e impulsionar de ofieio as
investigacDes para determinar 0 ocorrido deixando 0 caso na impunidade 103

b.Obstaculos legais para a investigacao e sandia 104

2

L



000307
Coso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CEjIL

c.O Estado atuou sem a devida diligencia na investiga~ao dos desaparecimentos
denunciados 116

D.Violacao dos artigos 1.1. 2. 13. 8 e 25 em reladio it falta de acesso it
informacao 122

a.a alcance do direito 122
b.Restric6es permitidas 124
Co abrigacao de adotar legislacao 126
d.Falta de um marco normativo adequado 127
e.lneficacia dos recursos empregados para acessar informacao em poder do Estado
-ill

E.Violacao dos artigos 1.1. 13. 8 e 25 da Convencao Americana pela violacao do
direito it verdade 132
F.Violacao do direito it integridade dos familiares dos desaparecidos no
Araguaia 137

VII. REPARACOES 139
A.Considerac6es Rrevias .................................................•...............139
B.Beneficiarios do direitp a reparacao 141
C.Medidas de reparacao 141

a.Medidas de satisfa<;ao e garantias de nao-repeticao 141
b.Medidas de compensacao 152

D.Gastos e Custas 157
a.Despesas e custas da Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos de Sao

Paulo 158
b.Despesas e custas do processo do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeir0158
c.Despesas e custas do processo do Centro pela Justica e a Direito Internacional159
d.Despesas futuras 160

VIII. PROVA 160
A.Documental 160
B.Declarac6es 163
C.Testemunhal. 165
D. Pericial 166

IX. PEDIDaS 166

3



ieve CEjIL

U00308

Caso Julia Gomes Lund e outros Y5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provQs

I.INTRODU<;AO
o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissao de Familiares de Mortos e
Desaparecidos de Sao Paulo e a Centro pela Justi~a eo Direito Internacional (CEJIL),
em nossa qualidade de representantes das vitimas desaparecidas e seus familiares,
Maria Lucia Petit da Silva e Gurjao Farias e seus familiares (doravante
"representantes") e em virtude do disposto no artigo 24 do Regulamento da
Honor<\vel Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante "Corte
Interamericana" au "Corte"), apresentam seu memorial de requerimentos,
argumentos e provas no caso Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs.
Brasil.

Entre as anos de 1972 e 1975, sob a comando do governo central do regime militar
brasileiro, as For~as Armadas realizaram uma serie de opera~6es militares da regiao
sui do estado do Para, na divisa com as estados do Maranhao e Tocantins, que
compreendia uma area de aproximadamente 7.000 km2, com a objetivo de erradicar
a denominada Guerrilha do Araguaia. Tratava-se de um agrupamento de homens e
mulheres, membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e camponeses locais, que
haviam implantado um foea de oposi~ao ao regime militar na regiao, com as
caracteriticas que se descrevem na sequencia.

Durante as opera~6es, as agentes pUblicos foram autores de graves viola~6es aos
direitos humanos, como deten~6es ilegais e arbitrarias, torturas, execu~6es sumarias
e desaparecimentos for~ados, as quais foram perpetradas contra aqueles Iigadas ao
PCdoB e tambem aos camponeses locais. Considerando a secretismo em rela~ao aos
fatos deste caso, como sera exposto a posteriori, e impossivel dimensionar a
extensao e a quantidade de pessoas afetadas pelas opera~6es. No presente caso,
denunciamos especificamente a desaparecimento for~ado das 70 vitimas que
tomamos conhecimento, dentre as quais Maria Lucia Petit da Silva, Lourival Moura
Paulino' e Bergson Gurjao Farias sao as unicos cujos restos mortais foram localizados
e identificados.

Par muitos anos a Estado brasileiro manteve a segredo sabre as opera~6es realizadas
na regiao. Assim mesmo, ate a presente data, nunca foi iniciada qualquer
investiga~ao pelo Estado brasileiro a fim de verificar a responsabilidade individual,
processar e sancionar as perpretradores dos crimes cometidos. Deste modo, passados
mais de 35 anos desde que as fatos ocorreram, todos as responsaveis permanecem na
mais absoluta impunidade. Isso decorre, principalmente da interpreta~ao

prevalecente da Lei n° 6.883, conhecida como Lei de Anistia, segundo a qual as
agentes pUblicos que cometeram crimes durante a Regime militar seriam
beneficiados pela extin~ao da punibilidade, tem representado, na pratica, um
obstaculo para a direito it justi~a e conhecimento da verdade dos familiares e da
sociedade brasileira.

Assim mesmo, as a~6es cMs interpostas no ambito interno para conhecer a verdade e
localizar as restos mortais nao foram eficazes para a esclarecimento dos fatos, em
grande parte, em virtude do grande numero de obstaculos apresentados pelo Estado,
que nega a direito it justi<;a ha mais de 27 anas . As miss6es de busca organizadas
pelas institui~6es do Estado tambem fracassaram frente it falta de vontade estatal
para investir as recursos e tempo necessarios e recomendados par peritos.

1 Segundo informa~ao recebidas de seu filho Ruiderval Miranda Moura, seus restos teriam sido
identificados no ana de 2008 1 apes exuma<;ao realizada no cemitetio de Maraba.
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Por ultimo, as medidas legislativas sobre acesso a informa~ao classificada em poder
do Estado tem imposto restri~6es indevidas ao direito de acesso a informa~ao e
impedido 0 efetivo acesso pelos familiares e pela sociedade a documentos essenciais
para a reconstru~ao dos fatos.

Com base no exposto, os representantes das vitimas apresentaram peti~ao inicial a
Comissao Interamericana de Direitos Humanos (doravante "CIDH" ou "Comissao
Interamericana") em 7 de agosto de 1995, e litigaram por mais de dez anos
reclamando justi~a e verdade no caso.

Em 26 de mar~o de 2009 a CIDH apresentou uma demanda a esta Hononlvel Corte, na
qual solicitou que fosse determinada a responsabilidade internacional do Estado, pelo
descumprimento de suas obriga~6es internacionais ao incorrer em viola~6es aos
artigos 3 (direito ao reconhecimento da personalidade juridica), 4 (direito a vida), 5
(direito a integridade pessoal), 7 (direito a liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais),
13 (liberdade de pensamento e expressao) e 25 (prote~ao judicial) da Conven~ao

Americana sobre Direitos Humanos (doravante "a Conven~ao Americana" ou "a
Conven~ao"), em conjunto com as obriga~6es previstas nos artigos 1.1 (obriga~ao

geral de respeitar e garantir os direitos) e 2 (dever de adotar disposi~6es de direito
interno) da Conven~ao.

Os representantes compartilham, de modo geral, os argumentos de fato e os
argumentos de direito da demanda interposta pela Comissao Interamericana perante
esta Corte. No presente memorial desenvolveremos argumentos a respeito do
contexto social, politico e juridico no qual ocorreram os desaparecimentos das
vitimas do presente caso, os fatos do caso, as viola~6es dos direitos alegadas pela
Comissao Interamericana e os que alegaremos autonomamente. Assim mesmo,
desenvolveremos argumentos e apresentaremos provas relacionadas aos danos
causados as vitimas, bem como as medidas de repara~ao tendentes a prover
restitui~ao, satisfa~ao e compensa~ao as vitimas e garantir a nao-repeti~ao dos fatos.

Por fim, a senten~a que venha a ser proferida por esta Honoravel Corte no caso em
tela, 0 unico no sistema interamericano de prote~ao aos direitos humanos que
discute viola~6es aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar
brasileira, enviara uma mensagem clara para que os Estado da regiao deem um fim a
impunidade das graves viola~6es de direitos humanos do passado e contribuira para 0

fortalecimento da administra~ao da justi~a no Brasil, pois guiara 0 Estado a adotar
medidas concretas para eliminar os obstaculos que se imp6em a conquista de uma
justi~a eficaz. Assim mesmo, contribuira para 0 estabelecimento da verdade e justi~a

sobre 0 ocorrido, direitos cuja satisfa~ao continua pendente para as vitimas e
familiares, e para a sociedade brasileira como um todo.

II. OBJETO DA DEMANDA
Em rela~ao ao desaparecimento for~ado das vitimas deste caso e a total impunidade
referente aos fatos, solicitamos respeitosamente a esta Honoravel Corte que
determine a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela viola~ao dos
artigos 3, 4, 5, 7, 8 e 25 da Conven~ao Americana sobre Direitos Humanos (CADH),
todos em conexao com 0 artigo 1.1 e 2 do mesmo instrumento, bem como dos artigos
1, 2, 6 e 8 da Conven~ao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura em razao do
desaparecimento for~ado das vitimas do presente caso e a total impunidade em
rela~ao a estes crimes; pela viola~ao dos artigos 8 e 25, em conexao com os artigos
1.1 e 2 da CADH e e dos artigos 1, 6 e 8 da CIPPT pela falta de investiga~ao e devida
diligencia nos procedimentos no ambito interno; pela viola~ao dos artigos 1.1, 2, 13,
8 e 25 da CADH pelas restri~6es indevidas ao direito de acesso a informa~ao; pela
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000310 viola~ao dos artigos 1.1, 8, 13 e 25 da CADH pela viola~ao do direito a verdade; e
pela viola~ao do artigo 5 da CADH pela viola~ao a integridade pessoal dos familiares
das vitimas desaparecidas.

Neste memorial apresentamos de modo aut6nomo, argumentos e provas, com 0

objeto de ressaltar alguns aspectos fundamentais do caso tais como: 0 perfil das
vitimas; 0 can3ter centralizado do planejamento e condu~ao das opera~6es militares
realizadas na regiao do Araguaia quando as vitimas foram desaparecidas; a pratica
sistematica de repressao politica vivida pela popula~ao civil e opositores politicos do
regime militar; a falta de qualquer investiga~ao tendente a identificar responsilVeis,
processa-los e eventualmente puni-los; os obstaculos a realiza~ao da justi~a no
Brasil, em especial a interpreta~ao prevalecente da Lei de Anistia e aplica~ao de
outros institutos juridicos que podem representar obstaculo a persecu~ao penal de
crimes cometido durante 0 Regime militar; a obstaculariza~ao e ineficacia das
investiga~6es tendentes a esclarecer a verdade e localizar os restos mortais das
vitimas; e as medidas administrativas e legislativas que impedem 0 acesso eficaz a
documentos em poder do Estado que podem esclarecer os fatos e permitir conhecer a
verdade.

Esta pe~a busca deixar claro as dimens6es da responsabilidade do Estado brasileiro
pelo desaparecimento for~ado das vitimas deste caso, ao precisar a importancia da
analise do padrao de repressao politica dentro do qual este se perpetrou, 0 alcance
das viola~6es aos direitos consagrados na Conven~ao Americana contra as vitimas e
seus familiares e os efeitos destas viola~6es para seus familiares e toda a sociedade
brasileira.

Finalmente, esta demanda procura que esta Honoravel Corte ordene ao Estado
brasileiro a ado~ao das medidas descritas abaixo para reparar devidamente 0 enorme
dana causado pelos fatos as vitimas e a toda sociedade brasileira.

1. Repare integralmente, de acordo com os parametros estabelecidos no sistema
interamericano, os familiares das vitimas identificados, pelas graves viola~6es aos
direitos humanos cometidas tanto contra as vitimas de desaparecimento for~ado

quanta a si mesmos;

2. Realize imediatamente as devidas diligencias para proceder de modo eficaz e em
um prazo razoavel, a persecu~ao penal perante a jurisdi~ao penal comum, para
determinar responsabilidades penais, e se for 0 caso, a san~ao de todos os
autores dos fatos violat6rios cometidos em detrimento das vitimas do presente
caso;

3. Deixe de utilizar a lei de anistia e outros dispositivos legais, como a prescri~ao e
outras excludentes de responsabilidade, que visem impedir a investiga~ao dos
fatos e a san~ao dos responsaveis pelas graves viola~6es aos direitos humanos;

4. Determine, no ambito da jurisdi~ao comum, a persecu~ao penal de todos os
autores, cumplices e encobridores do desaparecimento for~ado das vitimas deste
caso. Para tanto, devera realizar uma investiga~ao completa e imparcial e
garantir que deixar de utilizar obstaculos como a anistia e a prescri~ao;

5. Tipifique no seu ordenamento interno 0 crime de desaparecimento for~ado, de
acordo com os elementos constitutivos do tipo conforme previsto em
instrumentos internacionais;

6. Assegure que todas as institui~6es e autoridades estatais sejam obrigadas a
cooperar com a submissao de informa~ao e pleno acesso a todos os arquivos e
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registros que possam conter dados sobre os possiveis destinos das vitimas do
presente caso;

7. Exija a devolUl;:ao de todos os documentos oficias que estejam ilegalmente em
possse de particulares;

8. Proceda, de imediato, a busca e localiza~ao das vitimas deste caso, assegurando
que sejam respeitadas as garantias de devida diligencia essenciais na investiga~ao

de casos desta magnitude, dentre as quais a imparcialidade, a tutela judicial e a
eficacia dos procedimentos. Assim mesmo, que sejam realizados todos os exames
necessarios para a identifica~ao das ossadas recolhidas pelo Estado e que ainda
aguardam identifica~ao;

9. Promova um ate publico de reconhecimento de responsabilidade internacional e
pedido oficial de desculpas pelas graves viola~6es aos direitos humanos
perpetradas contra as viti mas do presente caso, bem como pela viola~ao dos
direitos de seus familiares;

10. Publique os capitulos relativos aos fatos provados e a analise jurfdica dos artigos
da Conven~ao violados, assim como a parte resolutiva da senten~a de merito em
seu Diario Oficial e em um jornal de grande circula~ao nacional;

11. Designe um dia como dia do desaparecido politico, durante 0 qual serao
realizadas atividades para recordar as pessoas desaparecidas durante a ditadura
militar;

12. Instale uma Comissao da Verdade, cujo planejamento e constitui~ao deverao
seguir parametros internacionais e contar com a participa~ao ativa das viti mas;

13. Brinde assistencia medica e psicologica gratuita aos familiares do presente caso;

14. Realize 0 pagamento das indeniza~6es determinadas a titulo de danos materiais e
imateriais no presente caso;

15. Pague as custas e despesas incorridos pelo tramite deste caso no ambito
internacional.

III. LEGITIMA<;AO
Por meio de procura~6es outorgadas em diferentes datas, as seguintes pessoas
designaram como seus representantes perante esta Honoravel Corte, 0 Centro pela
Justi~a e 0 Direito Internacional (CEJILl, 0 Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de
Janeiro e a Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos de Sao Paulo'.

Vitimas Familiares
Adriano Fonseca Filho Monica Eustaquio Fonseca (irma)

Crimeia Alice Schmidt de Almeida
(comoanheira)

Andre Grabois Joao Carlos Schmidt de Almeida Grabois
(filho)
Victoria Lavinia Grabois Olimoio (irma)
Luiza Monteiro Teixeira (mae)

Antonio Carlos Monteiro Teixeira Eduardo Jose Monteiro Teixeira (irmao)
Emilia AUQusta Teixeira Mandim (irma)

Antonio de Padua da Costa Luiz Carlos da Costa ( irmao)
Antonio Guilherme Ribeiro Ribas Jose Dalmo Ribeiro Ribas (irmao)

2 Procura<;:6es. AnexQ 90.
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Carlos Roberto de Castro (irmao)
Paulo Teodoro de Castro (irmao)
Vitoria Regia de Castro (irma)

Antonio Teodoro de Castro
Maria Socorro de Castro (irma)
Maria Eliana de Castro Pinheiro (irma)
Maria Merces Pinto de Castro (irma)
Sandra Pinto de Castro (irma)
Laura Helena Pinto de Castro (irma)

Arildo Valadao Jane Valladao de Souza (irma)
Aurea Eliza Mendes Pereira Jose Francisco Pereira (irmilO)
Valadao

Luiza Guriao Farias (mae)

Bergson Gurjao Faria Gessiner Farias Junior (irmao)
lelnia Farias Johnson (irma)
Tania Gurjao Farias (irma)

Cilon Cunha Brum Vantuil Cunha Brum (irmao)

Daniel Ribeiro Callado
Ubiranv Callado de Vasconcellos (irma)
Miria Callado Torres (irma)

Dermeval da Silva Pereira
Dinoni Pereira Franco (irma)
Maria das Gracas Pereira Gomes (sobrinha)
Junilia Soares Santana (mae)
Diva Soares Santana (irma)

Dinaelza Santana Coqueiro Dilma Santana Miranda (irma)
Dinoni Santana Rodrigues (irma)
Dirceneide Soares Santana (irma)
Elza da Conceicao Oliveira (mae)
Viriato Augusto de Oliveira (pail
Djalma Conceicao Oliveira (irmao)

Dinalva Oliveira Teixeira
Noelia Oliveira Dias dos Santos (irma)
Neusa Maria Oliveira Parisio (irma)
Manoel Jose Conceicao Oliveira (irmao)
Raimundo Elito Conceicao Oliveira (irmao)
Joao Batista Conceicao Bastos (irmao)

Divino Ferreira de Souza Terezinha Souza Amorim (irma)

Elmo Correa
Aldo Creder Correa (irmao)
Luiz Henrique Correa (irmao)
Rosa Olimpio Cabello (mae)

Gilberto Olimpio Maria Victoria Lavinia Grabois Olimpio (esposa)
Igor Grabois Olimpio (filho)
Helenalda Resende de Souza Nazareth
(irma)

Helenira Resende de Souza Helenice Resende de Souza Nazareth (irma)
Nazareth Helenilda Souza Nazareth de Aquino (irma)

Helenoira Resende de Souza Nazareth
(irma)

Jaime Petit da Silva
Laura Petit da Silva (irma)
Clovis Petit de Oliveira (irmao)
Lorena Moroni Girao Barroso (irma)

Jana Moroni Barroso Breno Moroni Girao Barroso (irmao)
Ciro Moroni Girao Barroso (irmao)
Sonia Maria Haas (irma)

Joao Carlos Haas Sobrinho
Roberto Luiz Haas (irmao)
Elena Maria Haas Chemale (irma)
Tania Maria Haas Costa (irma)
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Guacira Alves Moreira Calatrone (irma)
Neide Calatrone Paiva (irma)
Maria Elisabeth Calatrone Frasson (irma)

Joao Gualberto Calatrone Mathilde Calatrone de Lima (irma)
Nilza Calatrone (irma)
Elisaud Calatrone (irma)
Osoria de Lima Calatrone Imae)

Jose Huberto Bronca Maria Helena Mazzaferro Bronca lirma)
Jose Lima Piauhv Dourado Eoaminondas Lima Piauhv Dourado lirmao)
Jose Toledo de Oliveira Marilda Toledo de Oliveira Souza (irma)
Kleber Lemos da Silva Norival dos Santos Silva lirmao)

Elena Gibertini (mae)

Libero Giancarlo Castiglia Vanda Castiglia (irma)
Wladmir Neves da Rocha Castiglia
(sobrinho)

Lourival Moura Paulino Ruiderval Miranda Moura (filho)

Lucia Maria de Souza
Margarida Maria de Souza (irma)
Sonia Maria de Souza (irma)

Lucio Petit da Silva Laura Petit da Silva (irma)
Clovis Petit de Oliveira lirmao)
Elizabeth Silveira e Silva (irma)

Luiz Rene Silveira e Silva Luiz Carlos Silveira e Silva lirmao)
Luiz Paulo Silveira e Silva lirmao)

Luiza Augusta Garliooe Saulo Roberto Garliooe lirmao)
Manoel Jose Nurchis Maristella Nurchis (irma)

Maria Celia Correa
Aldo Creder Correa (irmao)
Luiz Henrique Correa (irmao)

Maria Lucia Petit da Silva
Laura Petit da Silva (irma)
Clovis Petit de Oliveira (irmao)

Mauricio Grabois Victoria Lavinia Grabois Olimpio (filha)
Miguel Pereira dos Santos Misael Pereira dos Santos (irmao)
Nelson Lima Piauhy Dourado Epaminondas Lima Piauhy Dourado (irmao)
Orlando Momente Rosana de Moura Momente (filha)

Osvaldo Orlando da Costa
Maria Rita Orlando Ferreira (sobrinha)
Maria Elisa Orlando da Costa fsobrinha)
Maria Leonor Pereira MarQues Imae)
Julio Cezar Pereira MarQues lirmao)

Paulo Roberto Pereira Marques Maria de Fatima MarQues Macedo (irma)
Silvia Maria Marques Laender (irma)
Maria Angela Pereira Marques (irma)

Pedro Alexandrino Oliveira Filho Eliana Maria Pilo Alexandrino Oliveira
(irma)

Rodolfo de Carvalho Troiano
Cleber de Carvalho Troiano (irmao)
Jorge Mouzart Troiano (irmao)
Jose Antonio Correia de Sousa firmao)
Hortis Correia Souza lirmao)

Rosalindo Souza
Josselina Correia de Souza Pereira lirma)
Elia Maria Correia Souza firma)
Afrania Correia Souza Roseira (irma)
Olindina Correia de Souza (irma)

Suelv Yumiko Kanavama Orlando Tetsuo Kanavama (irmao)
Antonio Ubirajara Dantas Batista (irmao)

Uirassu de Assis Batista
Francisco Xavier Batista Neto (irmao)
Anamelia de Fatima Dantas Batista (irma)
Rosa Maria Dantas Batista lirma)
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000314 Vandick Reidner Pereira
Elza Pereira Coaueiro (mae)
Ubiraiara Pereira Cooueiro (irmao)Coqueiro Tania Sueli Coaueiro dos Anios (irma)

Walkiria Afonso Costa Valeria Costa Couto (irma)

Para que sejam notificados com rela~ao a este caso, os representantes solicitam
respeitosamente, que as notifica~6es sejam enviadas ao seguinte endere~o:

IV. TRAMITE NA COMISSAO INTERAMERICANA
Em 7 de agosto de 1995 foi apresentada a Comissao Interamericana uma denuncia
contra 0 Brasil, tendo esta inicialmente como peticion;\rios 0 Centro Pela Justi~a e 0

Direito Internacional (CEJIL) e a Human Rights Watch/Americas, aos quais se uniram
como co-peticion;\rios 0 Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissao de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos do Instituto de Estados da Violencia do
Estado, e a senhora Angela Harkavy.

Em sua peti~ao inicial, os peticionil.rios alegaram a viola~ao pelo Estado brasileiro dos
direitos consagrados nos artigos I (direito a vida, a liberdade, a seguran~a e
integridade pessoal), XXV (direito a prote~ao contra a deten~ao arbitnl.ria) e XXVI
(direito ao processo regular) da Declara<;ao Americana dos Direitos e Deveres do
Homem, assim como nos artigos 4 (direito a vida), 8 (garantias judiciais), 12
(liberdade de consciencia e religiao), 13 (liberdade de pensamento e de expressao),
e 25 (prote~ao judicial), todos combinados com 0 artigo 1.1 (obriga~ao de respeito e
garantia de direitos) da Conven~ao Americana sobre Direitos Humanos.

Em 21 de agosto de 1995, a Comissao acusou 0 recebimento da peti~ao, remetendo
ao Estado as partes pertinentes desta e solicitando informa<;6es sobre 0 caso em 12
de dezembro do mesmo ano. Em 20 de maio de 1996, a CIDH recebeu uma nova
comunica<;ao dos peticionarios, a qual foi igualmente transmitida ao Brasil.

A resposta do Estado foi apresentada em 26 de junho de 1996, e enviada pela
Comissao aos peticionarios em 16 de julho do mesmo ano. Os peticionarios enviaram
seus comentarios em 23 de agosto de 1996, os quais foram remetidos pela CIDH ao
Estado em 19 de setembro de 1996.

Em 7 de outubro de 1996, foi realizada uma audiencia publica entre as partes. Na
ocasiao, 0 Estado e os peticionarios apresentaram seus argumentos quanta a
admissibilidade do caso.

Ern 9 de dezembro de 1996, os peticionarios solicitaram informa<;6es quanto ao
interesse do Estado em buscar um acordo de solu~ao amistosa em diversos casos,
incluindo 0 presente. Em 10 de janeiro de 1997, os peticionarios submeteram novos
documentos a CIDH, assim como um pedido de que fossem incluidos como co
peticionarios no caso a Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos
do Instituto de Estados da Violencia do Estado (IEVE), e a Sra. Angela Harkavy, irma
de Pedro Alexandrino Oliveira, vftima desaparecida do caso.
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Em 25 de fevereiro de 1997, 0 Estado apresentou novas observa<;oes, as quais foram
remetidas aos peticiomlrios em 18 de abril de 1997.

Em 4 de mar<;o de 1997, foi celebrada uma segunda audiencia publica entre as partes
na qual foram apresentados novamente argumentos acerca da admissibilidade do
caso, e foi tomada a oitiva da testemunha Angela Harkavy. A CIDH ofereceu seus
oficios para procurar um acordo de solu<;ao amistosa e outorgou 0 prazo de trinta
dias para que as partes tomassem uma decisao quanta a questao. Ademais, nesta
ocasiao os peticiomlrios apresentaram alega<;oes escritas sobre 0 caso.

Em 6 de mar<;o de 1997, 0 Estado submeteu novas observa<;oes sobre 0 caso a CIDH,
nos termos de sua exposi<;ao oral durante a segunda aUdiencia, assim como
respondeu a comunica<;ao que havia sido apresentada pelos peticiomlrios na ocasiao.
Atraves desta contesta<;ao, 0 Estado solicitou 0 arquivamento do caso.

Em 20 de mar<;o de 1997, os peticionarios apresentaram sua resposta as observa<;oes
do Estado. Na mesma data, foram submetidas as alega<;oes do Grupo Tortura Nunca
Mais do Rio de Janeiro, novo co-peticiomlrio no caso, sendo os documentos
pertinentes transmitidos ao Estado em 3 de junho de 1997. 0 Estado apresentou sua
resposta em 25 de julho de 1997, tendo esta sido remetida aos peticionarios em 29
de julho do mesmo ano.

Em 4 de novembro de 1997, a Comissao acusou 0 recebimento de informacoes
submetidas pelos peticionarios, induindo a dedara<;ao de um dos sobrevivente~ da
denominada Guerrilha do Araguaia. Estes documentos foram transmitidos ao Estado
em 17 de novembro de 1997.

Atraves de comunica<;oes recebidas pela CIDH em 14 e 22 de abril de 1998, os
peticionarios enviaram informa<;oes adicionais quanto a existencia de doeumentos
militares contendo dados precisos sobre 0 paradeiro das vitimas desaparecidas, sendo
essas informa<;oes remetidas ao Estado.

Em 31 de agosto de 1998, 0 Estado apresentou suas observa<;oes e solicitou
novamente 0 arquivamento do caso, sendo esta informa<;ao transmitida para os
peticionarios em 1 de setembro de 1998.

Em 3 de fevereiro de 1999, os peticionarios solicitaram prorroga<;ao do prazo para
apresentar suas alega<;oes, a qual foi concedida pela CIDH. As alega<;oes foram
apresentadas em 5 de mar<;o de 1999, e remetidas para 0 Estado em 11 de mar<;o do
mesmo ano.

Em 6 de mar<;o de 2001, a C1DH aprovou 0 Relatorio de Admissibilidade No. 33/01 J,

dedarando 0 caso admissivel quanta a fatos que poderiam constituir viola<;6es dos
artigos I, XXV, XXVI da Dedara<;ao Americana e dos artigos 1.1, 4, 8, 12, 13 e 25 da
CADH. A CIDH notificou as partes acerca do Relatorio nos dias 14 e 15 de mar<;o de
2001.

Em 16 de dezembro de 2004, a Comissao outorgou 0 prazo de dois meses para que os
peticionarios apresentassem suas alega<;oes de merito. Apos diversos pedidos de
prorroga<;ao, os peticionarios apresentaram suas alega<;oes em 28 de novembro de
2006. A CIDH transmitiu a comunica<;ao ao Estado em 4 de dezembro de 2006,
outorgando 0 prazo de dois meses para enviasse sua contesta<;ao.

Em 10 de mar<;o de 2007, 0 Estado pediu uma prorroga<;ao de sessenta dias para
apresentar suas alega<;6es quanto ao merito, 0 qual foi concedido pela CIDH no dia 7

3 CIDH. Relatorio No. 33/01 (Admissibilidade), 11.552, Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do
Araguaia), Brasil, 6 de man;:o de 2001. Apendice 11 da Demanda da C1DH.
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. do mesmo meso Em 7 de maio de 2007, 0 Estado apresentou sua contesta~ao, cujos
H HOi)1~ anexos e versao original foram recebidos pela Secretaria Executiva da Comissao em
\l' \l' 22 de maio de 2007.

Ademais, a Comissao recebeu informa~iies dos representantes nos dias 5 de julho de
2007, 8 de novembro de 2007, 18 de abril de 2008 e 22 de abril de 2008, sendo todas
estas transmitidas para 0 Estado.

Assim mesmo, a CIDH recebeu informa~iies do Estado nos dias 28 de agosto de 2007,
4 de setembro de 2007, 25 de setembro de 2007, e 24 de janeiro de 2008, todas as
quais foram transmitidas para os peticionarios.

Em 31 de outubro de 2008, a Comissao aprovou 0 Relat6rio de Merito No. 91/08" no
qual concluiu que 0 Estado brasileiro arbitrariamente deteve, torturou e desapareceu
com os membros do PCdoB e camponeses indicados como vitimas no paragrafo 94 do
mesmo Relat6rio. A CIDH, ademais, afirmou que a Lei 6.683/79 (Lei de Anistia)
impediu que 0 Estado levasse a cabo qualquer investiga~ao visando 0 julgamento e
san~ao dos responsaveis pelos desaparecimentos for~ados. Ainda, a Comissao
Interamericana concluiu que os recursos de natureza civil que visavam obter
informa~iies sobre os fatos nao foram efetivos para garantir aos familiares dos
desaparecidos 0 acesso a informa~ao sobre a Guerrilha do Araguaia; que as medidas
administrativas e legislativas adotadas pelo Brasil restringiram de forma indevida 0

direito ao acesso a informa~ao de tais familiares; e, finalmente, que a integridade
pessoal dos familiares das vitimas foi negativamente afetada pelos desaparecimentos
for~ados, a impunidade dos agentes responsaveis, assim como pela falta de justi~a,

informa~ao e verdade. Assim mesmo, a CIDH determinou que nao se pronunciaria
acerca da suposta viola~ao do artigo 12 da CADH por considerar que esta estava
subsumida nas viola~iies aintegridade pessoal dos familiares.

Por todo 0 exposto, a Comissao concluiu pela responsabilidade internacional do
Estado brasileiro pela viola~ao dos seguintes artigos:

a) Artigos I, XVII, XXV, e XXVI da Declara~ao Americana dos Direitos e Deveres do
Homem, e artigos 3, 4, 5, e 7 da Conven~ao Americana sobre Direitos Humanos,
combinados com os artigos 1.1 da mesma, em detrimento das vitimas desaparecidas;

b) Artigo I da Declara~ao Americana, e artigos 5 e 13 da CADH, combinados com os
artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, respectivamente, em detrimento dos
familiares das vitimas desaparecidas;

c) Artigo XVIII da Declara~ao Americana, e artigos 8.1 e 25 da Conven~ao,

combinados com os artigos 1.1 e 2 da mesma, em detrimento tanto das vitimas
desaparecidas quanta de seus familiares, em virtude do obstaculo representado pela
Lei de Anistia para a investiga~ao de tais desaparecimentos for~ados, assim como da
ineficacia das a~iies judiciais nao-penais interpostas no ambito interno.

Finalmente, atraves do Relat6rio de Merito No. 91/08 a CIDH recomendou ao Estado
brasileiro:

a) Adotar todas as medidas necessarias para garantir que a Lei 6.683/79 (Lei de
Anistia) nao continue representando um obstaculo para a persecu~ao penal de graves
viola~iies de direitos humanos que constituam crimes contra a humanidade;

b) Determinar a responsabilidade penal dos agentes responsaveis pelos
desaparecimentos for~ados cometidos em detrimento das vitimas da Guerrilha do

4 CIDH. Relatorio No. 91/08 (Merito). 11.552. Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), Brasil,
31 de outubro de 2008. Apendice I da Demanda da CIDH.

12



ieve CEjIL

000317
Coso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

Araguaia, atraves de uma investiga~ao judicial completa e imparcial dos fatos,
observando 0 principio do devido processo legal, e atraves da jurisdi~ao da Justi~a

Comum. Ademais, durante 0 cumprimento de tal recomenda~ao, 0 Estado devera
levar em considera~ao que tais crimes contra a humanidade sao insuscetiveis de
anistia e imprescritiveis. Os resultados de tal investiga~ao deverao ser pUblicados;

c) Realizar todas as a~6es de modifica~6es legais que sejam necessarias a fim de
sistematizar e publicar todos os documentos relacionados as opera~6es militares
realizadas contra os membros da Guerrilha do Araguaia;

d) Fortalecer, mediante 0 emprego de recursos financeiros e logisticos, os esfor~os ja
empreendidos na busca e sepultura das vitimas desaparecidas cUjos restos mortais
ainda nao tenham sido encontrados e/ou identificados;

e) Outorgar uma repara~ao adequada aos familiares das vitimas desaparecidas,
incluindo 0 tratamento fisico e psicologico; a celebra~ao de atos simbolicos que
garantam que as viola~6es ocorridas nao se repitam; 0 reconhecimento publico do
Estado de sua responsabilidade pelo desaparecimento das vitimas, assim como pelo
sofrimento causado a seus familiares;

f) Implementar, em um prazo razoavel, programas permanentes de educa~ao em
direitos humanos dentro das For~as Armadas, em todos os niveis hierarquicos, assim
como incluir especial men~ao ao presente caso e aos instrumentos internacionais de
prote~ao dos direitos humanos, especificamente os relacionados ao desaparecimento
for~ado e a tortura, nos curriculos de tais programas; e

g) Tipificar em seu ordenamento juridico 0 crime de desaparecimento for~ado de
pessoas, conforme seus elementos constitutivos estabelecidos nos instrumentos
internacionais sobre a materia.

Em 21 de novembro de 2008, 0 Estado foi notificado do Relatorio de Merito, sendo
lhe outorgado 0 prazo de dois meses para que adotasse as recomenda~6es feitas pela
Comissao. Na mesma data, a CIDH, conforme disposto no artigo 43.3 de seu
Regulamento, notificou os peticionarios acerca do Relatorio e de sua transmissao ao
Estado, solicitando que se manifestassem expressamente sobre sua posi~ao sobre 0

envio do caso a Corte Interamericana.

Atraves de comunica~ao enviada em 22 de dezembro de 2008, os peticionarios
solicitaram a Comissao que 0 caso fosse submetido perante a Corte, afirmando que
este significaria 0 resgate do direito a verdade e a memoria das vitimas e da
sociedade brasileira sobre sua propria historia.

Em 26 de janeiro de 2009, 0 Estado solicitou a CIDH a concessao de uma prorroga~ao

de trinta dias para que apresentasse suas observa~6es acerca das recomenda~6es

contidas no Relatorio No. 91/08. Em tal comunica~ao, 0 Estado brasileiro
"reconheceu explicitamente a suspensao do prazo previsto no artigo 51 da Conven~ao

Americana sabre Direitos Humanos para a envio do caso a Corte Interamericana de
Direitos Humanos". A prorroga~ao foi concedida pela Comissao em 12 de fevereiro de
2009.

Em 13 de mar~o de 2009, a Estado enviou a CIDH um pedido de prorroga~ao adicional
de cinco dias para que apresentasse suas observa~6es sabre as recomenda~6es

contidas no Relatorio de Merito. Nesta comunica~ao, 0 Estado novamente
"reconheceu explicitamente a suspensao do prazo previsto no artigo 51 da Conven~ao

Americana sabre Direitos Humanos para a envio do caso a Corte Interamericana de
Direitos Humanos". Em 17 de mar~o, a Comissao concedeu a prorroga~ao peto prazo
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solicitado, sendo este contado a partir da transmissao de sua comunica~ao, em 22 de
mar~o de 2009.

Em 24 de mar~o de 2009, 0 Estado apresentou um relatorio parcial sobre 0

cumprimento das recomenda~6es elaboradas pela CIDH, solicitando uma prorroga~ao

adicional pelo prazo de seis meses. Em 25 de mar~o de 2009, de acordo com os
artigos 51.1 da CADH e 44 de seu Regulamento, a Comissao analisou a informa~ao

apresentada pelo Estado e, tendo em vista a falta de implementa~ao satisfatoria das
recomenda~6es constantes do Relatorio de Merito No. 91/08, decidiu submeter 0

presente caso a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

v. CONSIDERA<;OES QUANTa AOS FATOS
Como sera demonstrado ao longo deste memorial, alem do silencio imposto pelo
Estado sobre as opera~6es realizadas na regiao do Araguaia e do secretismo estatal
sobre os documentos oficiais que poderiam comprovar os crimes e viola~6es

cometidas pelos agentes do Estado, inexiste a~ao judicial de natureza penal que
investigue as responsabilidades pelos crimes denunciados, criando uma situa~ao de
total impunidade e impedindo 0 esclarecimento dos fatos, e negado aos familiares
das vitimas e 11 sociedade como um todo 0 conhecimento da verdade sobre 0

ocorrido.

Esse empecilho no esclarecimento sobre a verdade dos fatos foi reconhecida pela
Comissao Interamericana em sua demanda, ao afirmar que no presente caso "as
dificuldades para chegar a verdade e os obst,kulos ao acesso aos documentos oficiais
das For~as Armadas sobre as opera~6es militares empreendidas na regiao durante
esse periodo, impossibilitam desenvolver um relato detalhado e preciso'" sobre 0

ocorrido.

Considerando 0 exposto, os representantes utilizaram diversas fontes, desde materias
jornalisticas, livros publicados por pesquisadores e jornalistas com base em
documentos apresentados aos mesmos por militares que participaram das opera~6es

na regiao, e poucos documentos oficiais que familiares lograram acessar em suas
incessantes buscas realizadas perante orgaos publicos ou quando entregues
anonimamente por particulares que os tinham ilegalmente sob seu poder.

Neste sentido, 0 livro-relatorio "Direito 11 Memoria e 11 Verdade", sobre os trabalhos e
atividades da Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidencia da Republica (CEMDP)6, 0 qual apesar de utilizar
em grande parte documentos compilados pelos familiares de vitimas de
desaparecimento no Brasil e apresentados em seus processos perante esta Comissao,
consiste importante fonte de informa~ao na tentativa de reconstruir os fatos
ocorridos no contexte da ditadura militar brasileira.

Cumpre mencionar que esse livro-relatorio foi apresentado como prova pelo Estado
brasileiro no tramite do presente caso perante a Comissao Interamericana, 0 qual 0

classificou como "a versao oficial dos fatos ocorridos durante 0 regime militar", alem
de divulgar "reconhecimento publico da responsabilidade do Estado brasileiro pelas
mortes e desaparecimentos"'.

5 Demanda CIDH, pan;grafo 40,
6 Essa Comissao foi criada pela Lei 9.140/95, que tambem reconhece como mortas, para os efeitos
legais, as pessoas desaparecidas sob a custodia do Estado durante a ditadura militar brasileira e preve 0

pagamento de repara,oe, economicas. Ver Lei 9.140/95, anexo 1 da Demanda da CIDH.
'Observa,oes do Estado de Setembro de 2007, Apendice III da Demanda da CIDH.
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Vale tambem ressaltar, como fez a Comissao Interamericana, que 0 Estado brasileiro
"nunca controverteu os fatos mencionados na peti~ao inicial, no que se refere as
opera~6es militares na regiao do Araguaia, e os resultantes desaparecimentos
for~ados e execu~6es dos membros da Guerrilha do Araguaia"'.

Neste sentido, os representantes compartilham, em termos gerais, com a
apresenta~ao dos fatos realizada pela Comissao Interamericana, contudo, detalham 0

afirmado pela mesma ao descrever na sequencia outros elementos do marco fatico e
dos antecedentes necessarios para a analise das viola~6es denunciadas.

A. A Ditadura no Brasil

a. Historico e caracteristicas peculiares

i. Antecedentes

Como e de conhecimento desta Honoravel Corte, os desaparecimentos for~ados que
dizem respeito ao caso sub examine fizeram parte do periodo em que foi implantado,
no Brasil, 0 regime ditatorial militar, que se estendeu por 21 anos, entre os anos de
1964 a 1985. Este se desenvolveu no marco de uma disputa ideologica e politica da
guerra fria no nosso Continente. Um entre os eixos ideologicos, considerado chave no
entendimento do contexto do presente caso - como veremos adiante - foi a Doutrina
de Seguran~a Nacional.

Embora nao tenha sido 0 primeiro pais a ter experimentado um regime ditatorial
militar entre os paises do Cone Sui com caracteristicas politicas, econ6micas e
institucionais assemelhadas, 0 Brasil foi a "escola experimental" entre seus vizinhos,
deste tipo de regime. Ainda que com contextos politicos internos diferentes, em um
periodo em que a Guerra Fria dava as diretrizes internacionais, a "iniciativa" foi
considerada propulsora e acabou incentivando os militares de outros paises do Cone
Sui a implementarem varia~6es de um mesmo modele: as ditaduras que assolaram a
America Latina entre as decadas de 1960 a 1980 impostas as sociedades por meio de
golpes militares.

ii. 0 Golpe Militar no Brasil

o Golpe de Estado perpetrado em 31 de mar~o de 1964 foi levado a efeito pelas
tropas militares provenientes dos Estados de Minas Gerais e Sao Paulo e implicou na
deposi~ao do presidente Joao Goulart, um civil regularmente eleito como
vice-presidente que assumira 0 posta apos a renuncia do entao Presidente Janio
Quadros'.

Entre as expectativas, para 0 novo Estado militarizado, eram reconhecidos alguns
denominadores comuns a serem garantidos: "salvar 0 pais da subversao de do
comunismo, da corrup,ao e do populismo." 10

No dia 10 de abril, os comandantes militares assumiram 0 poder com a promessa de
que defenderiam a democracia. Contudo, ja no dia 9 de abril foi editado 0 Ato
Institucional n° 1, primeiro entre os 17 Atos institucionais que se seguiriam ao lange
da ditadura militar, posteriormente conhecido por AI-i. Era 0 marco inicial entre as
diversas normativas de exce~ao que se seguiriam. Modificava drasticamente 0 regime

• Demanda CIDH, pan\grafo 41.
9 REIS, Daniel Aarao. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. 3ll. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2005, pag. 32.
10 Idem, pag. 33.

15



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

• •
.... '"'11. leVe CEJIL0003",,,

institucional e indicava a diretriz politica que os Governos militares passariam a
adotar dali para frente.

o AI-1 cria 0 Decreto-Lei, figura normativa que era enviada ao Congresso pelo
governo, para aprova~ao ou rejei~ao em trinta dias, sob pena de aprova~ao por
decurso de prazo, 0 que na imensa maioria das vezes ocorria em fun~ao da maioria
parlamentar que 0 governo militar consolidou com as cassa~6es de mandatos. Por
meio de Decretos-Lei todas as materias passam a ser reguladas transferindo ao
executivo, na pratica, 0 poder de legislar_

A mesma sistematica de aprova~ao passa a ser adotada para as emendas a
Constitui~ao enviadas ao Congresso pelo presidente.

o Golpe no Brasil assumiu uma caracteristica muito particular. Como 0 setor das
for~as armadas que liderou 0 processo de tomada do poder preconizava uma
"Revolu~ao" que assegurasse os valores da civiliza~ao crista e supostamente defendia
a democracia (contra 0 comunismo), no seu inicio concebeu um cenario onde os
militares governariam sem, contudo, impor a completa ruptura com a ordem
institucional. Assim, apesar do movimento militar instaurado, nao houve fechamento
do Congresso e os partidos, neste primeiro momento, continuaram a existir, embora,
como descrito acima, a for~a do Congresso fora muito cerceada por meio da
depura~ao possibilitada pelas cassa~6es dos direitos politicos de parlamentares
opositores por meio da edi~ao do chamado AI-1.

Nesse cenario 0 Poder Legislativo, que ja havia sofrido com as diversas cassa~6es dos
parlamentares que se opunham ao regime, elegeu" 0 Presidente da Republica Militar
Castelo Branco, que tinha um perfil que conciliava as expectativas daqueles que
tinham promovido 0 golpe e dos setores conservadores da sociedade que tinha pianos
para combater definitivamente do imaginario popular as reformas que se haviam
concretizado nas propostas reformistas do Presidente Joao Goulart. Tambem tinha
um programa politico para 0 pais, 0 qual incluia a proposta de alinhamento com os
Estados Unidos.

Embora as lideran~as civis mais expressivas tenham tido seus direitos politicos
suprimidos e tenha se estabelecido um quadro de controle politico autoritario, os
militares nao se limitaram a uma atua~ao meramente repressiva, ao contrario, logo
implantaram uma politica economica que atacasse tanto 0 quadro inflacionario em
que 0 Pais se encontrava mergulhado, como 0 significativo deficit publico gerado
pelas politicas implantadas nos governos imediatamente anteriores ao golpe_

A conjuntura politica era de evidente cerceamento das liberdades civis, mas 0

regime dava mostras de que pretendia estagnar movimentos ideologicos vinculados
ao comunismo e socialismo. Pretendia uma reforma que espelhasse 0 pensamento dos
setores nacionalistas do exercito, os quais percebiam na democracia enos direitos
dos trabalhadores obstaculos para a obten~ao do desenvolvimento nacional.

Amparados num amplo conjunto de a~6es que restringiam severamente os direitos do
cidadao, 0 regime militar impos medidas como corte das despesas sociais, forte
compressao salarial e aperfei~oamento do aparato arrecadador de impostos do
estado, provocando uma sensivel melhora nas finan~as publicas e resultante queda
na infla~ao. Tudo obtido sob severo controle dos meios sindical, politico e da
imprensa.

11 A partir deste momento as elei~6es para membros do Poder Executivo que anteriormente eram
reatizadas por rneio do voto popular, passaram a ser realizadas contando apenas com as votos dos
Deputados e Senadores do Congresso NacionaL
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Em 1965 0 governo enfrenta as elei~6es estaduais num quadro de ausencia de
liberdade de expressao. Sofre derrotas em dois dos estados da federa~ao, reage a
essa conjuntura desfavOrilVel de descontentamento extinguindo os partidos politicos
tradicionais, por meio do Ato Institucional n°. 2, criando as legendas artificiais da
ARENA, Alian~a Renovadora Nacional, partidaria do governo militar, e do MDB,
Movimento Democri§.tico Brasileiro, de oposi~ao.

a Ato Institucional n° 3, AI-3, foi editado em 05 de fevereiro de 1966 e teve como
meta principal evitar que 0 desgaste do regime, devido as medidas economicas
adotadas, provocassem uma derrota eleitoral nos estados e nas principais cidades.
Assim, estabeleceu que as elei~6es para governador do estado passassem a ser
indiretas e que os prefeitos das capitais dos estados e das cidades consideradas
importantes para a "seguran~a nacional" fossem, a partir daquele momento,
indicados pelo governador do estado.

Para 0 Ato Institucional n° 4 (AI-4) ficou reservada a tarefa de impor a nova
Constitui~ao, texto que incorporaria todas as modifica~6es institucionais ja
implantadas pelo regime. Originalmente se pretendia impor 0 texto sem a ratifica~ao

do parlamento, no entanto, a rea~ao da sociedade fez com que 0 governo emitisse 0

AI-4 conferindo poderes constituintes ao Congresso, majoritariamente governista,
para que fosse entao aprovada a Constitui~ao de 1967, a primeira do regime militar.

Em paralelo as medidas economicas 0 governo segue com 0 processo de imposi~ao do
corpo de normas que implantaria de vez a concep~ao militar de estado, com a
outorga da nova Constitui~ao da Republica, em 1967. Consubstancia-se neste
documento a incorpora~ao das normas excepcionais ate entao editadas. Materializa
se, assim, 0 carater nao democratico do regime, apesar de manter algumas das
institui~6es em parcial funcionamento. a balan~o do governo de Castelo Branco
indui: cassa~6es, deposi~ao de governantes legalmente eleitos, recesso do Congresso
Nacional, extin~ao dos Partidos Politicos tradicionais, imposi~ao de elei~6es indiretas
para governadores e Presidente da Republica, truculencia auxiliada por dezenas de
Inqueritos Policias Militares (doravante, IPMs).

Porem, estas nao sao as unicas preocupa~6es do regime. Cumpre salientar que em
paralelo a disputa com os setores oposicionistas, 0 governo militar trava, sem que a
sociedade saiba, uma disputa com 0 setor radical das for~as armadas, a chamada
linha dura. Propugnava esta fac~ao pela ado~ao de medidas que representassem um
total fechamento do regime. Este embate vai constituir 0 eixo principal da disputa
pela sucessao do Presidente da Republica, General Castelo Branco. De um lado os
chamados "Castelistas", que entendiam ser adequada a corre~ao da linha ate entao
adotada por meios mais tenues e institucionais, e de outro, a chamada "linha dura"
que exigia um combate ainda mais truculento aos oposicionistas da ditadura.

as radicais conseguem levar seu representante, 0 General Costa e Silva ao poder. A
partir deste instante inicia-se 0 processo de radicaliza~ao do regime, com a tomada
de medidas que iriam significar 0 quase completo fechamento do regime, 0

incremento do uso de meios brutais de repressao, 0 fechamento do congresso, a
censura previa da imprensa e nas artes, e a interven~ao em varios setores da
sociedade visando a divulga~ao da base ideol6gica do regime militar, como, por
exemplo, a reforma dos curriculos escolares que introduziu materias no ambito do
ensino medio e no ambito superior, materias onde se veiculava abertamente os feitos
do regime e a ma indole dos que 0 combatiam.

as Atos Institucionais que se seguiram intensificariam crescentemente as restri~6es

aos prindpios democraticos, impondo a cassa~ao dos direitos politicos de diversas
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lideran~as nacionais, alem de mandatos de diversos parlamentares de reconhecida
atua~ao democnitica, impondo a suspensao da imunidade parlamentar, da
vitaliciedade dos magistrados, da estabilidade dos funciom\rios pUblicos e de outros
direitos constitucionais12 •

Em 1969 0 entao Presidente adoece e, temendo perder 0 poder a "Linha dura",
provoca um golpe dentro do golpe, negando posse ao Vice-Presidente institucional e
empossando no governo uma junta militar composta por representantes das tres
for~as armadas, um General, um Brigadeiro e um Almirante. Essa junta escolheria 0

novo Presidente da Republica, 0 General Emilio Garrastazu Medici.

o periodo do governo Medici e identificado como a fase mais dura de todo 0 governo
de exce~ao, 0 qual utilizou os meios mais brutais contra os opositores do governo
ditatorial, explicitamente intensificados no tocante aos atos de repressao praticados
contra civis.

Neste periodo, 0 cemirio politico brasileiro esteve permeado pelo autoritarismo, pela
supressao dos direitos constitucionais, por persegui~oes a militantes politicos,
estudantes, advogados, jornalistas, membros do clero, lideran~as sindicais e
trabalhadores 13, entre muitos outros, empreendidas tanto pelo Exercito, que assumiu
abertamente 0 papel de orgao de repressao, como pela Policia Federal, e pelas
Policias Civis e Militares dos estados, que deixaram as suas atribui~oes legais como a
promo~ao da seguran~a publica, passando a realizar 0 trabalho de repressao,
utilizando largamente meios criminosos de apura~ao e intimida~ao como a tortura14

•

Em 1974, na disputa pela sucessao do Presidente Medici, 0 setor "Castelista"
consegue impor seu sucessor na figura do General Ernesto Geisel.

o governo Geisel, que assume pressionado pela crise internacional do petroleo em
mar~o de 1974, vai conviver de modo ambiguo com 0 aparato e a mentalidade
repressora instalada pelo governo anterior, com a palida inten~ao de reverter este
quadro. Enesse periodo em que se concretizam os desaparecimentos de opositores
politicos. De fato, as prisoes regularmente registradas nao mais acontecem,
simplesmente os militantes politicos na sua grande maioria somem, como se nunca
houvessem sido presos, alguns casos fogem do controle e as mortes que nao podem
ser ocultadas sao apresentadas publicamente como suicfdios.

o governo sinaliza com a abertura e, no entanto, toma medidas autoritarias, com
visivel carater continuista, como por exemplo, 0 popularmente conhecido "Pacote de
Abril", conjunto de medidas adotado em 1977 que restringia a liberdade de a~ao dos
partidos politicos e criava a elei~ao indireta para um ten;:o do Senado Federal.

Com a crise econiimica que nao consegue enfrentar de forma eficaz, 0 regime perde
aliados nos setores medios, passa a ter problemas nas elei~oes e da inicio ao processo
de entrega do poder aos civis, em meio a uma serie de atentados provocados por
setores radicais das for~as armadas que discordavam dessa orienta~ao.

E neste ambiente de inconformismo dos setores radicais, que assume 0 poder 0

General Joao Figueiredo, com 0 proposito revelado de conduzir ao final 0 processo de
passagem do poder aos civis, denominado pelos militares "abertura lenta, gradual e
segura". Um eufemismo para a restrita disposi~ao, de entregar 0 poder, e estrategica
para conquistar tempo suficiente para apagar as evidencias dos crimes cometidos.

"Ato Institucional no. 1, de 09/04/1964. Anexo 31.
13 BANDEIRA, Marina. Brasil Nunca Ma;s: um relata para a historia. Petropolis: Vozes, 1985.
14 GASPARI, Eho. A Ditadura Escancarada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2002.
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No decorrer dos longos anos de governo militar, os brasileiros deixaram de eleger
seus governantes, tiveram os partidos politicos extintos, viram as organiza~6es

estudantis serem postas na ilegalidade e, em razao do rigoroso controle realizado
sobre a atividade da imprensa, tiveram cerceadas suas vias institucionais de
informa~ao, manifesta~ao e ate mesmo forma~ao, uma vez que as escolas tambem
eram controladas e se restringiam a oferecer informa~ao que nao pUdesse ser
confundida ou interpretada como questionamento ou critica ao regime vigente.

Para a sociedade em geral prevalecia 0 diseurso conservador que 0 regime autoritario
"salvaria a na~ao da desordem", ou evitaria a aproxima~ao de regimes comunistas,
garantindo uma economia supostamente estavel e 0 crescimento industrial do Pais.

a Brasil com medo, foi sUbjugado ao lange de vinte e um anos por um regime que ao
se retirar, devolveu um pais imerso em um processo inflacionario, endividado no
plano internacional, com uma economia fortemente centralizada em torno do capital
bancario, com um nivel de moderniza~ao industrial insipiente, com baixos salarios e
com 0 setor pUblico descapitalizado e sem conseguir fazer os investimentos
necessarios para cumprir a enorme tarefa de realizar a presta~ao de contas dos
servi~os pUblicos. Ao Iongo dos 21 anos 0 regime militar fortaleceu nas posi~6es

diretivas das institui~6es dos Poderes Publicos, que detinham em suas maos a
prerrogativa de investigar e punir 0 envolvimento de agentes nos crimes perpetrados
em nome do regime. Por muitos anos permaneceram nos cargos de decisao, politicos
e agentes publicos que concordavam com os meios e a~6es, legais e ilegais, utilizados
para garantir a permanencia dos militares no poder. a que na pratica determinou
que a cultura da impunidade estivesse assegurada nos aparelhos do sistema de
seguran~a, justi~a e carcerario do pais, assim como as a~6es criminosas cometidas
pelos seus agentes, como a tortura e execu~ao, nao fossem investigadas e seus
responsaveis punidos.

Esse regime perdurou ate 0 final do processo de abertura politica, em 1985, quando,
em janeiro daquele ano, ainda sob a egide da legisla~ao ditatorial, Tancredo Neves
foi eleito Presidente da Republica pelo Colegio Eleitoral, por meio de sistema
eleitoral indireto, tambem criado pelo regime militar.

b. Politica de seguran~a nacional

a Estado de Direito se diluia no arcabou~o legal criado para legitimar a "guerra"
direcionada contra os cidadaos brasileiros. Recentemente a Comissao Especial de
Mortos e Desaparecidos Politicos, por meio do Livro "Memoria e Verdade" confirmou:
"A Doutrina de Seguran~a Nacional se assentava na tese de que 0 inimigo da patria
nao era mais externo, e sim interno. Nao se tratava mais de preparar 0 Brasil para
uma guerra tradicional, de um estado contra 0 outro. a inimigo poderia estar em
qualquer parte, dentro do proprio pais, ser um nacional." 15

A pratica da tortura passou a ser um padrao nas atividades dos agentes pUblicos,
assim como as pris6es arbitrarias e 0 desrespeito as garantias legais e constitucionais
de defesa. A censura a imprensa impedia um posicionamento coletivo a respeito dos
mandos e desmandos ilegais praticados pelos militares. Para respaldar algum grau de
legitimidade para as atrocidades cometidas contra seus concidadaos, foi criado e
aperfei~oado um arcabou~o legal que permitia a persegui~ao aos opositores,
respaldado, teoricamente, pelo interesse prioritario da Seguran~a Nacional.

15 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da RepUblica. Dfreito a Memoria e a
Verdade: ComissQo Especial sabre Mortos e Desaparecidos Politicos. Brasilia: lmprensa Ofldal, 2007,
piig. 22. Anexo 37 da Demanda da CIDH.
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Em total contradi~ao com sua natureza fim, todo 0 aparato de seguran~a publica,
inclusive 0 exercito, nao mais visava usufruir do monopalio do usc da for~a para
proteger os cidadaos. Distorcendo os fundamentos que lhes atribuiu essa
responsabilidade, cujo fim e proteger a sociedade, utilizou sua autoridade para
garantir, pela for~a e meios criminosos, a permanencia no poder de um grupo de
militares, por longos 21 anos.

i.Fatos destacados na politica de repressao entre 1974 e 1985

Entre abril de 1964 a mar~o de 1967, sob 0 comando do Presidente Castelo Branco,
se da a fase menos violenta do regime, desde seu inicio ja demonstrava a que veio
"estilha~ando a estado de direito, brotou sedenta e poderosa, na seqUencia imediata
do golpe de 31 de mar~o"16.

Naquele momento, ainda sob 0 impacto dos fates 0 discurso do comando militar
tentava transmitir a ideia que as a~6es tinham 0 propasito de organizar e moralizar
as institui~6es pUblicas, nao havia ainda qualquer sinal de organiza~6es au partidos
que pensassem em confrontar 0 estado militarizado imposto".

Logo que assumiram 0 poder, os militares passaram a legislar por meios excepcionais,
utilizando instrumentos normativos que dispensavam a aprova~ao do poder
legislativo. Os mais conhecidos instrumentos deste perfodo sao os Atos Institucionais
que realizaram a implanta~ao da estrutura, jurfdico-politica, pretendida pelo
governo.

o Ato institucional n° 1, ou AI-1, baixado logo nos primeiros dias apas 0 golpe, em 9
de abril de 1964, entre outras providencias, determinou a cassa~ao de mandatos de
politicos oposicionistas, a suspensao dos direitos politicos de cidadaos contrarios ao
golpe, de sindicalistas de destacada atua~ao alem de militares, magistrados entre
outros, atingindo cento e duas pessoas.

o ato suspendeu as imunidades parlamentares e viabilizou a instaura~ao de
inqueritos Policial-Militares, que passavam a investigar "crimes contra 0 Estado e a
ordem polltica e social" conferindo as autoridades militares uma competencia com
discricionariedade incompativel com 0 estado de direito. 0 ate permitia tambem que
o presidente decretasse 0 estado de sitio sem ouvir 0 congresso.

Neste mesmo contexto, no dia 13 de junho do mesmo ano fora criado 0 Servi~o

Nacional de Informa~6es, para receber, investigar e "processar todas as informa~6es

de interesse da seguran~a nacional." 18

As pris6es em massa, os inqueritos policiais militares viciados, a pratica de tortura
que ja come~a a ser utilizada, "macularam para sempre os primeiros anos do pas
golpe". Naquele momento, parte expressiva das vitimas era de oposicionistas
militares, que se insurgiram dentro dos argaos das For~as Armadas contra 0 golpe e a
ditadura que se instalara.

o cenario que legitimava a repressao a combater eventuais descontentes com 0

regime que se instalara ja estava preparado.

A sede da Uniao Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro foi incendiada,
provocando a rea~ao do movimento estudantil, que iniciou a partir de 1965 uma serie
de manifesta~6es e passeatas contn3rias ao regime e suas determina~6es.

16 CARVALHO, Luiz Maklouf. 0 coronel rompe 0 sflendo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, pag. 18.
" Ibidem, pag. 18.
18 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit., pag. 22.
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o Presidente da Republica, Castelo Branco enviou mensagem ao Congresso Nacional
propondo a extin<;:ao da Uniao Nacional dos Estudantes (UNE). Este ate
imediatamente provocou 0 espirito libertario dos jovens que participavam das
atividades do movimento estudantil e, desencadeou um processo que acabou por
colocar 0 movimento estudantil na clandestinidade, juntamente com os partidos
comunistas e os integrantes do exercito, aeronautica e marinha, expulsos das For~as

Armadas.

Em 1965 os adversarios do regime ganharam espa~o nas elei~6es para os governos
estaduais, 0 que determinou que 0 Governo Militar decretasse 0 Ato Institucional n°
2, que autorizou 0 Presidente da Republica a suspender os direitos politicos de
qualquer cidadao pelo periodo de dez anos, sem estabelecer que criterios deveriam
ser utilizados para a aplica~ao desta pena, sem que tenha 0 acusado cometido
qualquer delito.

Este Ato Institucional tambem tem importancia no que diz respeito a garantia dos
mecanismos institucionais de livre representa~ao, uma vez que, entre as medidas ja
citadas, extinguiu os partidos politicos. Restringindo um importante e legitimo
espa~o de dinamismo politico que permitia que as eventuais oposi~6es ao regime
militar utilizassem instrumentos legais de expressao.

Iniciam-se as persegui~6es as lideran~as: "Entre 1964 e 1966 cerca de 2 mil
funcionarios publicos foram demitidos ou aposentados compulsoriamente, e 386
pessoas tiveram seus mandatos cassados e / ou viram-se com seus direitos politicos
suspensos por dez anos. "19

Mais de treze pessoas vinculadas as for~as armadas morreram nos anos do regime
militar, "numero indiscutivelmente baixo nas estatisticas dos golpismos latino
americanos, porem medio para as quarteladas nacionais. Nove teriam se sUicidado,
quatro pulado de janelas. Um deles, 0 ferroviario Jose de Souza, depois de tres dias
de cativeiro no edificio da policia central do Rio de Janeiro, vilo do terceiro andar,
caindo no patio interno, no dia 17 de abril de 1964.""

Outras vitimas civis somam 20 mortos no ana do golpe (1964) Entre os pressupostos
suicidas dois eram lavradores lideres da Liga Camponesa no Rio Grande do Sul.

Em janeiro de 1967 foi promulgada uma nova Constitui~ao Federal que referendava
as mudan~as instituidas pela legisla~ao que ampliou os poderes conferidos ao Poder
Executivo, especialmente para a seguran~a nacional. Passaram a constar todas as
inova~6es juridico-politicas, criadas pelo regime e introduzidas pelos atos
institucionais. Um texto que centralizava 0 poder no executivo, que cerceava direitos
como a restri~ao ao Habeas Corpus para crimes politicos, ampliava a competencia da
Justi~a Militar, e abria espa~o para normas que mais tarde regularam, por exemplo, 0

banimento de brasileiros e a censura previa aos meios de informa~ao.

Entre os anos de 1967 a 1974 governaram 0 pais 0 General Arthur da Costa e Silva,
uma Junta Militar composta pelos ministros do Exercito, Aurelio de Lira Tavares, da
For~a Aerea, Marcio de Sousa e Melo, e da Marinha, Augusto Hamann Rademaker
Grunewald e 0 General Emilio Garrastazu Medici.

Em 13 de mar~o de 1967 0 regime militar edita sua primeira Lei de Seguran~a

Nacional, que incorpora a legisla~ao todo 0 ideario de seguran~a nacional que dava
suporte ao regime. Esta norma nao e, pelo menos quanta a sua denomina~ao, uma
cria~ao do regime de 1964. Na verdade ja vigia no pais uma lei de seguran~a nacional

19 GASPARI, Elio. A ditadura Enverganhada. Sao Paulo: Companhia das Letras. 2002, pag. 130-131.
" Ibidem, pags. 131-132.



Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provQs

ieve CE1IL

000326 desde 1935. Ao Longo do tempo diversas leis de seguran~a foram sendo editadas, quer
em fun~ao do fechamento ou abertura do regime adotado, quer em fun~ao do
atendimento das necessidades dos que exerciam 0 poder.

Este decreto, como em todas as normas produzidas no regime, baseia-se em tipos
penais extremamente amplos, permitindo exagerada discricionariedade ao acusador.
Classificou a greve e a simples atividade oposicionista como crime. Transferiu toda a
competencia a Justi~a Militar, inclusive de reus elvis.

Regulamentando a suposta legalidade para "legitimar" a persecu~ao aos
oposielonistas que, uma vez atingidos pelo aparato repressivo, detidos pelo sistema,
passavam a ser submetidos a um processo de apura~ao do "delito" cometido, que nao
guardava a minima preocupa~ao em aparentar legalidade.

Durante uma manifesta~ao com a presen~a de estudantes secundaristas, em mar~o

de 1968, a policia disparou, matando um estudante. Indignada, a soeledade carioca
compareceu ao funeral, contabilizando aproximadamente 50 mil pessoas. Na missa
de setimo dia a cavalaria da Policia Militar invadiu a igreja da Candelaria.

Nao mais existia qualquer mecanisme democratico de reivindica~ao para a sociedade
brasileira: a imprensa censurada, operarios proibidos de manifestar qualquer
reclama~ao relaelonada a seus salarios ou condi~6es de trabalho, os estudantes
impedidos de protestar contra os atos arbitrarios da ditadura militar, os partidos
politicos impedidos de se organizar.

No dia 16 de julho de 1968, aconteceu a greve de Osasco em Sao Paulo, quando 3 mil
operarios anunciaram a ocupa~ao da fabrica. Foi 0 inicio de uma greve que foi a mola
propulsora do renaselmento do movimento sindical brasileiro.

Em 21 de julho do mesmo ano, as for~as policiais reprimiram uma passeata estudantil
que reivindicava aumento de verba para 0 ensino publico, resultando na morte de
quatro estudantes. Mais uma vez a sociedade do Rio de Janeiro se posicionou,
artistas, intelectuais, trabalhadores, estudantes, religiosos realizaram a "Passeata
dos Cem Mil".

Outras varias manifesta~6es e passeatas estudantis foram realizadas no Brasil, a
maioria com 0 enfrentamento com setores conservadores da sociedade. Em Sao Paulo
na Faculdade Mackenzie e criado 0 "Comando de Ca~a aos Comunistas".

Ainda no ana de 1968, no dia 12 de outubro, a Uniao Nacional dos Estudantes, a UNE,
que ja se encontrava clandestina, realizou em um sitio proximo a capital de Sao
Paulo, Ibiuna, seu 30° Congresso. A policia invadiu 0 local prendendo todas as
lideran~as nacionais estudantis, por volta de 1.000 participantes.

Esse cenario de movimenta~ao politica social arraigou ainda mais a tensao entre 0

Governo e os setores mais extremistas do exercito.

Sob intensa pressao da linha dura das for~as armadas, 0 entao presidente General
Costa e Silva, edita 0 ato que iria desenhar de modo definitivo 0 perfil juridico do
regime. Em represalia a decisao da Camara dos Deputados de se negar a conceder
licen~a para que 0 deputado Marcio Moreira Alves fosse processado por um discurso
considerado ofensivo as For~as Armadas, foi editado 0 Ato Institucional n° 5,
conhecido como AI-5, em 13 de dezembro de 1968, conferindo amplos poderes ao
Presidente da Republica para impor a cassa~ao dos direitos politicos, a qual
acarretava a proibi~ao do voto e, consequentemente, proibi~ao de atividade ou
manifesta~ao politica, alem da imposi~ao de liberdade vigiada ao individuo cassado.
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Esta e a fase em que 0 governo abandona as meias palavras e assume abertamente 0

perfil de uma ditadura militar. E: 0 ambiente criado com este ato que permite 0

endurecimento politico interno viabilizador do uso sistematico das prisoes arbitrarias,
da tortura como metoda de investiga~ao e da morte de cidadaos, religiosos,
sindicalistas e militantes oposicionistas. Decretou 0 fechamento do congresso e a
suspensao de todas as garantias constitucionais, dentre as quais 0 instituto do habeas
corpus, conferindo poderes com ampla discricionariedade ao presidente para
inclusive confiscar bens dos cidadaos.

Com a publica~ao do Ato Institucional 5, a a~ao repressiva nao se deteve ante
nenhuma das institui~oes democraticas, atingindo a qualquer individuo que fora
considerado "inimigo da na~ao", com prisoes arbitrarias, torturas, expulsoes do pais,
viabilizada pela utiliza~ao execravel do instituto do crime de banimento de cidadaos
brasileiros natos, pena ha muito eliminada nos paises civilizados. A execu~ao dos
militantes politicos tambem passou a ser pratica corriqueira efetivada pelos agentes
publicos que compunham 0 aparato de repressao21 •

Nem mesmo 0 poder judiciario ficou ileso a a~ao dos governantes militares que
promoveram a aposentadoria compulsoria de Ministros do Supremo Tribunal Federal
ante a resistencia desses magistrados em curvar·se as pretensoes inconstitucionais
que passavam a ser frequentes quando eventualmente a justi~a foi acessada,
preparando a utiliza~ao tanto do Poder Judiciario quanto do Ministerio Publico como
instrumentos estendidos da repressao politica.

A pratica estabelecida contra este "foco de subversao, desmantelado a ferro e fogo,
e inumeros suiddios misteriosos" davam inicio a um modus operant; que cada vez ao
longo do tempo seria mais aperfei~oado, se estabelecendo como padrao de
conten~ao e instrumento permanente contra a sociedade brasileira".

Com 0 objetivo de reprimir a oposi~ao politica e atividade critica nas universidades,
em fevereiro de 1969, 0 governo militar instituiu 0 Decreto n° 477, que possibilitava
o desligamento de professores, estudantes e funcionarios envolvidos em atividades
sUbversivas.

A Junta Militar assumiu 0 poder em agosto de 1969, com a doen~a do entao
presidente General Costa e Silva. Logo em seguida, 29 de setembro de 1969, foi
editada nova lei de seguran~a nacional, considerada um dos principais instrumentos
de incrimina~ao de militantes e cidadaos durante 0 regime. Alem de manter os
graves vicios de elabora~ao juridica, ja mencionados, pelo novo texto os menores de
idade, entre dezesseis e dezoito anos podiam ser condenados, passa a existir a pena
de prisao perpetua e a pena de morte.

Come~a 0 periodo mais violento de toda a historia republicana brasileira. Em 1969
foi criada em Sao Paulo a Opera~ao Bandeirantes (Oban), com 0 objetivo de
promover a integra~ao geral dos organismos de repressao, Exercito, Marinha,
Aeronautica, Policias: federal e estadual, visando aperfei~oar as a~oes repressivas,
por meio de uma coordena~ao centralizada, essa foi uma opera~ao experimental.

Os resultados foram considerados positivos no combate aos opositores do sistema
ditatorial, levaram a amplia~ao do sistema da Oban para muitos estados do territorio
nacional, chamados Destacamentos de Opera~oes e Informa~oes'Centros de
Opera~oes de Defesa Interna, conhecidos como DOI·CODI, foram criados oficialmente

21 Comissao des Familiares de Mertos e Desaparecidos Politicos, Institute de Estudo da Violencia do
Estado e Grupo Tortura Nunca Mais, - RJ e PE. Dossie dos mortos e desaparecidos politicos a partir de
1964. Sao Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1996. Anexo 67.
"CARVALHO, Luiz Maklouf. Mulheres que {orom ii/uta armada. Sao Paulo: Globo, 1998, pag. 18.
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em julho de 1970. As instru~oes do Presidente Medici, determinaram que 0 Exercito
assumiria 0 comando das atividades de seguran~a, prevalecendo sobre a Marinha e a
Aeronautica, assim como sobre a administra~ao civil de seguran~a. Dois meses
depois, 0 Ministerio do Exercito criou os Destacamentos de Opera~oes de
Informa~6es. Apesar da primazia do Exercito, tambem foi criado um orgao colegiado
a fim de garantir a participa~ao das tres For~as Armadas, 0 Centro de Opera~oes de
Defesa Interna. Segundo 0 Relatorio Final da CEMDP, a conjun~ao desses orgaos,
notoriamente conhecidos como "DOl-COOl", "formalizou no ambito do Exercito um
comando [de seguran~a] englobando as tres" 23. Com dota~oes or~amentarias

proprias e chefiado por um alto oficial do Exercito, 0 DOl-COOl assumiu 0 primeiro
posta na repressao politica no pais. No entanto, os Departamentos de Ordem Politica
e Social (OOPS) e as delegacias regionais da Policia Federal, bem como 0 Centro de
Informa~6es de Seguran~a da Aeronautica (CISA) e 0 Centro de Informa~oes da
Marinha (CENIMAR) mantiveram a~oes repressivas independentes, prendendo,
torturando e eliminando opositores ".

Os detidos eram submetidos, a interrogatorios em sess6es de tortura que visavam nao
so a obten~ao de supostas informa~oes, como tambem humilha-los pela pratica
sistematica de estupros, viola~ao anal, cadeira do dragao25 , pau-de-arara26 e
aplica~ao ininterrupta de choques eletricos e afogamentos.

o Estado brasileiro reconheceu, por meio da publica~ao Direito a Memoria e Ii
Verdade - Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos que: "Assim, os
orgaos de repressao podiam dispor sobre a vida e a morte dos presos politicos. Nao
necessitavam de nenhuma justificativa para seus atos. Prendiam, torturavam,
executavam e faziam desaparecer os corpos das vitimas, sem dar satisfa,ao a
tribunais, advogados, familiares, amigos e a nenhum setor do sociedade civil. As
proprias leis inconstitucionais do regime eram violadas rotineiramente" ".

Os militantes politicos e quaisquer membros da sociedade a quem pendesse
desconfian~a de participar de a,ao ou manifesta~ao contra 0 regime militar estavam
sujeitos a prisoes arbitrarias, sem direito as garantias de defesa judiciais, por outro
lado, independentemente do grau de envolvimento nas a~oes de resistencia, ou da
"periculosidade" classificada pelos agentes repressores, sem exce~ao, eram
submetidos as inevitaveis sessoes de tortura, que utilizavam os aparelhos adequados
materialmente para tal pratica. Tortura, que de tao brutal, muitas vezes resultava

23 Ver GASPARI, Elic. A Ditadura Escancarada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2002, pags. 175-178;
BANDEIRA, Marina. op. cit.., pags. 73 e 74. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da
Republica, op. ciL, pag. 23. Adicionalmente, havia 6rgaos repressivos similares atuando separadamente
de maneira independente, par exemplo, as Departamentos de Ordem Politica e Social (OOPs) da Po(icia
Civil, 0 Centro de Informac;:6es de Seguran<;:a da Aeronautica (elSA) e 0 Centro de Informa<;:6es da
Marinha (CENIMAR).
24 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit., pag. 23.
25 A cadeira do dragEI.O era urn tipo de cadeira eletrica, com assento, apoio de bra<;:os e espaldar de
metal onde urn individuo era colocado e amarrado os pulsos por cintas de couro. Eram amarrados fios
em suas orelhas, lingua, em seus 6rgaos genitais e dedos dos pes, suas pernas eram afastadas para tras
por uma travessa de madeira que fazia com que a cada espasmo causado pete choque sua perna batesse
violentamente contra a travessa causando ferimentos profundos. Gerava uma voltagem de cerca de 100
volts com uma forte corrente eh?trica de 10 amperes, no corpo nu e totalmente molhado da pessoa que
sofria a tortura, 0 que elevava muito a for<;:a do choque.

26 0 pau~de~arara consiste numa barra de ferro que e atravessada entre as punhos amarrados e a dobra
do joetho, sendo 0 "conjunto" colocado entre duas mesas, ficando 0 corpo do torturado pendurado a
cerea de 20 au 30 em do solo. Este metoda quase nunca eutilizado isoladamente.
27 Seeretaria Especial de Djreitos Humanos da Presidencia da Repubtica, op. cit., pag. 48.
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na morte de cidadaos que estavam sob a custodia do Estado. As execuq6es sumarias,
apresentadas como mortes em confronto tambem ja estavam em pleno vigor.

Outros setores tambem passaram a se comprometer com as aq6es de repressao
relacionadas atortura, ampliando a rede de interesses e fortalecendo 0 pacta velado
da cumplicidade entre aqueles que a utilizam pactuada pelo risco da exposiqao por
tal colaboraqao: "Mascarada pelo horror, a tortura esconde-se atras de seus efeitos
e tende a girar em tome do sofrimento das vitlmas. Por tras da mascara, pon?m, ela
mostra metodos, objetivos e conseqUencias bastante dlferentes do mundo de
aparencias construido nos calabouqos. Mesmo clandestina a tortura noo pode viver
enclausurada... 0 fenomeno transborda naturalmente para outras areas da ativtdade
publica. fla vaza prlmeiro para 0 aparelho judiciario, cuja cumplicidade passa a ser
essencial para prevenir denunclas e ate mesmo a anulaqoo de confissoes. Para
funcionar 0 poroo expande-se alem das fronteiras da sua clandestinidade. fIe
precisa de diretores de hospitais, medicos e legistas dispostos a receber presos
fisicamente destruidos, fraudar autos de corpo de delito e autopsias... Quanto mais
dura 0 regime, mais prestigio tem 0 promotor, medico ou empresario que colabora
com 0 portio." 28.

Entre 1972 e 1975 0 regime militar perseguiu um agrupamento de guerrilha rural de
militantes do PC do B que se encontravam na regiao do Bico do Papagaio, Sul do
Para. Em meados de 1974 setenta vitimas haviam desaparecido, entre militantes e
agricultores. Tudo relacionado ao caso nao chegou ao conhecimento do grande
publico uma vez que a publicaqao do assunto estava proibida.

Apesar deste periodo entre 1974 a 1985, sob 0 comando do General Ernesto Geisel e
posteriormente do General Joao Batista Figueiredo, ser associado ao inicio da
abertura politica no pais, "a liberalizaqao do regime, chamada a principio de
distensao, seguiu um caminho dificil, cheio de pequenos avanqos"" e recuos
consideraveis.

Os orgaos de repressao optaram desde 1973 pelo ocultamento das pris6es seguidas de
mortes, para evitar 0 desgaste que as vers6es [inacreditaveis] de 'atropelamento',
'suicidio' e 'tentativa de fuga' estavam enfrentando, em um cenario de maior
liberdade de imprensa. Em conseqOencia, os militantes politicos perseguidos nao sao
mais detidos, se intensifica 0 fenomeno do 'desaparecimento', que ja ocorria no
periodo anterior, mas em escala relativamente menor."

Sobre 0 ana de 1974, oficialmente nao houve mortes nas pris6es. Todos os presos
politicos mortos "desapareceram". Em plena distensao lenta, gradual e segura,
teoricamente nao haveria mais necessidade de repressao, porque a subversao ja teria
sido esmagada. Por isso, 0 regime passou a nao mais assumir 0 assassinato de
opositores31 •

No entanto, nao havia pleno controle da facqao "linha dura" das Forqas Armadas.
Neste periodo, em uma onda de repressao no ano de 1975, que a tortura e execuqao
do jornalista Vladmir Herzog, funcionario da TV publica do estado de Sao Paulo,
apresentada para sociedade como sUicidio, provocou grande indignaqao. 0 mesmo
ocorreu em 1976, com 0 operario metalurgico Manuel Fiel Filho, cuja execuqao
tambem fora apresentada como sUicidio.

'" GASPARI, Elio. A Vitadura Escancarada, op. cit., pags.28-29.
29 FAUSTO, Boris. Hist6ria concisa do BrasiL 2/1 ed., Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo,
Imprensa Olicial do Estado, 2008, pag. 270.
"BANDEIRA, Marina. Op. cit., pag. 64.
31 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit., pag. 49.
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o grupo da "linha dura" continuou a desequilibrar 0 processo de abertura com uma
serie de atentados criminosos, como 0 assassinate da secretaria do Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Lida Monteiro da Silva, apos a explosao de uma
correspondencia a ele dirigida, e 0 atentado do Rio Centro, parque de exposi~6es que
sediava evento musical popular. Dois militares, disfar~ados, iriam colocar uma bomba
no local, entretanto 0 artefato explodiu ainda dentro do carro onde ambos se
encontravam, matando um e ferindo outro.

E: conclusiva e majoritaria a analise de que em nenhum outro momento da historia do
pais, incluindo as ditaduras civis anteriores de Getulio Vargas, 0 poder militar se
envolveu tao intensamente e explicitamente, na "guerra suja" contra seus
"adversarios preferenciais", especialmente aqueles que participavam de
organiza~6es "de esquerda".

Em rela~ao as consequencias dos atos institucionais, os dados conhecidos se referem
apenas a pessoas vinculadas aos orgaos pUblicos, segundo a lista divulgada pelo Poder
Executivo Federal, foram 5.343 pessoas punidas pelos atos institucionais. "Entre os
setores mais visados, 1.354 eram militares, entre eles 31 generais, 14 almirantes e 10
brigadeiros, alem de 33 policiais militares. A estes se somam 300 professores, 500
parlamentares eleitos, 50 governadores e prefeitos e 3 ex-presidentes"".

Para restringir a liberdade de militantes politicos ou pessoas que, supostamente eram
simpaticas a oposi~ao ao regime, os instrumentos legais instituidos possibilitaram a
deten~ao ou cumprimento de senten~a em larga escala. A Lei de Seguran~a Nacional,
condenou 53 presos politicos, que cumpriam pena em junho de 1979. Ja nos
"periodos mais criticos do AI-5 fala-se em milhares"" Estudos que pesquisaram fontes
diversas concluiram que "cerca de 50 mil pessoas foram presas somente nos
primeiros meses de ditadura; houve milhares de presos por motivos politicos; cerca
de 20 mil presos foram submetidos a torturas fisicas; uma quantia desconhecida de
mortos em manifesta~6es publicas; cerca de 400 mortos e desaparecidos politicos;
7.367 indiciados e 10.034 atingidos na fase de inquerito em 707 processos judiciais
por crimes contra a seguran~a nacional; 2.828 sentenciados a prisao pela Justi~a

Militar, quatro condena~6es a pena de morte; 130 banidos; 4.862 cassados; 6.592
militares atingidos; 10.000 exilados; e centenas de camponeses assassinados"34.

Entre as caracteristicas comuns das ditaduras na America Latina, se destacam os
crimes contra os cidadaos cometidos de forma massiva, material e estruturalmente
desproporcional, sem op~ao de mecanisme de defesa legal, com requintes de
crueldade, as praticas utilizadas eram recorrentes e criminosas (tortura, execu~ao

sumaria e desaparecimentos), estabelecendo um padrao de conduta comum entre os
aparatos repressivos no Cone SuI. Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia y
Brasil sofreram golpes militares, seguidos de governos ditatoriais durante um mesmo
periodo.

Nos anos 1970 os cinco paises articularam opera~6es integradas para deter, executar,
sequestrar e desaparecer com militantes politicos considerados opositores dos
regimes em seus respectivos paises, que se encontravam nos paises vizinhos como
exilados, ou na clandestinidade atuando ou nao com outros opositores nacionais na
resistencia as ditaduras. Essa politica conjunta, chamada Opera~ao Condor, foi

n GRECO, Heloisa. Dimensoes !undacionais da iuta pela anistia. Belo HOrlzonte: Departamento de
Hist6ria da FAFICH/MG, 20 Semestre 2003, pogo 260.
33 GRECO, Heloisa. Op. cit., pogo 193.
34 TALES, Janaina. Os herdeiros da memoria: A luta dos familiares de mortos e desaparecidos politicos
no Brasil. 2005, pogo 10 (Introduc;:ao). Dissertac;:ao de Mestrado em Hist6ria Social - Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo.

26



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

000331

ieve CErlL

responsiivel pelo desaparecimento de diversos militantes e pelo sequestro de muitas
criam;:as.

Atualmente, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai se encontram em patamares
diferentes, no que diz respeito as garantias dos direitos a Memoria, Verdade,
Repara~ao e Justi~a. Adiantados em rela~ao ao Brasil, se comparadas as a~6es e
potiticas publicas desenvolvidas para esse fim, esses paises jii estao dando respostas
as suas sociedades no que diz respeito a esses quatro eixos. Alguns como Argentina e
Chile jii investigaram e processaram agentes publicos que pertenciam aos mais
diversos escal6es, que sentenciados cumprem suas penas.

o Brasil, no entanto, ainda estii restrito ao reconhecimento do Estado a respeito da
Memoria e Verdade reconstruidas por meio das informa~6es pesquisadas pelos
familiares dos mortos e desaparecidos, e dos ex- presos e perseguidos politicos, com
pouca ou nenhuma informa~ao oficial agregada.

o Estado brasileiro reconhece que "0 Brasil e 0 unico pais do Cone Sul que nao trilhou
procedimentos semelhantes para examinar as viola~6es de Direitos Humanos
ocorridas em seu periodo ditatorial, mesmo tendo oficializado, com a Lei n°
9.140/95,0 reconhecimento pelas mortes e pelos desaparecimentos denunciados" 35.

Se este por um lado tem avan~ado nas indeniza~6es aos familiares de mortos,
torturados, perseguidos e desaparecidos politicos, existe uma divida pendente no
acesso a verdade, a justi~a e a repara~ao desde uma perspectiva integral como
veremos mais adiante.

B. A Guerrilha do Araguaia

a. Contexto da Regiao do Sul do Para

Na decada de 70, 0 regime militar brasileiro iniciou uma ampla politica de incentivo
a ocupa~ao da regiao norte do Pais, especialmente com a proposta da constru~ao da
rodovia Transamaz6nica, oferecendo substantivos incentivos para empresas e
empreendedores na explora~ao da terra, sem promover, no entanto, um
planejamento que organizasse essa ocupa~ao, ou a utiliza~ao planificada de suas
riquezas naturais.

Para realizar esta politica 0 regime militar concedeu subsidios a grandes grupos
economicos e peeuaristas do sul e sudeste do Brasil para explorar a regiao36

, mas ao
mesmo tempo, tambem fomentou a migra~ao de trabalhadores sem terra a Amazonia
37. Muitas familias pobres chegaram a regiao sob a promessa de receber um peda~o

de terra.

No entanto nao foi possibilitado equipamento publico necessario e adequado para
atender a nova ocupa~ao territorial. A regiao nao dispunha de hospital, posto
medico, escolas, saneamento biisico, entre outros suprimentos de responsabilidade
do poder publico.

35 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit., pag. 21.
l6 Relat6rio da Sodedade Paraense de DefesQ dos Direitos Humanos (SSDH) - 2005. Belem, 2005, pag. 1.
Anexo 70.
l7 Por exemplo, 0 Programa de Integra<;:ao Nacional (PIN) teve como prop6sito ocupar uma parte da
Amazonia, ao longo da rodovia Transamazonica, buscando integrar "os homens sem terra do Nordeste
com as terras sem homens da Amazonia." Presidencia da Republica, Reforma Agraria: Compromisso de
Todos. Brasilia, 1997, se<;:ao 3.3, Os ProJetos de Co[onizar;ao, disponivel em:
https: Ilwww.planalto.gov.br/publL04/COLECAO/REFAGR3.HTM. Acesso em 17 de julho de 2009.
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'\) \) 'b'b'2".. b. Projeto do PC do B no Araguaia

\) Com a extin~ao dos partidos politicos e a persegui~ao de seus membros, muitos deles
passaram a atuar clandestinamente contra a permanencia do regime ditatorial. Por
sua vez, muitos estudantes, jovens militantes, open'trios, camponeses e intelectuais
foram perseguidos e tiveram que deixar seus estudos, trabalhos e suas cidades de
origem. Como foi descrito acima, mais de mil estudantes foram detidos no Congresso
da Uniao Nacional dos Estudantes em Ibiuna, sendo expostos atortura, ao banimento
e aos processos judiciais. Dessa maneira, alguns jovens se acercaram do Partido
Comunista do Brasil (PC do B).

A partir do ano de 1966 membros do Partido Comunista do Brasil come~aram a buscar
locais em regiiies rurais do pais para organizar um grupo de resistencia a ditadura
militar. Militantes do partido buscaram e experimentaram, clandestinamente, em
algumas cidades em regiiies inospitas, identificar 0 Lugar ideal que combinava
determinadas caracteristicas eleitas como necessarias: cidades que concentravam
uma popula~ao rural pobre e oprimida, sem os necessarios equipamentos publicos
para seu desenvolvimento, onde os militantes poderiam se manter na clandestinidade
sem risco de serem reconhecidos pela popula~ao local, uma vez que a maioria ja
havia side presa e era procurada pelo aparato de repressao nas capitais."

o principal objetivo dos militantes era realizar um trabalho de mobiliza~ao da
popula~ao local com 0 objetivo de desencadear uma revolu~ao para derrubar 0

regime militar brasileiro.

Por fim, a dire~ao do partido escolheu a regiao situada a esquerda do rio Araguaia,
no sui do estado do Para, entre os, na epoca, povoados de Sao Domingos das Latas e
Sao Geraldo do Araguaia, numa extensao de 7.000 km quadrados seria 0 local mais
adequado para estabelecer um grupo de militantes do PC do B.

Entre os anos de 1966 a 1972, foram se incorporando aos poucos ao grupo inicial
formado na regiao, militantes do PC do B, homens e mulheres, na maioria, oriundos
do movimento estudantil, procurados por ter participado de importantes
manifesta~iies contra a ditadura militar entre 1967 e 1969, se encontravam na
clandestinidade, com identidades falsas e quase sem condi~iies de viver em
seguran~a nas grandes capitais.

Instalados na regiao, vivendo como os camponeses, plantando, colhendo, ca~ando,

cuidando de pequenos comercios que se restringiam a venda de produtos para
sobrevivencia minima como comida, remedio e bebida.

Foram aos poucos sendo aceitos pelos camponeses, reconhecidos como iguais, se
relacionavam como pares, que se encontravam na mesma condi~ao de opressao e
sofrimento pela ausencia local de servi~os publicos de primeira necessidade. Situa~ao

agravada no caso dos camponeses pela falta de orienta~ao de orgaos publicos para
otimizar 0 trabalho agricola e desenvolver emprego e renda.

Neste periodo 0 grupo se organizou, cresceu e conquistou cada vez mais
simpatizantes locais. Desde que chegaram, os militantes do PB do B realizaram
trabalho de assistencia social a popula~ao local, ofereceram orienta~iies de saude
familiar, fizeram partos, atendimentos odontologicos e compartilharam
conhecimento para melhorar os resultados do trabalho com a terra. Aderiram a esse
grupo agricultores da regiao que se identificaram ideologicamente com a proposta
dos militantes. Estima-se que em abril de 1972, aproximadamente 90 pessoas

3/1 MONTEIRO, Adalberto. Guerrilha do Araguaia: Uma epopela pela liberdade. Sao Paulo: Editora Anita
Garibaldi, 14' edi<;ao, pags, 53 a 55.
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formavam 0 grupo, entre militantes do Partido Comunista do Brasil e camponeses da
regiao.

Neste periodo da hist6ria 0 Partido Comunista do Brasil organizava seus integrantes
para combater 0 regime militar, por meio do retorno de um governo civil. Esse grupo
no final dos anos 60 se denominou Guerrilha do Araguaia, 0 qual nao concentrava
caracteristicas encontradas no fenomeno de guerrilhas que se compreende na
atualidade. Este grupo nao promovia qualquer as;ao violenta contra a populas;ao civil,
assim como nao efetuava seqliestros, ou mantinha pessoas sob carcere privado.

c. Vitimas de desaparecimento fors:ado no Araguaia

A maior parte daqueles que aderiram ao projeto do PC do B era composta de
estudantes, que abandonaram suas vidas nas cidades para dedicar-se a resistencia a
ditadura.

Os militantes que participaram do projeto do PC do B no Araguaia eram, na grande
maioria do grupo, militantes politicos provenientes de diversas partes do pais, aos
quais se somaram alguns agricultores residentes na regiao, que compartilhavam a
posis;ao ideol6gica do Partido Comunista do Brasil, convergindo na decisao de
estruturar uma resistencia no cenario rural do Pais. A grande maioria ja militava e
estava envolvida em as;6es de resistencia a ditadura antes de se dirigir a regiao,
convictos de que a participas;ao neste projeto os convertia em instrumento de
transformas;ao social. Apesar de muito jovens, a maioria ja havia side presa nas
capitais em que militavam. Tiveram que abandonar empregos e estudos, e passar a
viver clandestinamente, com identidades falsas e 0 risco permanente e iminente de
serem novamente presos, novamente torturados, e talvez executados, como era
sabido se passava com muitos de seus companheiros procurados pelo regime militar.

Mais da metade dos integrantes vinha da classe media, enquanto 0 restante pertencia
a classe pobre, composta de agricultores camponeses e operarios. 0 grupo era
predominantemente de estudantes que foram obrigados a largar os cursos antes de
finaliza-los, e de recem formados que por estarem sendo perseguidos decidiram
entrar na clandestinidade. As carreiras, apesar de heterogeneas, podem ser
classificadas como carreiras humanistas, vinculadas ao born funcionamento da
sociedade ou do individuo. Cinco militantes cursaram medicina, apenas dois
concluiram; duas militantes enfermeiras, outros tres engenheiros formados, um
psic6logo, um bacharel em direito; um agronomo, um educador, dois ge6logos,
outros estudantes de filosofia, economia, direito, letras, geografia, arquitetura,
farmacia, economia, biologia, quimica, agronomia e musica.

A idade media dos militantes estava abaixo dos 30 anos, sendo que 15 deles tinham
menos de 25 anos, 38 estavam com idades entre 25 e 30 anos, apenas 9 militantes
estavam com mais de 35 anos. Nao ha informas;ao de oito integrantes do grupo.

Alguns militantes ja estavam exercendo atividade profissional antes de se verem
obrigados a entrar na clandestinidade, as profiss6es eram as mais diversas:
bancarios, sindicalistas, tecnicos, mecanicos de manutens;ao de aeronave, desenhista
mecanico, fot6grafo, professora, assistente de contabilidade, operario, pesquisador,
agricultores, metalurgico, deputado federal, etc."

39 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit.; Comissao dos
Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos, Instituto de Estudo da Violencia do Estado e Grupo
Tortura Nunca Mais, - RJ e PE. Dassie dos mortos e desaparecidos politicos Q partir de 1964. Sao Paulo:
Impren,a Oficial do E,tado, 1996. Anexo 67. GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Op. cit., pag. 410.
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000334 Sobre a experiencia nas atividades vinculadas a militancia politica, se destacam os
membros da dire~ao do partido, com ampla experiencia politica, que se estendia
inclusive ao treinamento em paises comunistas de tecnicas de resistencia e guerrilha.
Oito integrantes do grupo haviam estudado e participado de capacita~ao e forma~ao

politica fora do Brasil.

A maioria dos estudantes ja havia se envolvido com atividades do movimento
estudantil: dois foram diretores da Uniao Nacional dos Estudantes, UNE; um deles
presidiu a Uniao Paulista dos Estudantes Secundarios e 5 militantes foram presidentes
de diret6rios academicos.

Muitos militantes desaparecidos no Araguaia ja haviam side presos ou investigados
anteriormente a sua ida para 0 Sui do Para, aproximadamente 15, entre os quais 7
foram detidos no Congresso da UNE em Ibiuna.

Apenas 5 militantes tiveram filhos e existiam 10 casais entre os militantes, entre
estes alguns ja estavam juntos ao chegar ao Araguaia e outros se formaram ao longo
do periodo de convivencia. Algumas familias tiveram mais que um integrante
desaparecido no Araguaia. Como e 0 caso das familias Petit, cujos tres irmaos
desapareceram : Lucio, Jaime e Maria Lucia; da familia Grabois, tendo desaparecido
Mauricio, Andre e seu cunhado Gilberto; os Piauhy Dourado, que perderam Nelson e
Jose; a familia Correa que perdeu Maria Celia, Elmo e sua esposa Telma; e ainda as
diversas familias dos casais que tiveram convivio anterior a ida ao Sui do Para que
perderam filhas (os) e genros e noras.

Segundo as cartas escritas pelas vitimas desaparecidas, enviadas aos seus respectivos
familiares e pessoas em quem confiavam, no momenta em que chegaram ao Araguaia
come~aram a desenvolver um importante trabalho social que os motivava e
estrategicamente os ajudava a estabelecer uma rela~ao recfproca de confian~a com
a popula~ao local. Conforme pode ser observado na carta endere~ada ao Bispo de
Maraba, datada de 20 de jUlho de 1972, e assinada por Jose Carlos (Andre Grabois),
Joca (Libero Giancarlo Castiglia), Beto (Lucio Petit da Silva), e Luis (Guilherme
Gomes Lund):

"Naquele lugar eramos uteis apopula~ao, tanto do Para como de Goias, na sua quase
totalidade, como V. Exa. bem sabe, pobre e desprotegida. Compravamos os produtos
da terra com minima margem de lucro e vendiamos mercadorias mais indispensaveis
avida do povo a pre~o baixo. Alem disso, comerciavamos com remedios, tambem a
preco baixo, e duas pessoas, como enfermeiras de profissao, receitavam, faziam
partos e realizavam pequenas interven~6es cirurgicas. Tudo gratuitamente. Eramos
assim estimados por centenas de familias de lavradores e por inumeros moradores de
Maraba, Sao Domingos das Latas e Araguatins. Jamais tivemos desaven~as com
qualquer habitante da regiao, nao molestamos nem prejudicamos ninguem".40

Na carta endere~ada aos seus amigos de Porto Franco, Tocantin6polis e Estreito, a
vitima Joao Carlos Haas Sobrinho, em setembro de 1972, contava sobre a assistencia
medica que prestou e as condi~6es da popula~ao local da regiao do Araguaia: "Desde
aquela epoca, em fins de 1968, estive radicado nas proximidades de Sao Geraldo, em
frente a Xambioa, onde me dediquei a assistencia medica e ao comercio de
medicamentos. Passei, assim, a residir em zona extremamente abandonada pelas
autoridades federais e estaduais, carente das minimas condi~6es para que seu povo
tenha uma vida sadia e feliz".41

"MONTEIRO, Adalberto. Op. cit., pags. 145 e 146.
" Ibidem, pags. 147 e 148.
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As vitimas do presente caso sao setenta brasileiros desaparecidos", entre os anos de
1972 e 1975, na regiao do Araguaia:

1. Adriano Fonseca Fernandes Filho (Chico)

Nascido em Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais. Entrou para a Faculdade de
Filosofia em 1969, que nao pode concluir. Trabalhou como funciom\rio do Tribunal
Superior Eleitoral e dedicou-se ao teatro como autor, encenador e ator. Estava na
clandestinidade quando foi para 0 Araguaia. Desapareceu com 28 anos.

2. Andre Grabois (Ze e Jose Carlos)

Nascido no Rio de Janeiro (RJ). Obrigado a abandonar os estudos aos 17 anos. Filho
de Mauricio Grabois. Estava na clandestinidade quando foi para 0 Araguaia.
Desapareceu com a idade de 27 anos.

3. Antonio Alfredo Campos (Alfredo)

Residia no Municipio de Sao Joao do Araguaia, no Estado do Para. Foi barqueiro,
tropeiro, castanheiro e lavrador. Desapareceu com 35 anos.

4. Antonio Carlos Monteiro Teixeira (Antonio)

Nascido em Ilheus, Estado da Bahia. Formou-se em Geologia pela Universidade
Federal da Bahia. Foi um dos lideres do Movimento estudantil de 1968. Casou'se em
1969 com Dinalva Monteiro Teixeira, sua colega de faculdade. Passou a residir no Rio
de Janeiro, trabalhando no Ministerio das Minas e Energia. Desapareceu com a idade
de 28 anos.

5. Antonio de Padua Costa (Piaui e Lino)

Nascido em Luis Correia, no Estado do Piau!. Estudava Astronomia na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, preso no 30° congresso da Uniao Nacional dos Estudantes
em Ibiuna. Chegou ao Araguaia na clandestinidade. Desapareceu com a idade de 31
anos.

6. Antonio Ferreira Pinto (Antonio Alfaiate)

Nascido em Lagoa dos Gatos, em Pernambuco. Trabalhava como alfaiate. Atuou
ainda como dirigente do sindicato dos Alfaiates do Estado da Guanabara.
Desapareceu com a idade 42 anos.

7. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas (Ferreira)

Nascido em Sao Paulo. Estudante secundario. Foi preso durante uma manifesta~ao.

Foi condenado a um ano e seis meses de prisao. Foi presidente da Uniao Paulista de
Estudantes Secundaristas. Desapareceu com 27 anos.

8. Antonio Teodoro de Castro (Raul)

Nascido no Ceara, em Itapipoca. Cursou ate 0 4°ano de Farmacia na Universidade
Federal do Ceara sendo obrigado, pelas persegui~6es sofridas, a ir para a Faeuldade
de Farmacia e Bioquimica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mudou-se para
o Araguaia devido arepressao. Desapareceu com 29 anos.

9. Arildo Valadiio (Ari)

42 Dos quais s6 se conhece 0 paradeiro de tres: Maria Lucia Petit da Silva, Lourival Moura Paulino e
Bergson Gurjao Farias. Breve biografia de alguns dos desaparecidos politicos baseada nas seguintes
fontes: MORAIS, Tats; SILVA, Eumano. Operat;Qo Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha. Sao Paulo:
Gera~ao Editorial, 2005, pag. 305; Comissao dos Famitiares de Mortos e Desaparecidos Politicos, op. cit,
pag. 513. Lista dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia (Lei n. 9.140/95), Anexo 36.
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Nascido em Itaici, estado do Espirito Santo. Em 1968 ingressou no instituto de Fisica
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casou com Aurea Eliza Pereira Valadao.
Ambos foram para 0 Araguaia devido a repressao estavam na clandestinidade.
Desapareceu com 25 anos.

10. Aurea Eliza Pereira Valadao (Eliza e Aurea)

Nascida em Monte Belo, no estado de Minas Gerais. Aos 17 anos ingressou no Instituto
de Fisica da Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudar Fisica Nuclear.
Casou com Arildo Valadao. Desapareceu com 24 anos.

11. Batista

Morador que aderiu ao movimento. Era campones. Era casado e tinha filhos. Nao e
conhecida a idade que tinha quando desapareceu.

12. Bergson Gurjao Farias (Jorge)

Nascido em Fortaleza, no Ceara. Era Estudante de quimica na Universidade Federal
do Ceara. Foi preso no congresso de Ibiuna e expulso da faculdade. Foi condenado a
revelia pela Justi<;a Militar a dois anos de reclusao. Desapareceu com 25 anos.

13. Cilon da Cunha Brum (Comprido e Simao)

Nascido em Sao Sepe, no Rio Grande do SuI. Estudou economia na PUC- Sao Paulo.
Perseguido estava na clandestinidade quando se dirigiu a regiao do Araguaia.
Desapareceu com 28 anos.

14. Ciro Flavio Salazar Oliveira (Flavio)

Nascido em Araguari, estado de Minas Gerais. Estudou Arquitetura no Rio de Janeiro
na Universidade do Brasil. Foi preso na "Passeata dos 100 mil". Montou uma pequena
farmacia em Palestina, no Araguaia. Desapareceu quando tinha 29 anos.

15. Custodio Saraiva Neto (Lauro)

Nascido em Fortaleza, no Ceara. Estudante secundarista. Perseguido, foi obrigado a
entrar na clandestinidade, dirigindo-se ao Araguaia. Desapareceu com 21 anos.

16. Daniel Ribeiro Callado (Doca e Daniel)

Nascido em Sao Gon<;alo, no estado do Rio do Janeiro. Fez 0 curso de Ajustador pelo
SENAI, e aos 16 anos come<;ou a trabalhar no HIME e depois no CACREN. Abandonou 0

emprego em conseqi.iencia das persegui<;6es politicas. Foi para 0 Araguaia logo ap6s
ter entrado na clandestinidade. Desapareceu com 34 anos.

17. Dermeval da Silva Pereira (Joao e Joao Araguaia)

Nascido em Salvador, na Bahia. Realizou 0 estudo secundario no Colegio Central.
Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, jubilado pelo
Decreto 477 foi obrigado a concluir 0 curso na Pontificia Universidade Cat6lica.
Exerceu a advocacia em Salvador. Chegou clandestine ao Araguaia. Desapareceu com
28 anos.

18. Dinaelza Soares Santana Coqueiro (Mariana eDina)

Nascida em Vit6ria de Conquista, estado da Bahia. Ingressou no curso de Geografia da
Universidade Cat6lica de Salvador, em 1969. Trabalhou na Sadia ate 1971. Partiu
para 0 Araguaia com 0 seu marido Vandick Reidner Pereira Coqueiro. Desapareceu
com 24 anos.

19.Dinalva Oliveira Teixeira (Dina)
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Nascida em Castro Alves, estado da Bahia. Estudava geologia na Universidade Federal
da Bahia onde se formou em 1968. Foi presa em 1968. Casou com Antonio Carlos
Monteiro Teixeira, em Salvador no ana de 1969. Trabalhou no Ministerio das Minas e
Energia. Desapareceu com 29 anos.

20. Divino Ferreira de Souza (Nunes e Goiano)

Nascido no estado de Goias, Caldas Novas. Estudante do ensino secundario. Estava
vivendo na clandestinidade quando optou pelo Araguaia, onde trabalhou como
comerciante e agricultor. Desapareceu com a idade de 31 anos.

21. Elmo Correa (Lourival)

Nascido no Rio de Janeiro (RJ). Estudou na Escola de Medicina e Cirurgia que cursou
ate ao 3" ano. Telma Regina Cordeiro Correa, sua esposa, e a sua irma, Maria Celia
Correa, tambem desapareceram na guerrilha. Desapareceu com 28 anos.

22. Francisco Manoel Chaves (Chico e Ze Francisco)

Alistou-se na Marinha. Participou, em 3 de abril de 1935, nas fileiras da Alian~a

Libertadora Nacional. Foi presQ e expulso da Marinha em 1937. Nos anos 40 foi eleito
suplente do Comite Central do Partido Comunista. Estava clandestino quando foi para
o Araguaia. Desapareceu com idade superior a 60 anos.

23. Gabriel (campones)

Nao ha informa~ao sobre essa vitima

24. Gilberto Olimpio Maria (Pedro Gil e Gilberto)

Nascido em Mirassol, estado de Sao Paulo. Cursou Engenharia na Tchecoslovaquia.
Trabalhou no jornal "A classe operaria" ate ser extinto. Estava vivendo na
clandestinidade quando se dirigiu ao Araguaia. Tinha na regiao 0 seu sogro e 0 seu
cunhado, Mauricio e Andre Grabois respectivamente. Desapareceu com 31 anos.

25. Guilherme Gomes Lund (Luis)

Nascido no Rio de Janeiro (RJ). Estudou no colegio militar e depois na faculdade de
arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando ate ao 2 0 ano. Foi
preso na "Passeata dos cem mil". Foi condenado, a revelia, a seis meses de prisao.
Desapareceu com 26 anos.

26. Helenira Rezende de Souza Nazareth (Fatima e Nega)

Nascida no estado de Sao Paulo, em Cerqueira Cesar. Cursava letras na Faculdade de
Filosofia da USP. Foi presa por duas vezes. Foi diretora da Uniao Nacional dos
Estudantes. Desapareceu com a idade de 28 anos.

27. Helio Luiz Navarro de Magalhaes (Edinho)

Nascido no Rio de Janeiro (RJ). FreqUentava a faculdade de quimica e de musica na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perseguido se dirigiu ao Araguaia.
Desapareceu com 25 anos.

28.ldalisio Soares Aranha Filho (Aparicio)

Nascido em Rubim, Minas Gerais. Estudou em Teofilo Otoni (MG). Completou a
Faculdade de Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, foi eleito
Presidente do Centro de Estudos de Psicologia de Minas Gerais e do Diret6rio
Academico da Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas em 1971. Casado com
Walkiria Afonso Costa. Desaparecido com 25 anos.

33



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerfmentos, argumentos e provas

ieve CEtIL
29. Jaime Petit da Silva (Aparicio)

Nascido em lacanga, no estado de Sao Paulo. Ingressou no instituto eletrotecnico de
Engenharia da Faculdade Federal de Itujaba e trabalhou como professor de
Matematica e Fisica. Foi presQ no congresso da UNE. Foi condenado it revelia em
1969. Foi para 0 Araguaia junto dos irmaos, Maria Lucia e Jaime Petit da Silva, e na
companhia da esposa Regilena da Silva Carvalho. Desapareceu com 28 anos.

30. Jana Moroni Barroso (Cristina)

Nascida em Fortaleza, no Ceara. Cursou ate ao quarto ano de Biologia na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desapareceu com 26 anos.

31. Joao Carlos Haas Sobrinho (Juca)

Nascido em Sao Leopoldo, estado de Rio Grande do SuI. Foi estudante de Medicina na
Universidade Federal do Rio Grande do SuI. Formou-se em 1964, exerceu a medicina.
Passou a viver na clandestinidade por estar sendo perseguido. Desapareceu com a
idade de 31 anos.

32.Joao Gualberto Calatroni (Zebao)

Nascido em Nova Venecia, estado do Espirito Santo. Formou-se como tecnico de
contabilidade. Desapareceu com a idade 22 anos.

33. Joaquim de Souza (Joaquinzao) - nao obtivemos informa~ao

34. Jose de Oliveira (campones) - nao obtivemos informa~ao

35. Jose Humberto Bronca (Zeca e Fogoi6)

Nascido no Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. Era Mecanico de
manuten~ao de aeronaves. Estava na clandestinidade quando foi para 0 Araguaia.
Desapareceu com 40 anos.

36. Jose Lima Piauhy Dourado

Nascido na Bahia, localidade de Barreiras. Estudou na Escola Tecnica Federal da
Bahia em Salvador. Era fotografo. Na guerrilha encontrava-se 0 seu irmao Nelson
Lima Piauhy Dourado, tambem desaparecido. Jose desapareceu com a idade de 27
anos.

37.Jose Maurilio Patricio (Mane e Manoel do 'B')

Nascido em Sao Joao de Petropolis, no Estado do Espirito Santo. Formou-se em 1966
como tecnico agricola. Frequentou a Universidade Rural no Rio de Janeiro. Foi presQ
no congresso de Ibiuna da UNE, e em 1969 passou it clandestinidade. Desapareceu
com 30 anos.

38. Jose Toledo de Oliveira (Vitor)

Nascido em Uberlandia, no Estado de Minas Gerais. Acumulava as profiss6es de
Advogado e de Bancario. Entrou para 0 Sindicato dos Bancarios. Foi eleito diretor da
associa~ao dos funcionarios do Banco. Foi preso, no trabalho, em 1969, perseguido
optou pelo projeto no Araguaia. Desapareceu com 31 anos.

39.Juarez Rodriguez Coelho - nao obtivemos informa~ao

40. Kleber Lemos da Silva (Carlito)

Nascido no Rio de Janeiro. Formado em Economia, era pesquisador no Instituto de
Ciencias Sociais. Desapareceu com 30 anos.
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41. Libero Giancarlo Castiglia (Joca)

Nascido em San Lucido, Cozenza, Itatia. Era open\rio metalurgico no Rio de Janeiro
apos ter concluido 0 curso de torneiro mecanico. Chegou ao Araguaia na
clandestinidade. Desapareceu com 29 anos.

42. Lourival de Moura Paulino

Campones e barqueiro da regiao do Araguaia com aproximadamente 55 anos; era
casado e tinha filhos.

43. Lucia Maria de Souza (Sonia)

Nascida em Sao Gon\=alo, no Rio de Janeiro. Cursava 0 4° ano de Medicina na
Universidade Federal do Rio de Janeiro e estagiava no Hospital Pedro Ernesto.
Encontrava-se clandestina quando foi para 0 Araguaia. Desapareceu com 29 anos.

44. Lucio Petit da Silva (Beto)

Nascido em Piratininga, no Estado de Sao Paulo. Completou 0 curso superior no
Instituto de Eletrotecnico de ltujaba. Trabalhou em Sao Paulo como engenheiro da
Light, da Engemix e da Cia. Nativa, em Campinas. Viajou para 0 Araguaia com os seus
irmaos Maria Lucia e Jaime. Desapareceu com 31 anos.

45. Luiz Rene Silveira e Silva (Duda)

Nascido no Rio de Janeiro. Ingressou em 1970 na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro tendo cursado apenas 0 primeiro ano. Desapareceu com 23 anos.

46. Luiz Vieira de Almeida (Luizinho)

Morador de Bacaba, no Estado do Para. Campones que se incorporou ao grupo.
Desapareceu com idade aproximada de 45 anos.

47. Luiza Augusta Garlippe (Tuca)

Nascida em Araraquara, em Sao Paulo. Formou-se em Enfermagem pela Universidade
de Sao Paulo. Era enfermeira-chefe do Departamento de Doen\=as Tropicais do
Hospital das Clinicas. Foi para 0 Araguaia com 0 seu companheiro Pedro Oliveira
Alexandrino. Desapareceu com 33 anos.

48. Manoel Jose Nurchis (Gil)

Nascido em Sao Paulo. Era operario. Foi presQ por motivos politicos em Junho de
1963. A persegui\=ao que sofreu obrigou-o a abandonar 0 emprego e mudar-se para 0

interior. Desapareceu com a idade de 32 anos.

49. Marcos Jose de Lima (Zezinho E Ari A)

Nascido em Nova Venecia, no Espirito Santo. Era Open\rio. Desapareceu com 26 anos.

50. Maria Celia Correa (Rosa)

Nascida no Rio de Janeiro. Cursava Ciencias Sociais na Faculdade Nacional de
Filosofia. Ao mesmo tempo era bancaria . Foi para 0 Araguaia, em companhia de seu
irmao Elmo Correa e da sua cunhada Telma Regina Cordeiro Correa, tambem
desaparecidos na guerrilha. Desapareceu com 29 anos.

51. Maria Lucia Petit da Silva (Maria)

Nascida em Agudos, Estado de Sao Paulo. Fez 0 curso primario, 0 Ginasial e dois anos
do Curso normal em Duartina (SP), concluindo este na capital do Estado. Foi
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professora primaria Municipal em Sao Paulo. No Araguaia estava com seus dois
irmaos, Jaime e Lucio Petit da Silva. Desaparecida com 22 anos.

52. Mauricio Grabois (Mario)

Nascido em Salvador, na Bahia. Era casado e tinha um casal de filhos. Ingressou no
curso preparatorio para a Escola militar de Realengo, de onde foi expulso em 1933.
Cursou a escola de Agronomia ate ao r ano. Foi condenado il revelia em um processo
em Minas Gerais durante 0 periodo do Estado Novo. Foi presQ no Rio de Janeiro em
1941. Foi deputado constituinte pelo PC do B. Dirigiu 0 jornal "A Classe Operaria".
Apos 1964 foi obrigado a voltar il dandestinidade. Foi condenado il revelia em varios
processos pelo tribunal militar. Desapareceu com 61 anos.

53.Miguel Pereira dos Santos (Cazuza)

Nascido em Recife, Pernambuco. Conduiu 0 curso cientifico do Colegio de Aplica~ao

da Universidade de Sao Paulo em 1964. Trabalhava no Banco Intercontinental do
Brasil. Estava na dandestinidade quando foi para 0 Araguaia. Desapareceu com 29
anos.

54. Nelson Lima Piauhy Dourado (Nelito e Alexandre)

Nascido em Jacobina, na Bahia. Empregado da Petrobras. Desenvolveu atividade
sindical. Foi presQ e demitido apos 0 golpe de 1964. 0 seu irmao, Jose Lima Piauhy
Dourado, tambem estava na guerrilha. Desapareceu com 33 anos.

55. Orlando Momente (Landim e Landinho)

Nascido em Rio Claro, em Sao Paulo. Era open\rio da Companhia Antartica Paulista.
Em razao das persegui~6es politicas foi para 0 Araguaia. Desapareceu com 40 anos de
idade.

56. Osvaldo Orlando da Costa (Osvaldiio, Mineiriio)

Nascido em Minas Gerais, na localidade de Passa Quatro. Fez 0 Curso Industrial Basico
de Ceramica em Sao Paulo. Formou-se com Tecnico de Maquinas e Motores na Escola
Tecnica Federal no Rio de Janeiro. Foi oficial da reserva do exercito apos servir no
CPOR/RJ. Estudou em Praga engenharia de Minas, na antiga Tchecoslovaquia.
Desapareceu com 36 anos.

57. Paulo Mendes Rodrigues (PaUlo)

Nascido em Cruz Alta, no Rio grande do SuI. Economista foi obrigado a viver na
dandestinidade pela persegui~ao sofrida. Desapareceu com a idade de 42 anos.

58. Paulo Roberto Pereira Marques (Amauri)

Nascido em Pains, Minas Gerais. Era Bancario. Passou a viver na dandestinidade e
optou pelo projeto no Araguaia. Desapareceu com 24 anos.

59. Pedro Alexandrino de Oliveira (Peri)

Nascido em Belo Horizonte. Era Bancario, ao mesmo tempo em que conduia os seus
estudos secundarios. Foi presQ e torturado em Belo Horizonte. Desapareceu com a
idade de 26 anos.

60. Pedro Carretel (Carretel)

Era campones na regiao e incorporou-se il guerrilha.

61. Rodolfo de Carvalho Troiano (Manoel do A)
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Nascido em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Era estudante secundarista. Foi preso
duas vezes. Apes sair da prisao mudou-se para a regiao do Araguaia. Desapareceu
com 24 anos.

62. Rosalindo Souza (Mundico)

Nascido em Caldeirao Grande na Bahia. Foi estudante de Direito na Faculdade da
Universidade Federal da Bahia; no 4° ano foi impedido de se inscrever e teve de
terminar 0 curso na Universidade Candido Mendes no Rio de Janeiro. Exerceu
advocacia. Desapareceu com a idade de 33 anos.

63. Sabino Alves da Silva (campones) - nao obtivemos informas;ao

64. Sandoval (campones) - nao obtivemos informas;ao

65. Suely Yumiko Kamaiama (Sueli e Chica)

Nascida em Coronel Macedo, em Sao Paulo. Frequentava a licenciatura em Lingua
Portuguesa e Germanica na Universidade de Sao Paulo. Desapareceu com 26 anos.

66. Telma Regina Cordeiro Correa (Lia)

Nascida no Rio de Janeiro. Estudava Geografia na Universidade Federal Fluminense.
Apos ser expulsa da Universidade deslocou-se juntamente com 0 seu marido, Elmo
Correa, para a regiao do Araguaia, para a localidade de Gameleira. Desapareceu com
27 anos.

67. Tobias Pereira Junior (Josias)

Nascido no Rio de Janeiro. Estudou Medicina na Universidade Federal Fluminense ate
o r ano. Desapareceu com 25 anos.

68. Uirassu de Assis Batista (Valdir)

Nascido em Itapicuru, na Bahia. Era estudante secundario. Foi aprovado no vestibular
da Universidade Federal da Bahia, perseguido nao pode iniciar seus estudos se
deslocando para 0 Araguaia. Desapareceu com 22 anos.

69. Vandick Reidner Pereira Coqueiro (Joao do B)

Nascido no Estado da Bahia, em Boa Nova. Cursou economia na Universidade Federal
da Bahia, ate

ao r ano. Trabalhava como professor de histeria. Casou com Dinaelza Santana
Coqueiro. Desapareceu com 24 anos.

70. Walquiria Afonso Costa (Valk)

Nascida em Uberaba, Minas Gerais. Formou-se no curso Normal, tradicional forma(:ao
de professoras, exercendo em Belo Horizonte a profissao. Ingressou na faculdade de
Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. Pelas persegui(:oes pollticas foi
para 0 Araguaia. Foi julgada a revelia. Era casada com Idallsio Soares Aranha Filho.
Ela desapareceu com a idade de 27 anos.

Conforme ja foi apontado pelos peticionarios, desde a peti(:ao inicial, durante os
anos de 1972 e 1975, como consequencia das as;oes ilegais dos militares na regiao do
Araguaia (prisoes arbitrarias, torturas, persegui(:oes, emboscadas, execus;oes),
ocorreram muitos desaparecimentos, dentre os quais pade-se identificar os nomes de
setenta pessoas. Sabe-se que inumeros outros individuos tambem foram vitimas das
opera(:oes do Exercito brasileiro, no entanto, em decorrencia da instabilidade
politica da epoca e da falta de contato com outros familiares, nao e possivel ter
conhecimento de suas identidades, 0 que, no entanto nao impede que denuncias de

37



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CEjIL

000342

outras vitimas de desaparecimento for~ado das mesmas a~6es militares na regUi.o,
desconhecidas ate 0 presente momento, possam vir a ser conhecidas e comprovadas
no futuro.

e. Operac;:6es militares 43

Entre os anos 1972 e 1975 as Forc;:as Armadas brasileiras realizaram uma serie de
campanhas militares no Sul do Estado do Para, efetivadas em nove opera~6es

diferentes com 0 objetivo de erradicar os militantes do Partido Comunista do Brasil.

Em agosto de 1971 0 exercito, desconfiado que as organizac;:5es de oposic;:ao ao
regime militar estavam formando grupos nas regi5es rurais do pais, planejou e levou
a termo it chamada Opera~ao Mesopotamia. Esta opera~ao tinha por objetivo
conhecer essa forma de organiza~ao Longe das metrepoles e investigar um grupo de
militantes que realizara no interior dos Estados do Maranhao e Goias, um trabalho de
aproxima~ao com a popula~ao local e promo~ao de conscientiza~ao com os cuidados
de higiene e alimenta~ao para melhorar as condi~6es de saude nas familias pobres
que la viviam. Obtiveram a informa~ao que alguns militantes do PC do B que haviam
realizado esse trabalho teriam se deslocado para a regiao do Araguaia e
desaparecido.

o Estado brasileiro supostamente teria tomado conhecimento sobre militantes do PC
do B que se organizaram na regiao do Sul do Estado do Para apes a deten~ao de ex
integrantes que teriam fugido e mais tarde teriam sido presos e torturados.

43 MONTEIRO, Adalberto. Op. cit., contra-capa.
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No come<;o do ano de 1972 as orgaos de seguran<;a e inteligencia do exercito
realizaram na area da regiaa do Araguaia a Opera<;ao Axixa, destinada a conhecer e
elaborar mapas de funcionamento e organiza<;ao do grupo militante do PC do B na
regiao.

Entre a final de mar<;o ate julho de 1972 foi realizada a Primeira Campanha.
Informa<;6es do exercito indicam que aproximadamente 2.000 militares, que
pertenciam majoritariamente aBrigada de Infantaria da Selva (BIS), se concentraram
na regiao, transformando as cidades de Maraba e Xambioa em quarteis".

No decorrer da opera<;ao a diretriz polltica do exercito e modificada, passando a ser
vigente a ordem oficial que ja inclui a elimina<;ao do grupo de militantes do PC do B.
Nesse sentido, a Ordem de Opera<;6es W 6, de 26 de maio de 1972 instruia a "atuar
na regiaa a tim de recanhecer, tazer cantata, buscar, capturar au destruir aa
inimigo" 45.

No marco dessa Campanha foram realizadas diversas opera<;6es:

" MINISTERIO DO EXERCITO. Fonio com Xambioa: Mapa da Fon;a (de 29 de maio de 1972) Anexo 54;
Comando Militar do Planalto. Relotario Monobra Araguaial7l: Opera,ao Papagaio (de novembra de
1972) Anexo 55; OperaC;Qo Papagaio: Relatorio das Opera,oes (de novembro de 1972), Anexo 58:
Manabra Araguaial7l: Relatorio do apoio logistico (de novembro de 1972) Anexo 59. Documentos
divulgados em conjunto com a publica~ao do livro Operar;ao Araguaia: os arquivos secretos da
Guerrilha, de Tals M9rais e Eumano Silva (Gera~ao Editorial, 2005).
<S MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Ordem de operoc;oes n' 6 (de 26 de maio de
1972) Anexo 53. Documento divulgado em conjunto com a publica<;:ao do livro Operac;ao Araguaia: os
arquivos secretos do Guerrflha, de Tals Morais e Eumano Silva (Gera<;:ao Editorial, 2005).
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Operat;GO Peixe I: 0 principal objetivo desta opera~ao era verificar informa~ao ja
obtida sobre a localiza~ao da area que se encontrava um dos grupos de militantes do
PC do B - area de Cigana, e detalhar melhor essas informa~6es. As principais
diretrizes especificavam que a opera~ao deveria ser realizada sob rigoroso sigilo; que
os agentes deveriam usar "trajes civis e tipicos da regiao"; que em caso de captura
por parte do "inimigo" deveriam se desfazer dos armamentos, e por fim, que
estavam autorizados a "efetuar pris6es sob as condi~6es de maior sigilo possivel" ".
Elaborada para ser realizada em duas fases, a primeira etapa era verificatoria, se
certificar que existia um grupo de militantes opositores e confrontar informa~6es ja
obtidas. A segunda etapa previa 0 "isolamento, cerco e redu~ao do inimigo (a
regular)" .

Militares ja haviam obtido informa~6es sobre os militantes e novas localidades onde
se agrupavam, tambem passaram a saber que estes militantes eram conhecidos na
regiao como "paulistas"47. Estas informa~6es mudaram a estrategia da opera~ao: no
dia 31 de mar~o os agentes militares voltaram a Belem e ficou decidido que seria
necessario obter informa~6es mais detalhadas a respeito da organiza~ao dos
militantes do PC do Bantes de dar seguimento a segunda etapa prevista na opera~ao:

o isolamento, cerco e redu~ao do inimigo.

Neste contexto que e elaborada a Operat;Go Peixe II. Os militares ja detinham mais
informa~6es sobre um agrupamento de militantes e pretendiam nesta opera~ao

capturar quatro deles, que consideraram ser as lideran~as, posteriormente deveriam
interroga-los para conhecer as especificidades da regiao da Gameleira e da Faveira,
novo local que segundo os relatorio realizados na opera~ao anterior tambem teria um
grupo com as mesmas caracteristicas48

•

No dia 03 de abril de 1972, 15 militares (do Exercito, Marinha e Aeronautica)
decidiram que opera~ao seria de maior envergadura. Os agentes foram novamente
divididos em tres grupos: 0 primeiro estava responsavel por capturar e realizar os
interrogatorios em Maraba.

De acordo com documento "secreto" do CIE parte dos procurados foram capturados e
interrogados, entre estes agricultores e comerciantes locais, todos foram liberados
por nao ter demonstrado rela~ao com os militantes do PC do B e um deles ajudou os
agentes, desenhando um mapa onde esclarecia 0 local dos acampamentos. Os
documentos oficiais informam que com a ajuda dos moradores da regiao os militares
tra~aram um perfil dos "paulistas": "prestavam assistencia medica e distribuiam
remedios para os agricultores da regiao".

o segundo grupo deveria se deslocar ate a localidade de "Faveira" para capturar
militantes, assim como demais suspeitos que viessem a aparecer no decorrer da
a~ao.

Ja 0 terceiro grupo tinha a tarefa de realizar bloqueios na estrada Transamazonica
para identificar e capturar militantes. 0 Relatorio do desenvolvimento da opera~ao

44 MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera<;Qo Peixe I: Cronograma das a<;5es na
area de Maraba (de mar<;o de 1972) Anexo 40; Opera<;Qo Peixe I: Diretriz do Comandante da 6' RM (de
mar~o de 1972), Anexo 41. Documentos divutgados em conjunto com a publica<;:ao do livro Opera~ao

Araguaia: os arquivDs secretos da Guerrilha, de Tais Morais e Eumana Silva (Gerat;ao Editorial, 2005).
" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera<;Qo Peixe i: Sumario dos Informes
Colhidos (de mar,o de 1972), Anexo 42. Documento divulgado em conjunto com a publica,ao do livro
Operac;tio Araguaia: as arquivos secretos do Guerrilha, de Tais Morais e Eumana Sllva (Gera<;ao Editorial,
2005).
" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera<;Qo Peixe ii: confirma,ao de ordens
verbais, Anexo 43. Documento divulgado em conjunto com a publica<;:ao do livre Operapio Araguaia: os
arquivos secretos da Guerrilha, de Tats Morais e Eumana Silva (Gerac;:ao Editorial, 2005).
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aponta aspectos que dificultaram 0 exito da a~ao no que dizia respeito as capturas,
entendeu-se que a popula~ao local foi muito abordada, comprometendo 0 sigilo da
opera~ao e resultando na provavel fuga dos militantes.49

•

Operar;iio Peixe 11/: Como nao haviam encontrado "elementos suspeitos" estenderam
a incursao para a parte oeste da regiao, a altura do kilometro 72 da estrada
Transamazonica ate a regiao central do "alvo", que era localidade de Chega com
Jeito. Objetivo era "Realizar uma incursao com a tropa sobre 0 "ALVO" a fim de
capturar, neutralizar e;ou destruir 0 inimigo" so.

o Resultado dessa opera~ao foi a localiza~ao de locais onde os militantes do PC do B
haviam morado. A avalia~ao do relat6rio militar da opera~ao, indica que os
militantes nao haviam realizado qualquer a~ao de enfrentamento:" As opera~6es se
caracterizaram por deslocamentos na selva, atraves trilhas, ate nos centros de
treinamento ou locais de dominio e sempre com 0 inimigo evitando 0 confronto
direto".51

Operar;iio Cigana: 0 Centro de Investiga~6es do Exercito, doravante CIE, e 0

Comando Militar da 3' Brigada, nas opera~6es anteriores solicitaram aten~ao a regiao
de "Cigana", local indicado pelo militante que havia fugido e posteriormente foi
detido e submetido a severas se~6es de tortura.

Determinaram a realiza~ao de uma nova opera~ao a ser realizada por 15 agentes do
CIE ligados ao gabinete do Ministro do Exercito, com a presen~a do militante do PC
do B presQ em Brasilia, Pedro Albuquerque, chamada Opera~ao Cigana, a qual teve
inicio no mesmo periodo da Opera~ao Peixe III, abril de 1972.

Outros dois militantes foram presos pela policia militar, quando tentavam viajar,
ambos chegando a regiao. Foram todos levados para Brasilia, presos, submetidos a
se~6es de torturas para informar sobre as atividades do PC do B na regiao do
Araguaia." .

Cobrados pelo Ministro de Exercito sobre a eficacia das opera~6es anteriores, a
Operar;iio Peixe IV, tinha por objetivo usar a experiencia das opera~6es anteriores,
verificando os erros cometidos, para por meio de uma abordagem diferente,
finalmente localizar, identificar e destruir 0 "inimigo". Iniciada em 3 de maio 1972,
realizada pela Aeronautica, Marinha e Exercito com a ajuda da policia militar do
Para, com efetivo refor~ado. 0 objetivo desta missao era realizar opera~6es

informais na regiao entre Maraba e Xambioa. As ac;:6es foram divididas por regiao em
tres equipes e com exce~ao de pris6es de agricultores suspeitos por ajudar os
militantes nao alcanc;:ou 0 resultado proposto, os locais de moradia dos militantes
encontrados ja haviam sido abandonados".

" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Sumario do segundo fose de coletas de
informac;6es da Opera~iio Pe;xe (de abril de 1972). Documento divulgado em conjunto com a publica<;ao
do \lvra Operaqao Aragua/a: os arqufvos secretos da Guerrflha, de Tals Morais e Eumana Silva (Gera~ao

Editorial, 2005). Anexo 52
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Operoqiio Peixe ill: Info e Combate (de abril
de 1972). Documento divulgado em conjunto com a publica<;8o do livro Operac;iio Araguaia: os arquivos
secretos do Guerrilha, de Tais Morais e Eumana Silva (Gera<;ao Editorial, 2005). Anexo 45
" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Operaqiio Peixe iii: Info e Combate (de abril
de 1972). Documento divulgado em conjunto com a publica~ao do livro Operaqiio Araguaia: os arquivos
secretos da Guerrilha, de Tais Morais e Eumano Silva (Gerac;ao Ed1torial, 2005). Anexo 45
52 Declaraqiio que presta Eduardo Jose Monteiro Teixeira, de 27 de novembro de 1996. Anexo 8 da
Comunicas:ao dos Petisionarios de 24 de outubro de 1997, Apendice 3 da Demanda da CIDH.
" MINISTERIO DD EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Operaqilo Peixe IV: Info. Documentos
divulgados em conjunto com a publicac;ao do livro Operaqiio Araguaia: os arquivos secretos da
Guerri/ho, de Tals Morais e Eumano Silva (Geracao Editorial, 2005). Anexo 48
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A baixa de um militar e 0 ferimento de outro, somada a capacidade assumidamente
limitada dos agentes militares de se deslocar com destreza dentro da mata,
determinou que a aeromlutica elaborasse planejamento de opera<;:ao para utiliza<;:ao

O0034
~ do helicoptero. A Operac;iio Pe;xe V, a qual tinha por finalidade principal resgatar as
U equipes de informantes que entravaram no meio da mata e garantir seguran<;:a aos

operadores das missoes de Xambioa. Durante estas campanhas militares ocorreram
inumeraveis deten<;:oes arbitrarias, torturas, execu<;:oes e desaparecimentos for<;:ados,
perpetrados contra os militantes do PC do B e os agricultores que viviam no local.
Nessas opera<;:oes as pessoas vinculadas ao PC do B, detidas nas bases militares da
propria regiao ou enviadas a orgaos militares de deten<;:ao da repressao em Brasilia,
(Pelotao de Investiga<;:oes Criminais do Exercitoj, Sao Paulo e Rio de Janeiro (Doi
Codis, prisoes da aeronautica e Cenimar), passaram por muitos anos irregularmente
encarceradas, sem oficializa<;:ao da prisao e respectiva acusa<;:ao de crime que
justificasse a deten<;:ao". Ao longo das campanhas, comandos diferentes
estabelecem estrategias conflitantes entre si, desde utilizar os mesmos meios que os
militares acreditavam serem os instrumentos de manobra dos militantes, como
prestar servi<;:os de saude, oferecer remedios para atrair a proximidade e confian<;:a
dos agricultores residentes na regiao, 0 que tambem pressupunha uma rela<;:ao
respeitosa com todos da familia; passando por rela<;:oes contratuais: que ofereciam
dinheiro por militante entregue (ou comprovadamente morto por meio de peda<;:o do
corpo identificavel, cabe<;:a oute maos), ou contratavam mateiros ou informantes
chamados de "bate-pau", que ajudavam os agentes militares a se deslocar na mata
ou encontrar locais de armazenamento de produtos dos militantes que garantiam a
sobrevivencia por lange periodo na mata, possibilitando emprego remunerado a
popula<;:ao local. Ou ainda, estabelecendo por meio de deten<;:ao arbitnlria, tortura e
maus tratos 0 medo na popula<;:ao local, que mesmo sem desejar ou sequer ser
remunerada era obrigada a prestar todo tipo de trabalhou como guia, delator,
cozinheira, empregada, motorista, etc.

Em setembro de 1972 a a<;:ao repressiva foi retomada, come<;:a a Segunda Campanha,
a chamada Opera<;:ao Papagaio. Entre 3 mil e 5 mil soldados foram mobilizados para
esta opera<;:ao de grande envergadura, a qual durou ate outubro de 1972 e foi
equiparada pelos proprios militares ao corpo expedicionario de agentes militares
brasileiros que combateu a 2' Guerra Mundial".

E iniciado um periodo de sete meses sem ataques, resultado da mudan<;:a de
estrategia das For<;:as Armadas para combater os militantes do PC do B. A Operac;iio
Sucuri e parte de uma etapa intermediaria entre a segunda e a terceira campanha,
quando as For<;:as Armadas optaram por realizar uma ampla e profunda opera<;:ao de
inteligencia, com 0 objetivo de colher 0 maior e mais precise numero de informa<;:oes
sobre os militantes do PC do B e os camponeses que aderiram ao grupo ou apenas
auxiliavam na manuten<;:ao da sobrevivencia dos mesmos dentro da mata,
especialmente facilitando informa<;:ao sobre seus perseguidores56

•

A diretriz desta opera<;:ao era observar, vivenciar e relatar tudo que se passava na
regiao para organizar um relatorio detalhado para a proxima campanha, que no
planejamento ja prometia ser a ultima e derradeira.

54 Processo n° 95.0015560~5. Depoimento de que presta Danilo Carneiro. 9<0 Vara Federal do Rio de
Janeiro. Juiza Titular: Valeria Medeiros de Albuquerque. Anexo 6 das Observa<;:6es dos Peticionarios de
24 de outubro de 1997. Apendice 3 da Demanda da CIDH.
55 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da RepUblica, op. cit., pag. 197.
"MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Plano de Intarmac;iJes Sueurl nO 1 (de abril de
1973) Anexo 56; Ordem de operac;iJes nO 1: Operac;ao Sucuri (de abril de 1973). Documento divulgado em
conjunto com a pubtica<;:ao do livro Operac;ao Araguaia: 05 arquivos secretos da Guerrilha, de Tais
Morais e Eumano Silva (Gerac;ao Editorial, 2005). Anexo 57 .
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Uma boa parte dos agentes chegou it reglao disfar~ada de civis ligados a orgaos
publicos de desenvolvimento e prote~ao da saude publica contra epidemias e
doen~as tropicais, como 0 controle da malaria, funcionarios do INCRA, DNER e CEM,
por exemplo. Outros compraram terras e passaram a se misturar entre os agricultores
locais. Tambem montaram pequenos comercios e bares, chamados na regiao de
"birosca", que sao locais de convivio social para 0 lazer dos agricultores que
enquanto bebiam conversavam sobre 0 cotidiano e seu universe de atua~ao social, 0

que necessariamente incluia informa~ao sobre os militantes do PC do B. Ao finalizar a
opera~ao, 0 CIE tinha um mapa detalhado da popula~ao local, uma ficha com
aproximadamente 400 habitantes dos arredores, e sua possivel rela~ao com os
militantes, e a identifica~ao de boa parte dos integrantes do PC do B na regiao.

Por fim, em outubro de 1973 teve inicio a terceira e ultima expedi~ao contra a
guerrilha: a Opera~ao Marajoara. A Presidencia da Republica, na epoca
representada pelo General Medici, assumiu diretamente 0 controle das opera~6es,

sob a ordem de nao fazer prisioneiros. Esta nova campanha mobilizou, alem daqueles
que ja se encontravam na regiao, cerca de 750 militares especificamente treinados
para 0 combate direto com os militantes, apoiados por helicopteros e avi6es.

Os camponeses, habitantes da regiao tambem foram novamente intimidados e
agredidos. Por volta de 300 pessoas foram detidas e a maioria torturada, submetidos
a condi~6es desumanas de deten~ao, somados a castigos coletivos intimidatorios e
humilhantes que antecediam os interrogatorios individuais.

Ate outubro de 1974 os ultimos militantes do grupo do PC do B, foram vistos por
moradores da regiao detidos nas bases militares antes de desaparecerem.

Segundo declara~6es it imprensa do Oficial da Aeronautica57
, capitao na epoca das

opera~6es no Araguaia, Pedro Correa Cabral, teria ocorrido em janeiro de 1975 uma
"opera~ao limpeza", onde 0 mesmo teria pilotado helicoptero transportando "corpos
desenterrados em Bacaba para serem incinerados no topo da serra das andorinhas" 58.

Apos tres anos, as sucessivas campanhas das For~as Armadas na regiao dizimaram os
militantes do PC do B, que nao foram mais encontrados, tao pouco 0 Estado brasileiro
ate recentemente assumia que havia ocorrido uma a~ao militar no Sul do Para, com
propor~6es numericas de agentes e de equipamentos, caracteristicos de opera~6es

de guerra contra uma popula~ao de civis, entre camponeses que viviam na regiao e
militantes do PC do B que naquela localidade se organizaram. A~6es estas, que
contabilizaram pelo menos 70 desaparecimentos.

f. Repressao contra a popula~ao local, deten~ao de militantes
sobreviventes e desaparecidos

Ao longo de muitos anos 0 Estado brasileiro negou a existencia de um foco de
"guerrilha" (ou um agrupamento de militantes do PC do B) no sui do Para, como
tambem negou a realiza~ao de a~6es de repressao, com aparato de for~a

desproporcional, investidas contra civis indefesos, agricultores moradores do local, e
militantes politicos. Ocultou as pris6es realizadas tantos dos lavradores da regiao,
quanto dos militantes politicos, os quais sofreram barbaras e recorrentes torturas,
sem que suas deten~6es estivessem oficialmente instruidas, que seus familiares
pudessem acessa-los no local de deten~ao. Os militantes detidos viviam

57 Rinaldo Gama, de Xambioa. 0 tim da guerra no tim do mundo. Urn coronel da Aerondutica revela
como toram terriveis e sangrentos os ultimos dias da guerrflha do Araguaia. Revista Veja, 13 de outubro
de 1993. Disponivel em: <http://veja.abril.com.brlidadelem_dia_2001 Ireportagensl araguaia. html>
Acesso em: 15 julho 2009.
S8 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. eit., pag. 199.
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cotidianamente a amea~a de serem mortos, uma vez que 0 regime militar ocultava
da sociedade qualquer informa~ao e atividade vinculada ao Araguaia e demonstrava
que as opera~6es militares instruidas como pollticas de Estado determinavam a
"destrui~ao do inimigo" .

A Comissao Interamericana de Direitos Humanos observou em sua demanda a esta
hononlvel Corte que "ha indicios de que durante as campanhas militares contra a
Guerrilha do Araguaia tambem foram praticadas deten~6es arbitrarias, e que a
tortura era sistematica e perpetrada contra membros da Guerrilha do Araguaia
detidos e camponeses da regiao, os quais eram acusados de ter apoiado os membros
do PCdoB".

i. Opera~6es de repressao contra a popula~ao lacal, a
tortura e arbitrariedades camo politica de Estado

As a~6es violentas perpetradas contra toda a popula~ao que vivia na regiao em torno
dos tres principais povoados, Maraba, Xambioa e Bacaba, onde estavam vivendo os
militantes do PC do B, foram massivas e permanentes durante os anos de 1972 e
1975.

o Estado brasileiro reconheceu, por exemplo, que na terceira opera~ao militar, a
Opera~ao Marajoara, "em algumas localidades foram presos praticamente todos os
moradores homens. "60 A perspectiva e que todos eram suspeitos de colaborar com os
militantes do PC do B, ou no minimo possuiam informa~6es importantes para facilitar
a localiza~ao dos mesmos, e deveriam ser tratados como inimigos rendidos, conforme
reconheceu 0 Estado brasileiro: " A quase totalidade nao havia participado da
guerrilha, mas teve 0 azar de ter vendido mantimento, transportado, cortado 0

cabelo ou conversado, em algum momento, com um dos componentes da guerrilha.
Ou mesmo ter feito um comentario positivo ou compiacente sobre os jovens paulistas
que viviam e lutavam contra 0 governo. Naquela epoca, e naquele lugar, qualquer
sinal de simpatia por eles era visto como perigoso ato de contesta~ao ao regime, tao
perigoso quanto pegar em armas. ,,"

o Ministerio Publico Federal, no ambito dos Inqueritos Civis PUblicos nO< 112001,
3/2001 e 5/2001, tomou 0 depoimento de camponeses, e de homens moradores da
regiao que na epoca prestaram servi~o militar obrigatorio e depois se desligaram do
exercito. As informa~6es presentes no depoimento esclarecem que os integrantes das
For~as Armadas, que participaram das diversas opera~6es acima detalhadas no Sui do
Para, levadas a cabo, inicialmente com 0 objetivo de localizar e "destruir" os
militantes do PC do B, estenderam a toda a popula~ao local de lavradores, a tortura,
o tratamento cruel, arbitrario e degradante, como pode ser verificado no
depoimento de Jose Rufino Pinheiro "Seis soldados do Exercito foram ate BURITI/GO,
e por volta de 4 horas da madrugada entraram na casa do declarante perguntando
onde ele estava; Que 0 declarante ao se identificar foi algemado e levado junto com
mais 18 moradores de BURITI e levados ao Quartel de Araguaina, local em que sofreu
diversas violencias, tais como: Golpes de cassetete no estomago, pesco~o, cabe~a,

chutes com os coturnos; Que para cada prisioneiro havia sempre tres soldados para
torturar, e que os soldados 0 acusava de ser terrorista alem de agredir com palavras
de baixo calao; Que recorda que 0 Sargento Julio emitia um sinal (toque na porta)

59 Ver, inter alia, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, op. cit. e materias do Jamal Folha de Sao
Paulo, Ex-militares relatam tortura do Exercito contra guerrilha, 01/05/2005. Disponivel em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u68695.shtml. Acesso em: 17 de julho de 2009;
Enfermeiro reonimaYQ presos sob tarturo, 01/05/2005, Anexo 77.
6D Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica, op. cit., pag. 199.
M Ibidem, pogo 199.
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todas as vezes em que os gemidos dos prlSloneiros estavam ficando fracos e eles
ficavam quase desfalecidos, momento em que os espancamentos cessavam; Que os
presos que apanhavam eram levados para tomar banho para limpar 0 sangue que
escorria decorrente dos espancamentos, e apes eram encaminhados ate um onibus,
onde tomavam inje<;oes aplicadas por uma mulher e retornavam para as celas"62.

As a<;oes realizadas faziam parte do contexto de uma politica de Estado, previamente
planejada, a qual convocou diversos agentes militares para, indistintamente,
efetivar: a prisao arbitraria de todos os homens que viviam na regiao, os quais eram
retirados de suas casas, independentemente se, jovens, homens formados ou idosos,
levados em grupos para as Bases Militares para serem interrogados e torturados.
Detidos em condi<;oes sub-humanas, eram submetidos a tratamentos crueis e
degradantes: "os PQDs (para-quedistas) vinham todas as noites para 0 quartel e
torturavam os prisioneiros no predio do comando; Que fun<;ao do depoente era
acompanhar os sargentos que retiravam os prisioneiros da cela e os levava a uma sala
do predio do comando, onde eram realizados as torturas; Que 0 depoente ouvia os
gritos dos prisioneiros durante as sessoes de torturas; Que ao final das sessoes de
tortura, os PQDs obrigavam os prisioneiros a fica rem em drculo de maos dadas e
cantarem uma musica, cuja parte da letra dizia quem esta em cima nao desce e
quem esta em baixo nao sobe; Que no dia apes a tortura um soldado era escalado
para fazer a limpeza do local; Que quando 0 depoente foi escalado constatou que
havia muito sangue nas paredes, fios eletricos para choque, talos de coco-baba<;u, 0

qual servia para a<;oite"".

Segundo 0 agente secreto do Centro de Inteligencia do Exercito (CIE) "Houve, porem,
equipes que tiveram de enfrentar resistencias ocasionais. Os renitentes foram
seviciados com instrumentos terrlveis, como bastoes de cana de coqueiro, ou jogados
dentro de buracos no quintal da Casa Azul". 64

o Estado brasileiro reconheceu, que "A tortura foi sistematica. Em Xambioa cavaram
se buracos preximos ao acampamento e os homens foram pendurados de cabe<;a para
baixo, amarrados com cordas em estacas afiadas a beira dos buracos. Levavam
empurroes, socos e choques eletricos.....Varios morreram em conseqUencia de maus
tratos sofridos e alguns enlouqueceram"".

Esses fatos, constatados nos depoimentos dos lavradores ao Ministerio Publico
Federal, tambem foram corroborados no livro "Sem Vestigios", que narra as
experiencias do agente secreto do Centro de Inteligencia do Exercito (CIE). Entre
esses fatos se destaca pela gravidade a existencia de buracos, cavados na terra, nas
Bases Militares, os quais nao permitiam que as pessoas la detidas pudessem fugir,
porque as paredes eram lisas, utilizados para aprisionar agricultores e militantes, que
la ficavam detidos por longos periodos, como relata Jose de Ribamar Queiroz: "Que
chegando em Sao Geraldo continuaram com as torturas e 0 declarante foi colocado,
juntamente com outras duas pessoas, em um buraco com uns tres metros de
profundidade que foi coberto com uma lona grossa, tabua e colocado terra por cima;
Que durante aquela noite choveu muito e os outros dois vieram a morrer; Que no dia
seguinte 0 declarante foi retirado do buraco junto com os corpos dos outros dois e
colocado em um curral de arame farpado".

"Termo de Dedara<;oes de Jose Rufino Pinheiro, Inqueritos eivis Publicos 01/2001, 03/2001 e OS/2001.
Anexo 22.
63 Termo de Deetara~6es de Raimundo Antonio Pereira Mele, Inquetitos Civis Publicos, AnexQ 22,
M MORAIS, Tais. Sem vestigios: revelaq6es de urn agente secreta da dftadura militar brasileira. Sao
Paulo: Gera<;ao Editorial, 2008, pag. 124.
65 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid€mcia da Republica, op. cit., pag. 199.
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as agricultores eram obrigados a cavar esses buracos, nos quais eles mesmos seriam
encarcerados, obrigados no mesmo local a comer e fazer suas necessidades
fisiologicas de sobrevivencia. So eram retirados para os interrogatorios e
posteriormente novamente depositados: "Quando reagiam, ou nao queriam
colaborar, em vez de permanecer apanhando nas salas de interrogatorio, eles eram
confinados a buracos cavados no chao. Eram cilindros de tres metros de diametro por
outros tres metros de fundura. Com paredes lisas, ninguem conseguiria escalar. Havia
alguns nas bases de Bacaba e Xambioa. as proprios presos foram obrigados a cavar
aquelas covas fundas. Ficar ali era bem pior do que apanhar, porque nao eram horas,
mas djas. "66

As torturas e a brutalidade a que foram submetidos ocasionou traumas e danos
permanentes, como relata "dona Raimunda Alves Ramos, moradora de Palestina,
conta que 0 marido, Aderico Ramos "estava pescando, quando pegaram e levaram
ele. Tres meses depois, ele voltou para casa, mas nao era mais 0 mesmo: vomitava
sangue e teve constantes convulsoes ate morrer"".

Nao era incomum que os agentes militares destruissem os poucos bens dos
camponeses pobres, queimando sua lavoura e se apropriando de sua criac;:ao de
animais.

Dona Edna, em entrevista recente ao Jornal Folha de 5. Paulo sobre as violac;:oes de
direitos humanos praticadas pelos agentes publicos nas operac;:oes militares no
Araguaia na (na epoca) "relatou ter sido estuprada"".

Ii. Relato das prisoes dos militantes do PC do B,
sobrevlventes presos e torturados

A primeira operac;:ao militar na regiao, ocorreu no final do mes de marc;:o de 1972. Ao
Longo do ano de 1972 as campanhas das Forc;:as Armadas mobilizaram
aproximadamente 3 mil militares. No inicio das campanhas foram realizadas varias
detenc;:oes, e alguns dos detidos sobreviveram para contar a historia da guerrilha.

Diversas declarac;:oes prestadas por sobreviventes da Guerrilha do Araguaia - a
maioria destes presos e retirados da regiao pelas Forc;:as Armadas em 1972
demonstram 0 padrao sistematico de torturas cometidas contra os membros da
guerrilha, assim como a situac;:ao de vulnerabilidade na qual se encontravam aqueles
que eram ilegal e arbitrariamente detidos, naquele contexto, por agentes do Estado.
Das narrativas dos sobreviventes, se constata que 0 motivo por tras das detenc;:oes
era a obtenc;:ao de informac;:oes sobre a Guerrilha do Araguaia, fazendo com que os
presos politicos fossem submetidos a longas sessoes de torturas e interrogatorios.

Em livro no qual conta sua historia, Glenio Fernandes de Sa narra ter side preso no
Araguaia e posteriormente transportado para 0 Pelotao de Investigac;:oes Criminais
(PIC) de Brasilia. Por conta das torturas realizadas durante os primeiros oito meses
de prisao, 0 sobrevivente afirma que "[m]uitas noites se passariam ainda sem que eu
tivesse condic;:oes de dormir. Meu peito doia e estava roxo de pancadas. E prometiam
mais torturas"69

• Eduardo Jose Monteiro Teixeira, irmao da vitima desaparecida
Antonio Carlos Monteiro Teixeira, declara ter sido preso em abril de 1972 por
militares que buscavam suspeitos que poderia estar envolvido na Guerrilha do

(,6 MORAIS, Tais, op. cit., pag. 125.
" MONTEIRO, Adalberta. Guerrilha do Araguaia: Urna epopeia pela liberdade (30 anas 1972-2002).
Toeantins: Anita Garibaldi, 2002, pag. 12.
68 Jarnal Folha de Sao PaUlo, Lavrador nao ;ndenizado diz que va; recorrer. 21/06/2009, pagina A 14.
Anexo 76.
69 sA., Glenio. Araguaia: Relato de urn Guerrilheiro. Sao Paulo: Anita Garibaldi, 2004, pag. 32.
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Araguaia. Durante 0 tempo em que esteve preso, 0 sobrevivente narra ter
presenciado "os oficiais do exercito torturarem os suspeitos de envolvimento com a
guerrilha"70, e que durante 0 tempo em que permaneceu no Quartel da Marinha em
Belem do Para ficou "mais ou menos dois meses preso, incomunicavel, sofrendo
torturas, sendo tratado como um cachorro"71. Apes sua transferencia para 0 PIC de
Brasilia, Eduardo Teixeira ainda sofreu "quarenta e cinco dias de tortura
ininterrupta"".

Em seu depoimento, 0 sobrevivente Danilo Carneiro, preso pelas Fors;as Armadas em
abril de 1972, constata que passou por diversos centros de detens;ao do exercito,
dentre eles Sao Domingos das Latas, 0 Quartel Tiro de Guerra de Maraba; 0 Quartel
da Marinha em Belem, 0 PIC de Brasilia, e 0 PIC do Rio de Janeiro. Durante todo 0

tempo em que esteve detido, Danilo foi barbaramente torturado por agentes do
Estado que visavam obter informas;6es. A titulo de exemplo, 0 sobrevivente narra ter
sido "algemado, amarrado a uma corda presa a uma viatura e arrastado pela
Transamazonica"", acrescentando que "quando a viatura onde estava sendo
transportado atolava, colocavam [sua] cabes;a entre a vala e aroda da viatura, e
incontinente colocavam a mesma em movimento, afim de tentar retira-la do
atoleiro"74. Tais ferimentos resultaram permanentes, estao visivelmente no seu rosto
as marcas e 0 depoente conta ter dores lancinantes decorrentes do traumatismo
craniano e esmagamento facial. Ademais, Danilo conta ter side torturado inumeras
vezes atraves da "aplicas;ao de choques eletricos nos pontos mais sensiveis do corpo,
alem de espancamento com cassetetes e pontapes de coturno"", entre outras formas
de tortura comumente utilizadas pelas Fors;as Armadas durante a ditadura militar.
Em decorrencia das torturas que sofreu, 0 sobrevivente afirma ter tido "varias
perfuras;6es de baioneta no corpo, e perfuras;ao renal"", alem de crises de depressao
com sucessivos desmaios.

Assim mesmo, diversos sobreviventes frisam em suas declaras;6es 0 carater ilegal e
arbitrario das deten~6es. Neste sentido, Crimeia Alice Schmidt de Almeida,
companheira da vitima desaparecida Andre Grabois, sobrevivente presa e torturada
no perfodo de setembro de 1972 a abril de 1973, afirma nao ter respondido a
qualquer processo por conta de sua deten~ao77. Tambem neste sentido se da 0

depoimento de Glenio Sa, posto em liberdade apes dois anos na prisao, do qual
consta que 0 sobrevivente "nao foi submetido a processo judicial"". Em seu livro,
Glenio narra ainda que apenas um ana e meio apes sua detens;ao conseguiu ver um
familiar, com quem fez contato com a ajuda de um outro prisioneiro. Seu irmao, que
conseguiu visita-lo apes seu pai contactar "um amigo no Exercito", the contou "que 0

exercito tinha negado [sua] passagem pela PE de Brasilia".

Neste sentido, Eduardo Teixeira narra: "nao havia inquerito formalizado. 0 tempo se
passava e ficava mais dificil a nossa situas;ao como presos, ainda incomunicaveis,
depois de seis meses detidos em Brasilia. A qualquer instante retiravam-nos das celas

70 Depoimento que presta Eduardo Jose Monteiro Teixeira. Anexo 84.
71 Ibidem. Anexo 84.
n Ibidem. Anexo 84.
73 Processo nO 95.0015560v5. Depoimento de que presta Danflo Carneiro. 9a Vara Federal do Rio de
Janeiro. Juiza Titular: Valeria Medeiros de Albuquerque, op cit.
74Ib;dem.
7S Ibidem.
76 Ibidem.
77 AJ;ao ordinaria interna n° 8Z.002468Zv5. Testemunho que presta Crimeia Alice Schmidt de Almeida,
pags. 584 e 585. Anexo 9, Demanda CIDH.
78 AJ;ao ordinaria interna n° 8Z.002468Zv5. Testemunho que presta Glenio Fernandes de Sa, fls. 589v591.
Anexo 9, Demanda CIDH.
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e davam fim (... ). Por isso, quando a gente sabia que um presQ ia ser liberado, a
gente pedia que entrasse em contato com nossos familia res dizendo onde estavamos
e que fossem visitar-nos urgentes. Quanto mais 0 tempo se passava mais arriscada
ficava nossa situa~ao"79. Complementa que quando foi solto, em 1973, "[n]ao teve
formalidade nenhuma, nao assinei nada, nao me devolveram nada"'o. Sobre a
questao, Danilo Carneiro afirma: '"[c]om uma prisao ilegal e clandestina, sem
inquerito e sem processo, fui colocado em liberdade em Brasilia"".

iii. Relatos sobre as prisoes das vitimas desaparecidas

Nos mesmos depoimentos tomados pelo Ministerio Publico Federal de agricultores e
ex-militares moradores da regiao, apareceram relatos que informam que muitos
deles foram testemunhas oculares ou ate e chegaram a interagir com vitimas, do
presente caso, que teriam sido detidas pelos militares nas respectivas bases antes de
desaparecerem. Segundo os relatos de agricultores elas foram vistas nas seguintes
condi~6es:

Com fome, sem muni~6es, nem medicamentos, muitas vezes os moradores da regiao,
os reconhecia e os entregava, ou ainda intimidados pelos militares, quando as vitimas
buscavam comida em suas casas, temendo serem repreendidos por estarem
ajudando, os delatava.

Outras vitimas apresentavam sinais de que estavam se escondendo, vagando pela
mata, por muito tempo, totalmente enfraquecidos, abatidos e acometidos de
diversas doen~as.

Ha indicios que mais da metade das 70 vitimas que estiveram sob a custodia do
estado estiveram detidos nas bases militares, por periodos que variam de dias a
meses, antes de desaparecerem: Sao elas: Antonio de Padua Costa; Antonio Ferreira
Filho; Aurea Elisa Pereira Valadao; Batista; Cilon da Cunha Brun; Daniel Ribeiro
Callado; Dermeval da Silva Pereira; Dinaelza Santana Coqueiro; Dinalva Oliveira
Teixeira; Divino Ferreira de Souza; Helenira Rezende de Souza Nazareth; Helio Luis
Navarro de Magalhaes; Lucio Petit da Silva; Luis Rene Silveira e Silva; Maria Celia
Correa; Nelson de Lima Piauhy Dourado; Pedro Carretel; Rodolfo de Carvalho
Troiano; Telma Regina Cordeiro Correa; Tobias Pereira Junior; Uirassu de Assis
Batista; Walkiria Afonso Costa"; Antonio Carlos Monteiro Teixeira"; Antonio
Teodoro de Castro"; Bergson Gurjao Faria"; Kleber Lemos da Silva"; Jana Moroni
Barroso"; Jose Humberto Bronca"; Jose Lima Piauhy Dourado"; Lourival de Moura

79 Depoimento que presta Eduardo Jose Monteiro Teixeira. Anexo 84.
eo Ibidem.
S1 Processo n° 95.0015560-5. Depoimento que presta Danito Carneiro, 9a Vara Federal do Rio de Janeiro,
op. dt.
" Inqueritos Civis Publicos n'" 1/2001; 3/2001 e 5/2001. Relatorio Parcial da Investiga<;ao sobre a
Guerrilha do Araguaia de janeiro de 2002, pags. 16·20. Anexo 26 da Demanda da CIDH; Termo de
depoimento de Josian Jose de Soares, flo 1028 Anexo 22; Termo de depoimento de Raimundo Antonio
Pereira de Melo, fl. 1032. Anexo 22
83 Relatorio Angelo Arroyo, Ed. Anita Garibaldi, 38 edi<;:ao, 1996, pag. 77.
lM Secretaria Especial dos Direitos Humanos, op. dt., pag. 244~245.

as Depoimento de Dower Moraes Cavalcante. Demanda CIDH, Anexo 9,
M MORAES, Tais, op. cit., pag. 238.
a7 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid€mda da Republica, op. ciL, pag. 238.
"GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2002, pag. 455.
89 Secretaria Especial dos Direitos Humanos, op. ciL, pag 243.
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Paulino"; Luiza Augusta Garlippe91 ; Marcos Jose de Lima"; Suely Yumiko Kamaiama93 ;

Antonio Guilherme Ribeiro Ribas"; Custodio Saraiva Neto"; Jose Maurilio Patricio";
Orlando Momente97

; Paulo Roberto Pereira Marques"; Pedro Alexandrino de Oliveira
Filho"; Vandick Reidner Pereira Coqueiro'oo; Luiz Vieira de Almeida'01; Juarez
Rodrigues Coelho'02; Joaquim de Souza Moura1O

'.

Diversas declara~6es foram colhidas ao longos dos Inqueritos Civis Publicos nO'
112001, 3/2001 e 512001, dentre as quais constam depoimentos de membros das
For~as Armadas acerca das deten~6es de vitimas desaparecidas. A titulo de exemplo,
o depoente Raimundo Antonio Pereira de Melo, narra a deten~ao de Dinalva Oliveira
Teixeira, afirmando "que a guerrilheira nao resistiu a ordem de prisao; Que apos a
prisao, retornaram ao quartel do 52 BIS, para informar que se tratava da guerrilheira
Dina, e voltaram ao DNER, levando Dina presa e sem ferimentos." '04 Ja 0 depoente
Josian Jose de Soares narra "que viu a chegada da guerrilheira Walkiria na Base de
Xambioa; Que Walkiria era conduzida pelos PQDs; (... ) Que a prisao de Walkiria se
deu no mes de junho ou jUlho de 1974; Que 0 depoente fez a guarda de Walkiria
durante 4 dias; Que Walkiria ficava sempre algemada com um dos pes e as maos para
frente. "'05 Finalmente, pode-se destacar 0 depoimento de Pedro Ribeiro Alves, no
qual afirma "haver visto no acampamento do Exercito em Xambioa os guerrilheiros
Bastista, Aurea, Simao [Cilon da Cunha Brun], Josias [Tobias Pereira Junior]; que
todos estavam vivos e acompanhados de soldados". '06

g. Militares envolvidos nas a~6es que conhecemos

Os Presidentes da Republica a epoca das a~6es militares, que resultaram nos

desaparecimentos das vitimas do presente caso eram: General EMILIO GARRASTAZU

MEDICI, de outubre de 1969 ate mar~o de 1974 e 0 General ERNESTO GEISEL, a partir

de mar~o de 1974 ate mar~o de 1979.

Ha indicios que 0 Presidente Geisel esteve pessoalmente envolvido no
planejamento das a~6es militares efetivadas no Araguaia: "...quando Ernesto Geisel,
tres dias depois de sua elei~ao pelo Colegio Eleitoral, conversava com 0 chefe de sua
seguran~a, tenente-coronel Germano Arnoldi Pedrozo, do CIE. Conheciam-se desde

90 Secretaria Especial dos Direitos Humanos, op. ciL, pag. 203.
91 STUDART, Hugo. A Lei da selva: Estrategias l imagimirio e discurso dos mHitares sobre a Guerrilha do
Araguaia. Sao Paulo: Gera<;ao Editorial, 2006, pogo 370.
n Secretaria Especial dos Direitos Humanos, op. cit., pag 243.
" GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2002, pogo 457.
94 Com arquivo Curio, Araguaia ganha nova verscio. 0 Estado de Sao Paulo, 29 junho 2009. Dispon{vel
em: http://www.estadao.com.br/especiais/com~arquivo-curio-araguaia~ganha·nova~versao.63173.htm.

Acesso em: 30 junho
'JS Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 Inquerito Civil Publico. Termo de depoimento de Raimundo Antonio Pereira de Melo, fL 1033. Anexo
22.
1051nquerito Civil Publico.Termo de depoimento de Josian Jose de Soares l Anexo 22.
106 Inquerito Civil Publico. Depoimento pessoal que presta Pedro Ribeiro Alves l fL 362. Anexo 22.
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1964, quando ele fora seu ajudante-de-ordens. 0 General tomaria posse em mar~o.

Queria notfcias do Araguaia:

- Vem Ca. E como e que esta aquela opera~ao la em Altamira?

- La em Xambioa? Tenho a impressao de que se prosseguir como tem sido
executada, mais uns dois ou tres meses liquida-se aquilo La.

- Mas eles ja conseguiram alguma coisa?"

- Atualmente ja pegaram quase que trinta

- Trinta?

- Trinta. 0 efetivo mais ou menos estimado para la e da ordem de
180,200.

- E esses trinta, 0 que eles fizeram? Liquidaram? Tambem?

- Tambem.

- Hein?

- Alguns na pr6pria a~ao. E outros presos, depois. Nao tem jeito nao.

- E os outros? Nao liquida porque nao adianta?

- Nao. Porque nao consegue apanhar. [... ]

- E a popula~ao?

- A popula~ao vinha sendo trabalhada ha muito tempo por eles. [... ]

- A popula~ao nao tomou conhecimento dessas mortes, nao?

- Deve tomar, deve tomar porque a coisa se processa com a presen~a

dos mateiros e se espalha toda." 107

Estas campanhas no Araguaia foram comandadas pelo General Antonio Bandeira e
pelo General Hugo Abreu, mobilizando ao todo aproximadamente 3.800'08 militares
brasileiros, entre agentes do Exercito, Aeronautica e Marinha, com 0 apoio de
agentes publicos de outros 6rgaos governamentais como as polfcias: militar, civil e
Federal, 0 INCRA (Instituto Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agraria), a SUDAM
(superintendencia de desenvolvimento da Amazonia) e a SUCAM (superintendencia de
campanhas de saude publica).

Nos documentos oficiais existem listas que indicam os nomes dos agentes militares
envolvidos nas opera~6es, conforme a for~a armada, que era vinculado, e 0

respective 6rgao. No caso dos agentes do Centro de Inteligencia do Exercito (CIE)
constam seus respectivos codinomes.

A equipe da missao Axixa foi constituida por um Capitao e quatro Sargentos,
integrando um grupamento conjunto de elementos da 3° Bda Inf (Brigada de
Infantaria) e do CIEX (Centro de Informa~6es do Exterior- Opera~ao Condor), que se
deslocaram para Araguaina via aerea.

101 GASPARI, Elic. A Ditadura Escancarada. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2002, op. cit. pag. 402 e
403.
108 Levantamento realizado com base nos documentos divulgados com 0 livro Operac;t1o Araguaia: os
arquivos secretos da Guerrilha, de Tats Morais e Eumana Silva (Gera~ao Editorial, 2005), referentes as
operac;:6es Peixe, Papagaio, Sucuri, e Marajoara.
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o Comandante responsavel pela "Opera~ao Peixe I" foi 0 General Darcy Jardim de
Mattos, Comandante da 8' Regiao Militar, cujo planejamento das diretrizes foi
elaborado pelo Tenente-General Raul Augusto Borges - Chefe da 2'a Sec da 8' RM)'09.

Realizaram a opera~ao tres equipes, que contaram com oficiais do exercito e cinco
integrantes de cada For~a Armada (Exercito: 5° CIA Gd (Companhia de guardas),
Aeronautica: 1° ZAe (Zona Aerea) e Marinha: 4° DN (Distrito Naval).

A "Opera~ao peixe II" envolveu tres equipes: a primeira de interrogatorio, seis
Elementos; a segunda de busca, informa~6es e captura, e a terceira de busca,
informa~6es e captura - Atua~ao na Transamaz6nica. Participaram os integrantes do
Cenimar (Centro de Informa~6es da Marinha); 5° CIA Gd (Companhia de guardas); IV
DN (Distrito Naval); 2° BIS (Batalhao de Infantaria de Selva); 1° ZAe (Zona Aerea); 8°
RM (Regiao Militar)'lO.

o plano da opera~ao peixe III foi elaborado pelo General Darcy Jardim de Mattos,
tendo sido conferido pelo Coronel Alair de Almeida Pitta, Chefe da 3' Secao da 8'
Regiao Militar . Para sua efetiva~ao foi formado um Pelotao Anti- guerrilh~, PESAG,
composto de 24 agentes militares, entre tenentes, cabos e 17 soldados"'.

Participaram da "Opera~ao peixe IV" tres grupos: Grupo semi-fixo em Maraba, grupo
semi-fixo em Araguatins e 0 Grupo semi-fixo em Xambioa . Eram equipes constituidas
de pequenos efetivos (tres a quatro homens), porem de elementos em sua maioria
experientes (Oficiais e graduados que ja haviam participado de opera~6es da mesma
natureza na area) da 8° RM (Regiao Militar) com 0 apoio do 2° BIS (Batalhao de
Infantaria de Selva)"'.

Ja a "opera~ao Peixe V" que tinha por objetivo salvaguardar 0 efetivo militar
fazendo resgates dos agentes proximo a selva, contou com a participa~ao da 1° ZAe
para 0 transporte aereo do pelotao do 2° SIS (Satalhao de Infantaria de Selva)'" .

A Opera~ao Cigana foi constituida por tres equipes: CIEIADF(Centro de Informa~6es

do Exercitol Agencia do Distrito Federal); CMP (Comando Militar do PlanaIto) e 3°
Bda de Inf (Brigada de Infantaria). As mesmas eram chefiadas por um oficial do CIEI
ADF. Tambem tiveram 0 apoio da 8° RM (Regiao Militar). Em um total de 15 homens.
Foi utilizado caminhao, barco e aviao da FAB"'.

"" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera,ao Peixe I: Cronograma das a,oes na
area de Maraba (de man;o de 1972) Anexo 40; Opera,ao Peixe i: Diretriz do Comandante da 6' RM (de
man;o de 1972), Anexo 41; Opera,ao Peixe i: Sumario dos Informes Colhidos (de mar,o de 1972), Anexo
42. Documento divulgado em conjunto com a publica<;:ao do livra Operac;ao Araguaia: os arquivos
secretos dp Guerrilha

J
de Tats Morais e Eumana Silva (Gera<;:ao Editorial, 2005).

'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera,ao Peixe II: confirma<;ao de ordens
verbais, Anexo 43; Sumario da segundo fase de caletas de fn[ormap5es da Opera~iio Peixe (de abril de
1972), Anexo 52. Documento divulgado em conjunto com a publicac;:ao do livra OperaC;Qo AraguQia: os
arquivos s,ecretos da fiuerrilha, de Tats Morais e Eumano Silva (Gerac;:ao Editorial, 2005).
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Plano de opera,aes Peixe iii (de 10 abril de
1972), Anexo 46; Opera,ao Peixe iii: Info e Combate (de abril de 1972), Anexo 45. Documento divulgado
em conjunto com a pUbticac;:ao do livre Opera~ao Araguaia: os arquivos secretos da Guerrilha, de Tats
Morais e Eumano Silva (Gera<;ao Editorial, 2005).
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera>;ao Peixe LV: Reuniao do dia 3 de
maio de 1972. Anexo 49. Documento divulgado em conjunto com a publicac;:ao do livro Opera~Qo

Aragua/a: os arqufvos secretos da Guerrilha, de Tais Morais e Eumano Silva (Gerac;:ao Editorial, 2005).
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Plano de opera,aes Peixe V (de 9 de maio
de 1972). Anexo 51. Documento divulgado em conjunto com a publicac;:ao do livre Operac;ao Araguaia: os
arquivos secretos da 9uerrilha, de Tats Morais e Eumano Silva (Gerac;:ao Editorial, 2005).
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Opera,ao Cigana: Relatoria da Equipe da 3' Brigada infantaria (de 11 de
abril de 1994). Anexo 61. Documento divutgado em conjunto com a pubticac;:ao do livro Operac;iio
Araguaia: os arqufvos secretos da Guerrilha, de Tals Morais e Eumano Silva (Gerac;:ao Editorial, 2005).
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Foram enviados a zona dos batalh6es de infantaria da selva, uma companhia
aerotransportada, um comando refon;ado de para-quedistas, uma companhia de
fuzileiros navais e um comando numeroso de agentes da Forc;a Aerea Brasileira (FAB)
para realizar a "Operac;ao papagaio"115. 0 General Olavo Vianna Moog assinou 0

relatorio da manobra de setembro de 1972, realizada no ambito desta operac;ao'16.

A "Operac;ao Sucuri" implicou a utilizac;ao de 53 agentes com ampla experiencia em
trabalhos relacionados it perseguic;ao de militantes politicos nas cidades, desde
localizac;ao e investigac;ao de organizac;6es politicas que se encontravam na
clandestinidade, resistindo a Ditadura Militar, ate ac;6es relacionadas a torturas
psicologicas, fisicas e execuc;6es. Esses agentes utilizavam identidade clandestina, e
com habilidade conseguiram por mais tempo que as tropas das campanhas anteriores
manterem as falsas identidades, sem que a populac;ao local desconfiasse de suas
reais atividades. Sob a direc;ao do CIE (Centro de Informac;6es do Exercito) e
executada por Oficiais, Sargentos, Cabos e Soldados da 3° Brigada de Infantaria num
total de 32 militares e 21 Civis. Segundo 0 livro "0 Coronel rompe 0 silencio" de Luiz
Maklouf Carvalho, a operac;ao foi comandada pelo Coronel Sergio Torres. Abaixo dele,
como coordenador-geral, estava 0 Major Gilberto Airton Zenkner. 0 terceiro, pela
ordem hierarquica, era 0 adjunto do coordenador, posto ocupado pelo entao Capitao
Sebastiao Rodrigues de Moura, 0 "Major curio". Os militares estavam vinculados as
seguintes instituic;6es e orgaos militares: 8° GAAAe (Grupo de Artilharia Antiaerea);
10° BC (Batalha de Cacadores); INCRA (Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma
Agnl.ria); CEM/FORMOZA (Campanha de Erradicac;ao da Malaria); CEM/PARA;
CEM/TOCANTINS e CMP (Comando Militar do Planalto)117.

Por fim no dia 07 de Outubro de 1973 foi planejada pela area de seguranc;a, com a
cooperac;ao do CIE a "Operac;ao Marajoara". Contou com a participac;ao de: 120
homens divididos em 12 patrulhas do CMAl8° RM (Comando Militar da Amazonia /
Regiao Militar) ; 100 homens divididos em 10 patrulhas do Bda Pqdt (Brigada de Para
quedista) - Cmdo e EM do Dst Pqdt ; Um destacamento de informac;ao composto pelo
CMP/11° RM (Comando Militar do Planalto) - 1° Dst Info (Destacamento de
Informac;6es) em ARAGUAiNA/GO e mais 30 homens do CIE - 2 Dst de Informac;oes. A
Forc;a Aerea brasileira deu apoio it operac;ao, por meio de Transporte,- prestado pelo
ETAl1 (Belem/PA) e por aviao do ETAl6 (Brasilia/DF); AeroTatico, prestado por 4
helicopteros UH-1H e 4 avioes de ligac;ao L-19 da 1° Zona Mrea e de informac;oes,
prestado por uma equipe de 4 agentes do CISA (Centro de Informac;6es Secretas da
Aeronautica). As policias Militares do Para e Goias tambem apoiaram a operac;ao na
busca de informac;oes recolhidas na populac;ao local'''.

l1S Documentos secretos do Exercito sobre a Operac;ao Papagaio. Anexo 46, Demanda CIDH; Lista da
Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos do Estado de Sao Paulo referente aDS agentes do
Estado que partlciparam das operac;6es mHitares na regiao do Araguaia. Anexo 89.
m MINISTERIO DO EXERCITO. Relatorio Manobra Araguaial72: Opera,do Papogaio (de navembro de
1972). Anexo 55. Documento divulgado em conjunto com a publicac;ao do livro Operat;iio Araguaia: 05

arquivos secretos do Guerrilho, de Tais Morais e Eumano Silva (Gerac;ao Editorial, 2005).
'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Plano de Informa,6es Sucuri nO 1 (de abril
de 1973) Anexo S6; Ordem de opera,des nO 1: Opera,ao Sucuri (de abril de 1973). Anexo 57Documento
divulgado em conjunto com a publicac;ao do livro Operac;iio Araguaia: os arquivos secretos da Guerrilha,
de Ta!s Morais e Eumano Silva (Gera,ao Editorial, 2005).
"" MINISTERIO DO EXERCITO. Relatorio Especial de Informa,6es nO 1174. Anexo S9. Dacumento divulgado
em conjunto com a pUblicac;ao do livre Operac;ao Araguaia: os arquivos secretos da Guerrilha, de Tais
Marais e Eumana Silva (Gera,ao Editarial, 2005).
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C. A Lei de Anistia

a. Historico

Um conjunto de fatores deu visibilidade internacional a repressao institucionalizada
promovida pelo governo militar em seus centros de deten~ao politica.

Desde 1973, a oposi~ao passa a dar sinais mais incisivos de sua presen~a, e a
confronto entre a governo e setores organizados da sociedade, como a Igreja
Catalica, resulta em um quadro de desgaste interno e externa para a regime.

Adecisao de promover a liberaliza~ao politica e resultado da tensao ja citada, entre
a Governo e as setores considerados "linha dura" das For~as Armadas, a qual esteve
presente em varios momentos do governo ditatorial, mas foi especialmente neste
perioda que alguns confrontos fica ram explicitos para a sociedade e intensificaram a
disputa pelo poder. A motiva~ao desta tensao nas rela~6es internas dos setores
militares esteve nas divergencias a respeito dos caminhos futuros a serem tomados,
sendo a foco do enfrentamento a desejo dos setares obscuros das For~as Armadas em
permanecer no poder a qualquer pre~o: "0 Poder fora tomado pelos argaos de
repressao, produzindo reflexos negativos na hierarquia das For~as Armadas. As
fun~6es e prindpios basicos da institui~ao eram assim distorcidos, trazendo riscos a
sua integridade. Para restaurar a hierarquia, tornava-se necessaria neutralizar a linha
dura, abrandar a repressao e, ordenadamente, promover a "volta dos militares aos
quarteis." 119

A "linha dura" continuava a enxergar "subversivos" par tadas as ladas, dando
continuidade a pratica de tortura e desaparecimentos de militantes nos grandes
centros.

As denuncias promovidas pelos familia res aos argaos internacionais de prote~ao dos
direitos humanos, as greves de fame dos presos politicos, as manifesta~6es ja
fortalecidas pelos presos comuns nas pris6es e centros de deten~ao contra as torturas
e execu~6es, e as sequestros de embaixadores, foram fatores de pressao que
impulsionaram a situa~ao de constrangimento do governo militar.

Neste mesmo periodo, entre 1978 e 1979, a movimento operario aparece com nova
organiza~ao e motiva~ao, "0 sindicalismo ressurgiu, adotando formas independentes
do Estado" 120, as trabalhadores espelhados na vivencia no interior das fabricas
ampliaram e reestruturaram suas comiss6es. A industria automobilistica, em Sao
Bernardo do Campo, se tornou a mais combativa, onde se destacaram as lideran~as

operarias, como a atual Presidente da Republica, Luis Inacio Lula da Silva, na epoca
presidente do Sindicato dos Metalurgicos, que assumiu papel importante nas grandes
greves que se intensificaram, e se ampliaram para outros setores. Em 1979 ocorreram
27 paralisa~6es de metalurgicos, 20 greves de professores totalizando 3,2 milh6es de
trabalhadores em greve no pais.

Desde 1977 as Comites Brasileiros de Anistia, doravante CBAs, come~am a se
articular. Apresentavam a enfrentamento da ditadura militar e restitui~ao das
garantias civis e politicas como eixo central de sua mobiliza~ao. Formados nos
estados da federa~ao e munidpios par militantes politicos e membros da sociedade
civil eram fortalecidos par deputados do MDB, senadores, membros da igreja, artistas
e advogados. Em novembro de 1978 realizaram a I Congresso Nacional pela Anistia
em Sao Paulo, cuja pauta central era a mobiliza~ao da "Anistia Ampla Geral e

119 FAUSTO, Boris. Historia concisa do Brasil. 2'" ed., Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo,
Imprensa Oficial do Estado, 2008, pogo 271
120 Ibidem, pag. 276

53



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

00,0.3'58 leve CEjIL

Irrestrita". Um Comunicado da Censura da Policia Federal proibiu a transmissao de
qualquer noticia sobre 0 citado congresso'21 nos meios de comunica~ao. Nesse
cenilrio, documentos que estavam sendo produzidos par familiares de presos
politicos, cujos conteudos compartilhavam as detalhes das viola~6es sofridas nas
institui~6es fechadas, explicitando nome de torturadores e de militantes la
executados, foram divulgados para as meios de imprensa. Tais documentos tambem
foram entregues a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associa~ao Brasileira de
Imprensa (ABI), a Igreja Cat6lica, e denunciados ao Conselho de Oefesa dos Oireitos
da Pessoa Humana.

As a~6es dos CBAs obrigaram a estado ditatorial a reconhecer sua organiza~ao e
representatividade, uma vez que estiveram presentes e atuantes em toda a
articula<;:ao da Lei de Anistia. No entanto nao houve real permeabilidade do Governo
Militar para a posicionamento da sociedade civil nesta materia, nao os reconhecendo
como interlocutores.

Em outubro de 1978 a Colegio Eleitoral ratificou a sucessao do General Ernesto Geisel
pelo General Joao Batista Figueiredo, que esteve a frente da chefia do Gabinete
Militar no governo do General Medici e em seguida assumira a responsabilidade de
chefiar a Servi~o de Inteligencia Nacional no governo Geisel, tomando as decis6es
relacionadas as praticas truculentas e ilegais. "Era um dos paradoxos da abertura a
fato de que a homem indicado a promove·la fosse 0 responsavel pela chefia de um
6rgao repressor. "122

Naquele momenta existiam apenas dais partidos politicos, a Arena, partido do
governo militar, que contava com a maioria numerica no Congresso Nacional, 231
deputados e 41 senadores, enquanto a MOB, partido de oposi<;:ao aos militares,
contava com 189 deputados e 26 senadores. Havia tambem a figura dos 22
"senadores bionicos" (um ter~o dos Senadores eleitos indiretamente pelas
Assembleias Legislativas dos Estados da Federa~ao, onde a governo tinha maioria), os
quais identificados com os militares, garantiam que a posi~ao do governo sempre
predominasse nas vota~6es. Nessa conjuntura de for<;:as nao havia chance de
aprova~ao para projetos que nao fossem do interesse, ou gozassem da aquiescencia
do Governo militar.

Os diversos fatores acima citados pressionaram 0 governa ditatorial a aceitar
elaborar projeto de lei com a sua proposta de anistia. Em 27 de junho de 1979 a
projeto de lei foi enviado ao Congresso Federal. Esse nao incluia as termas desejados
pela oposi~ao polftica e CBAs, discriminando condenados e nao condenados. Previa a
concessao de anistia a todos aqueles que tivessem cometido crimes politicos au
conexos, os quais tiveram seus direitos politicos suspensos, e aos servidores da
administra<;:ao publica vinculados aos poderes publicos e militares, punidos com
fundamento nos Atos Institucionais e Complementares.

o primeiro passo era a aprova~ao na Comissao Mista composta para avaliar a projeto
e eventuais emendas au projetos substitutivos. Compunham a Comissao Mista 7
senadores da Arena, 4 senadores do MOB, 5 deputados da Arena e 5 do MOB. 0
Senador Teotonio Vilela presidente da Comissao Mista, diferentemente do esperado
pelos militares passou a visitar as presos politicos nas pris6es e centros de deten~ao

de tada a pais. No seu discurso de inaugura~ao dos trabalhos enfatizou que a anistia
nao era uma questao de Estado e sim um tema a ser resolvido pela sociedade,
cabendo a esta fixar as parametros e precisar 0 alcance da lei. Criticou 0 projeto da

121 GRECO, Heloisa, op. cit., pag. 61.
122 FAUSTO, Boris, op. ciL, pag. 278
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Presidencia Militar da Republica por ser injusto e colocar 0 principio da igualdade em
quesUio. 123

Mesmo os parlamentares da Arena, que representavam a base de sustenta~ao do
governo no Congresso, nao gozavam de autonomia. 0 rigido controle da ditadura
tambem os induia, impedindo qualquer tentativa de manifesta~ao ao projeto de
Anistia Parcial apresentado.

Os presos politicos isolados e sem possibilidade de participar do debate, utilizavam
recorrentemente a greve de fome para demonstrar a sociedade seu
descontentamento com 0 projeto do Governo militar que estava sendo apresentado.

A participa~ao permanente dos CBAs em todas as discuss6es e reuni6es exerceu
pressao importante. Estavam sempre presentes com 0 cartaz: "Nao queremos
liberdade pela metade - ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA!".

No entanto, a fiscaliza~ao permanente dos militares nao permitiu qualquer
possibilidade procedimental de questionamentos ou mudan~as, por menores que
fossem. 0 tramite foi inteiramente homologat6rio, legitimando 0 processo que os
militares estavam dispostos a efetivar e 0 conseqUente projeto de lei.

Porem, as discuss6es evoluem e os CBAs, a partir de diversos documentos produzidos
nos encontros nacionais, elabora projeto substitutivo em conjunto com 0 MOB, como
instrumento unitario pela anistia ampla geral e irrestrita. Os principais pontos que se
destacam no projeto de oposi~ao se referem ao reconhecimento publico das graves
viola~6es de direitos humanos cometidas contra os opositores do regime militar,
relacionadas as torturas, execu~6es sumarias e desaparecimentos for~ados. Nesse
sentido, 0 Artigo 1°. do projeto determinava a rejei~ao explicita da "reciprocidade",
que se entendia estar garantida no projeto dos Militares; no Artigo 15 determinava a
instaura~ao de inquerito para apurar as circunstancias dos desaparecimentos
politicos, mediante representa~ao dos familiares'24 , eo Artigo 16 concedia a figura
de "morte presumida" aos desaparecidos politicos para contemplar parcialmente as
necessidades burocraticas dos familiares dos desaparecidos politicos'" .Considerado
um projeto possivel entre as demandas apresentadas pela sociedade civil e a
disposi~ao do MOB, este nao contemplava profundamente 0 desejo da sociedade civil
organizada nos CBAs, que entendia que para os familia res a confirma~ao de morte
presumida nao era muito diferente da declara~ao de ausencia, proposta pelo projeto
dos militares.

Sem qualquer possibilidade numerica de exito na vota~ao 0 projeto aprovado na
Comissao Mista e a c6pia fiel do projeto apresentado pelos militares por 13 votos a 8.
Oeclara~6es de voto dos parlamentares do MOB enfatizavam: "defensores hist6ricos
da anistia ampla, geral e irrestrita, lamentamos 0 substitutivo apresentado pelo

123 MEZAROBBA, Glenda. Urn acerto de contas com 0 futuro a an;stia e suas conseqilencias: urn estudo do
casa brasileira. Sao Paulo, FAPESP, 2006, pogo 40.
114 Assim disp6e 0 artigo 15 da Emenda nO 7:
Art. 15. Mediante representQfQo do conjuge au do parente de pessoas desaparecidas, envolvidas em
atividades politicos, a Policia Federal instaurard inquerito para apurar as circunstancias do
desaparecimento.
Panlgrafo Onieo: No cursa do inquerito, 0 requerente poderci representar·se par advogado, aD qual sera
{acultado requerer e acompanhar a produqiio de provas e obter c6pia autenticada de quatquer pe~a dos
autos.
us Assim dispoe 0 artigo 16 da Emenda nQ 7:
Art. 16. 0 conjuge, quatquer parente ou afim, na linha reta ou na colateral, ate 0 quarto grau, ou 0

Ministerio Publico, poderd requerer a declaraqao de morte presumida de pessoa que, envolvida em
atividades politicas, esteja, ate a data de vigencia desta Lei, desaparecida do seu domicflfo, sem que
dela haja noticia par mais de 1 (um) ana.
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partido do governo, por suas notorias deficiencias, incorre~6es e incongruencias. A
luta da oposi~ao por uma anistia absoluta, somaram-se valiosas vozes de institui~6es

respeitaveis como a OAB, a ABI e a CNBB, sem falar nas incontaveis entidades de
caniter popular. A fraude dos poderosos teve acolhida, enquanto os presos politicos,
em greve de fome, continuam como refens. Excluir da anistia pessoas por terem side
condenadas e desconhecer a sua natureza e a sua finalidade" .'26
Em 22 de agosto conforme a ordem emitida pelo Palacio do Planalto, aconteceu a
aprova~ao do projeto da Arena na integra, pois caso contrario haveria veto integral
pelo Presidente da Republica.'" 0 resultado da vota~ao e apertado, demonstrando
perda de controle do governo e confusao da oposi~ao. 0 projeto foi sancionado em
28 de agosto de 1979.

Ainda que os termos tecnicos juridicos nao tenham anistiado os agentes pUblicos que
cometeram crimes em nome do governo militar, como sera amplamente especificado
a frente, ficou no cenario imaginario popular da sociedade brasileira que esta Lei de
Anistia teria "anistiado irrestritamente torturadores e parcialmente os opositores do
regime", nos estudos cientificos sobre 0 tema esta amplamente referida a palavra
"reciprocidade" que nao se encontra literalmente no texto da lei, a qual na epoca foi
amplamente relacionada pelos deputados da Arena ao se referirem aos "crimes
conexos".128

o sentimento de frustra~ao e impotencia no final deste processo, que em seu
momento inicial significou esperan~a, e caracterizado pela historiadora Heloisa
Amelia Greco: "Assim, a lei 6683 de 28 de agosto de 1979 - a lei de anistia parcial- e
a representa~ao positivada da estrategia do esquecimento e da produ~ao do
silenciamento. Ela reflete exemplarmente a logica interna de sua matriz - a Doutrina
de Seguran~a Nacional." Identifica e caracteriza 0 resultado negativo nos dispositivos
da lei da nao inclusao das reivindica~6es, especialmente daquelas consideradas mais
importantes e desejadas, que como todo 0 universe de propostas da sociedade civil
nao foram contempladas: "voltados para 0 ocultamento da verdade e a interdi~ao da
memoria: a pretensa e mal chamada reciprocidade atribuida a inclusao dos ditos
crimes conexos; a exclusao dos guerrilheiros, os terroristas no jargao dos militares; e
a declara~iio de ausencia a ser concedida aos familiares dos desaparecidos
poli ticos."'"

b. Resultado

A sociedade civil, fortalecida pela organiza~ao dos CBAs em conjunto com alguns
Deputados do MDB, rejeita publicamente 0 projeto de lei aprovado e sancionado pelo
Presidente da Republica, General Joao Batista de Oliveira Figueiredo. 0 que na
pratica, ainda em meio a uma ditadura militar, nao resulta em nenhuma mudan~a,

apenas registra para a historia que a Lei de Anistia no Brasil nao foi, na realidade,
resultado de qualquer processo de negocia~ao, e que seu conteudo nao contemplou
as posi~6es e necessidades reivindicadas pelos seus destinatarios e seus familiares,
deixando ainda um saldo negativo ao conseguir politicamente convencer a sociedade
que havia sido extensiva aos que praticaram crimes em nome da Seguran~a Nacional.

126 GRECO, Heloisa, op. cit." pag. 243. Ata da sa reuniao da Comissao Mista: realizada em 16 de agosto
de 1979: CONGRESSO NACIONAL COMISSAO MISTA SOBRE A ANISTIA. Anistia, volume I, pogo 670. Falha de
Sao Paulo, 17 de agosto de 1979, "Comissao Mista aprova substituto arenista". Apud GRECO, Heloisa,
op. cit.
121 GRECO, Heloisa, op. cit., pag. 253.
m GRECO, Heloisa, op. cit., pogo 255. CONGRESSO NACIONAL COMISSAO MISTA SOBRE ANISTIA. AnistiG,
v. II, ~jAta da 163a sessilo conjunta, realizada em 22 de agosta de 1979 (aprovac;:ao da materia)".
129 GRECO, Heloisa, op. cit., pag. 257.
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No Livro "Direito a Memoria e a Verdade", da Comissao Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Politicos, ao enfatizar beneficios resultantes da Lei de Anistia traz
ainda que timidamente a duvida sobre a validade juridica da chamada reciprocidade:
"Mesmo incorporando 0 conceito de crimes conexos para beneficiar, em tese, os
agentes do estado envolvidos na pnltica de tortura e assassinatos, a Lei de Anistia
possibilitou 0 retorno de lideran~as politicas que estavam exiladas, 0 que trouxe novo
impulso ao processo de redemocratiza~ao."

Na avalia~ao de diversos juristas brasileiros, como Helio Bicudo, Dalmo Dallari,
Belisario dos Santos Junior e Fabio Comparato, a Lei de Anistia de 1979, No.6.683,
nao exerceu exatamente a "pacifica~ao nacional"'30 veiculada como propaganda
politica pelos setores politicos conservadores, entre estes os proprios militares, a
Arena e os empresarios colaboradores do sistema autoritario.

Os resultados efetivos da Lei se restringiram a libera~ao imediata de apenas 17
presos e exatamente nos casos em que as a~6es criminais ainda nao tinham tramitado
em julgado, cujas senten~as aguardavam decisao de recurso, enquanto 35 presos
politicos permaneceram aguardando analise de seus processos, exatamente porque a
lei era restrita. '31

Os advogados dos presos politicos alertam que mesmo antes da Lei de Anistia, no ano
de 1978, 0 Governo Geisel, "na sua politica de distensao lenta e gradual deliberou
alterar a Lei de Seguran~a Nacional, reduzindo as penas de forma extremamente
relevante. (... ) Logo depois foi revogado 0 AI-5. Assim foram liberados muitos presos
politicos, sem que fosse necessaria uma lei de anistia". 132 Especialmente porque a
principal restri~ao da Lei de Anistia foi nao incluir os presos politicos condenados
pela pratica de crimes de terrorismo, assaito, seqliestro e atentado pessoal.

Nessesentido os agentes do Estado, militares e civis, que mataram, torturaram e
desapareceram com pessoas, cometeram os mesmos crimes de sangue que a Lei de
Anistia expressamente nao contemplou. Ja os presos politicos foram processados,
muitos condenados pelas Juntas Militares, acabaram por cumprir senao toda, grande
parte de suas penas. A "reciprocidade" veiculada desde entao pelos militares inclui,
na verdade, 0 conceito de auto-anistia.

A sociedade civil organizada, tanto os movimentos que atuavam a epoca de
articula~ao para 0 Projeto de Lei de Anistia, quanta as organiza~6es nao
governamentais que atlJam na atualidade, convergem com os citados juristas: "A
pacifica~ao nacional se da quando agentes do estado nao sao acobertados pela
impunidade" .133

c. Interpreta~ao e efeitos para impunidade

Conforme exposto, a Lei n.o 6.683/79 extinguiu a responsabilidade penal de todos os
individuos que houvessem cometido "crimes politicos e conexos com estes, bem

130 BICUDO, Helio. "Lei de Anistia e crimes conexos>l. DALLARI, Dalmo. "Crimes Sem anistia". SANTOS Jr.
Belisano dos, "Do significado da reparac;::ao as vltimas do regime militar". COMPARATO, Fabio Konder.
IlEtica polltica e honra militar" em TALES, Janaina (organizadora). Mortos e desaparecidos politicos:
reparat;Qo ou impunidade? 2" ed., Sao Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 2001.
131 DOS SANTOS, Belisario Jr. Enganos e a Lei de Anistia, Migathas, man;o 2009, par. 3. Disponivel em:
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=79226> . Acesso em: 10 jutho
2009.
m DOS SANTOS, Belisario Jr. Enganos e a Lei de Anistia, Migathas, mar~o 2009, par. 2. Disponivel em:
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia3rticuladas.aspx?cod=79226> . Acesso em: 10 julho 2009.
133 DOS SANTOS, Belisario Jr. Enganos e a Lei de Anistia, Migalhas, mar<;:o 2009, par. 8. Disponivel em:
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=79226> . Acesso em: 10 julho 2009.
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como crimes eleitorais'34, no periodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979. Nao ha previsao expressa ou tacita de anistia aos agentes estatais. Contudo,
difundiu-se no imaginario juridico e leigo brasileiro uma interpreta<;ao de que a lei
tambem anistiava os agentes publicos militares e civis envolvidos com a pratica de
graves viola<;5es aos direitos humanos contra os opositores politicos_ Segundo esse
entendimento, os crimes dos agentes da repressao seriam conexos aos dos dissidentes
do regime e, nessa condi<;ao, tambem se beneficiavam da lei.

Essa interpreta<;ao, todavia, nao resiste a uma analise tecnica, uma vez que inexiste
no Direito brasileiro possibilidade de conexao material entre, por exemplo, 0 crime
do torturador e um eventual crime da vitima. Crimes politicos, ou praticados com
motiva<;ao politica, sao ilfcitos contra 0 Estado, e nao se confundem com aqueles
praticados para a suposta defesa do Poder por quem 0 detem.

Esse e 0 entendimento dos renomados juristas brasileiros Dr. Helio Bicudo, Dr_ Fabio
Konder Comparato e Dr. Belisario dos Santos Junior, os quais afirmam que:

"[...] Destarte, os delitos anistiados constituiram-se nao em causas, mas em
meras condi<;5es para que agentes do Estado, fossem quais fossem,
impusessem, aos sujeitos abrangidos pela lei de anistia, os tratamentos crueis
e degradantes a que foram submetidos. Entao, nao ha entre uns e outros a
pretendida conexidade, que decorre de um nexo causal entre as a<;5es
praticadas por uma ou mais pessoas, objetivando um mesmo fim.

No caso, nao se pode falar em identidade de prop6sitos entre delitos politicos
e os crimes comuns cometidos pelos agentes da ditadura militar

[... ]

10. Conexao e nexo, liga<;ao. Ora, em direito penal 56 se pode haver
conexidade se os varios autores buscam a mesma finalidade na priitica do ate
delituoso [...]"'.

Conclui-se, portanto, que por meio desta interpreta<;ao, pretendeu-se impedir a
persecu<;ao penal de agentes militares e civis envolvidos nas a<;5es criminosas
praticadas no periodo, impossibilitando, desta maneira, que deveres de garantia
judicial, como garantia de recursos efetivos no marco do devido processo legal que
permitiria investigar, sancionar e reparar, fossem reclamados pelas vitimas da
ditadura militar e seus familiares. Oeste modo:

"[...] Os juristas da ditadura ou aqueles que a ela se acomodaram,
encontraram, na interpreta<;ao deste ultimo dispositivo, argumento para
beneficiar tantos quanta torturaram e mataram em nome do Estado. Falou-se,
entao numa lei de 'duas maos', a contemplar vitimas e seus algozes.

4 - Ao que tudo indica, encontrou-se nessa interpreta<;ao a razao de
equlparar~se, para seus efeltos, torturadores e torturados"136.

Essa interpreta<;ao permeou de tal forma 0 cenario juridico nacional que ate a
presente data inexiste condena<;ao penal de agentes publicos que cometeram graves
viola<;5es a direitos humanos durante 0 Regime militar brasileiro. Ressalta-se que a
unica tentativa judicial que os representantes tem conhecimento, de aplica<;ao de

134 0 panlgrafo primeiro do art. 1° da Lei n.o 6.683/79 delimita 0 conceito de crime conexo como sendo
aquele de qualquer natureza relacionado com 0 crime politico ou praticado por motiva<;ao politica.
Anexo 2, Demanda CIDH.
m SICUDO, Helio; COMPARATO, Fabio; DOS SANTOS, Selisario. Parecer sobre a Lei de Anistia, 2004.
Anexo 65.
I3f>ldem.
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uma interpreta~ao distinta do dispositivo da Lei de Anistia, foi frustrada pela
aplica~ao pelo Judiciario brasileiro da interpreta~ao prevalecente137

•

A decisao do Tribunal de Justi~a de Sao Paulo, de outubro de 1992, concedeu 0

habeas corpus em favor do impetrante, determinando-se 0 trancamento do inquerito
policial que visava 0 julgamento de um agente pUblico pelo crime de homicidio
cometido durante 0 Regime militar. Destacamos alguns trechos da argumenta~ao do
Desembargador Relator, os quais refletem interpreta~ao nitida que se faz da Lei de
Anistia:

"A anistia e instituto que visa a pacifica~ao dos espiritos tumultuados e
abrange os crimes politicos, regra geral, e, na especie, por disposi~ao legal,
aos com ele conexos ou 'praticados por motiva~ao polftica'[... ].
Etimologicamente, significa esquecimento, com 0 qual procura-se passar a
limpo 0 passado, apagando-o por completo [...]

[... ] deve a lei de anistia ser aplicada com 0 interprete dan do ao texto legal
'a interpreta~ao mais ampla que seja possivel' [...]

[... ] Nesse sentido assentou-se a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal,
toda no sentido de conced,Ha [a anistia] nos processos pendentes, excluindo
a apenas quando acobertada a condena~ao por senten~a transitada em
julgado, nos casos dos crimes exceptuados pelo par. 2°, do art. 1°, da Lei n.
6.683/79 [crimes de terrorismo, assalto, seqUestro e atentado pessoal] [... ]

[...] Desta forma, esta 0 paciente acobertado e protegido pela anistia, nao se
justificando 0 prosseguimento de investiga~ao policial requisitada."

Deste modo, e possivel afirmar que a interpreta~ao aplicada a lei de anistia
brasileira impossibilitou a investiga~ao e persecu~ao penal dos responsaveis pelo
graves delitos cometidos durante a ditadura militar brasileira. Esse fate comprova-se
pela inexistencia, ate os dias de hoje, de qualquer condena~ao criminal de agentes
das for~as de seguran~a do Estado, autores de crimes como tortura e homicidios, por
delitos cometidos durante 0 Regime militar. Essa interpreta~ao foi, inclusive,
defendida pelo Estado brasileiro no tramite do presente caso perante a Comissao
interamericana de Direitos Humanos, ao afirmar que 0 pleito dos representantes de
persecu~ao penal dos responsaveis pelos desaparecimentos das vitimas no presente
caso estaria impossibilitado pela vigencia da Lei de Anistia138.

Essa ampla e plena impunidade, da qual os agentes publicos se beneficiaram,
permitiu que os mesmos assumissem publicamente as condutas delitivas realizadas
durante 0 Regime, por meio de declara~6es pUblicas e livros. Neste sentido, e
importante ressaltar que grande parte das publica~6es sobre os fatos ocorridos na
regiao do Araguaia sao de autoria de militares que atuaram diretamente nas
opera~6es militares na regiao139

, ou foram escritos por jornalistas e pesquisadores
com base em documentos oficiais que esses agentes mantinham em arquivos
privados.

137 A unica ate recentemente pois como se vera na sequencia hit novas tentativas em tramite nos
Ministerios Publicos brasileiros. Trata~se de urn habeas corpus impetrado, em julho de 1992, par Pedro
Antonio Mira Granciere, eX~delegado de Policia aposentado, com 0 intuito de trancar inquerito policial,
ern que figurava como indiciado, 0 qual havia sido instaurado para averiguar a responsabHidade do ex·
delegado na morte do jornalista Wladimir Herzog, em 1975. 0 acusado argumentou, entre outras coisas,
que estaya acobertado pela Lei de Anistfa.
138 Contesta\=ao do Estado brasileiro de 1° de setembro de 1998 no ambito do caso perante a Comissao
Interamericana de Direites Humanes. Apendice III da Demanda da CIDH.
139 A titulo de exemplo, vale citar os liyros de Jose Jimenez Vargas, Pedro Cabral e Licio Maciel. Ainda,
liyros com Sem vestigios e Opera\=ao Araguaia, de Tais Morais, foram baseados em documentos
apresentados por militares.
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Assim mesmo, e importante ressaltar que alguns destes militares que assumiram
condutas delitivas, ao inves de serem investigados, foram agraciados com
premia~6es. Neste sentido, e emblematico 0 caso do Coronel Licio Augusto Maciel,
que inclusive em sess6es realizadas na Camara de Deputados, onde e citado como
"heroi do Araguaia", assume a autoria das execu~6es de Andre Grabois, Joao Alberto
Calatroni e Maria Lucia de Souza e da prisao de Divino Ferreira de Souza, crimes que
nunca foram formalmente informados aos respectivos familiares das vitimas'40. Esse
militar tambem foi agraciado com a Medalha do Pacificador com Palma, premio do
Exercito Brasileiro a militares brasileiros que, em tempo de paz, tenham se
distinguido por atos pessoais de abnega~ao, coragem e bravura, com risco da propria
vida141.

Essa certeza da impunidade revela-se tambem no discurso recente de dois militares
que participaram das opera~6es de repressao na regiao do Araguaia. Em abril de 2008
Sebastiao Rodrigues de Moura, conhecido como Curio, afirmou que possui registro de
nomes, circunstancias de morte e destino de 59 guerrilheiros142

• Em dezembro de
2008, 0 tenente Jose Vargas Jimenez, que em 2007 publicou livro com documentos
'sigilosos' sobre a guerrilha, confirmou em depoimento na Camara de Deputados as
afirma~6es feitas em entrevista arevista Istot143

, na qual confessava haver torturado
pessoas durante sua atua~ao nas opera~6es na regiao do Araguaia'44•

Situa~6es como estas causam imensa frustra~ao aos familiares das vitimas do
presente caso, que recebem informa~6es contraditorias sobre 0 paradeiro de seus
entes queridos, e assistem nao so aimpunidade dos agentes que assumem os crimes,
senao ao encorajamento de atos como os descritos pelos mesmos.

Neste sentido, os representantes concluem que a Lei de Anistia, por meio da
interpreta~ao distorcida de "crimes conexos" para abarcar os agentes publicos que
cometeram graves delitos, foi aplicada no presente caso. Isso se demonstra,
principalmente, pela inexistencia de qualquer investiga~ao ou processo criminal para
averiguar responsabilidades, permitindo que os agentes publicos envolvidos nos
desaparecimentos for~ados, pris6es arbitrarias e praticas de tortura, ocorridos na
regiao do Araguaia, no perlodo de 1972 a 1975, se eximissem de qualquer
responsabilidade pelos graves crimes cometidos, acarretando limita~6es profundas do
direito a justi~a e, em ultima instancia, culminando com a mais absoluta
impunidade.

d. Debates atuais

Em 2008, no marco de um debate estimulado pelo pronunciamento de dois ministros
de Estado a favor da responsabiliza~ao criminal de torturadores da ditadura por meio
de uma re-interpreta~ao da Lei de Anistia '45 , alguns Ministros do Supremo Tribunal

HO Agenda Estado. Bolsonaro camanda sessao de exaltac;ao Q tortura no Camara, 26/06/2005. Disponivel
em http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/06/321379.shtml Licio Augusto, em 24/06/2005.
Acessado em 15/07/2009.
141 De acordo com informa<;6es publicadas ern seu livra. CARVALHO, Luiz Maklouf. 0 coronel rompe 0

silencio. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. Anexo 66.
142 JB Online, (ICurio confirma: todes as 59 foram executadosll , 29/0412008. Disponivet em
http://jbonline. terra.com. br I editorias/pais/papel/2008/04/29/pais20080429022.html, acessado em
15/07/2009.
143 Ista e, "A tropa do exterminio", Disponivel em
http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2036/artigo116132-1.htm. Acesso em: 15/07/2009.
144 Agenda Camara, I<Tenente confirma na Camara ter partlcipado de torturas"l 03/12/2008. Disponivel
em http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=129411. Acesso em: 15 de julho de
2009.
145 Esta discussao surge de uma audiencia publica, realizada em 31 de julho de 2008, organizada pela
Comissao de Anistia do Ministerio da Justic;:a. Neste evento 0 Ministro da Justic;:a, Tarso Genre, e
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Federal (STF) sinalizaram que a proposta nao teria apoio da Suprema Corte. 0
Ministro Celso de Mello afirmou que nao houve a concessao de uma auto-anistia no
Brasil, 0 que 0 diferenciava de seus vizinhos146 • Afirmou que no Brasil "os destinatario
foram todos aqueles que se enquadrassem nos requisitos estabelecidos pela lei, e nao
se direcionou nesse ou naquele sentido, com a finalidade de beneficiar esse ou
aquele grupo". Do mesmo modo, 0 Ministro Gilmar Mendes criticou a retomada do
debate sobre a revisao da Lei de Anistia, a qual criava "risco de instabilidade
institucional". Tambem afirmou haver uma dificuldade pratica para discutir a
puni~ao de crimes cometidos na ditadura: "Estamos a falar de fatos que ocorreram ha
mais de 30 anos. Qualquer homicidio no Brasil, em principio, prescreve em 20
anos"147.

Neste sentido, e importante citar trecho do voto do Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Marco Aurelio, relator do pedido de extradi<;ao do major do Exercito
uruguaio Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado de participar do sumi~o de um
cidadao argentino ha 32 anos, durante a Opera<;ao Condor:

"Em ultima analise, 0 Supremo esta a enfrentar, [...J 0 alcance da anistia. Se
deferida esta extradi<;ao, assentar-se-a a viabilidade de persecu<;ao criminal,
de responsabilidade administrativa e civil, no tocante a fatos cobertos pela
anistia e, entao, esvaziada na essencia sera esta ultima, nao mais implicando
a suplanta<;ao de quadra indesejada. Feridas das mais serias, consideradas
repercuss5es de toda ordem, poderao vir a ser abertas. Isso nao interessa ao
coletivo. Isso nao interessa 11 sociedade presentes valores maiores. Isso
resultara em retrocesso dos mais nefastos.

Anistia e 0 apagamento do passado em termos de glosa e responsabilidade de
quem haja claudicado na arte de proceder. Anistia e definitiva virada de
pagina, perdao em sentido maior, desapego a paix5es que nem sempre
contribuem para 0 almejado avan<;o cultural. Anistia e ato abrangente de
amor, sempre calcado na busca do convivio pacifico dos cidadaos"'48.

Ainda, no contexto deste debate nacional, 0 Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) impetrou, em 21 de outubro de 2008, uma ArgUi<;ao de
Descumprimento de Preceito Fundamental'" (ADPF) com 0 objetivo de que 0

Supremo Tribunal Federal (STF) interprete a Lei de Anistia conforme a Constitui~ao

Federal e declare que a anistia concedida pela lei aos crimes politicos ou conexos
nao abrange os crimes comuns praticados por agentes da repressao contra opositores

Secretano Especial para Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, defenderam puni<;6es agentes publicos que
cometeram torturas durante a ditadura. Folha Online, HTarso e Vanucchi defendem punic;:ao a
torturadores do periodo da ditadura", 31/07/2008. Disponivel em http://www1.folha.uol.com.br/folha/
brasillult96u428149.shtml. Acesso em: 16/07/2009.
146 0 Globa. Ministros do STF emitem stnais contrarios Q punit;ao por crimes da ditadura. 08/0812008.
Dlsponfvel em:
http://oglobo.globo. coml paisl mat/2008/08101 Imi nistros_do_stCemitem--,i nais_contrarios_punicao_po
r_crimes_da_ditadura-547532777.asp. Acesso em: 16 de julho de 2009.
147 Folha de Sao Paulo. Presidente do STF defende tim do debate sobre revistio da Lei de
Anistia, 11 108/2008. Disponivel em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u432186.shtml.
Acesso em: 16 de julho de 2009.
148 Consultor Juridico. Marco Aurelio aplica Lei da Anistia para negar extradic;tio. 11 de seternbro de
2008. Disponivel em http://www.conjur.com.br/200a
set-11 Imarco_aurelio_aplica_leCanistia_negar_extradicao. Acesso em 25 de junho de 2009.
'" AArgUi,ao de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e uma forma de controle abstrato
concentrado de constitucionalidade, que tern como objetivo a analise, pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), de uma lei que desrespeita preceitos fundamentais da Constituh;ao Federal. A ADPF e uma a~ao

ajuizada subsidialiamente a outras a~6es de contrale de constitucionalidade abstrato~concentrado,

apenas cabendo quando nao e possfvel ajulzar estas. A ADPF e regulamentada pela Lei Federal
9.88211999, e prevista na Constituic;:ao Federal brasi!elra no artigo 102, §1°.
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politicos da ditadura militar'50 . A ADPF esta atualmente aguardando julgamento no
Supremo Tribunal Federal, tendo sido indicado como relator 0 Ministro Eros Grau151

•

o Estado brasileiro, por meio de seu representante legal no ambito interno, a
Advocacia Geral da Uniao (AGUj, emitiu parecer nesta ADPF, na qual defende a
constitucionalidade da Lei de Anistia e afirma que "assegurou-se, com a lei, que
ambos os lados seriam beneficiados com a anistia, eVitando-se, inclusive, qualquer
especie de revanchismo do novo governo",52. E conclui que "desde a promulga~ao do
diploma legal prevalece a interpreta~ao de que a anistia concedida pela Lei n° 6.883
e ampla, geral e irrestrita"153.

Estes posicionamentos refletem 0 imaginario supra referido e sinalizam novos
obstaculos juridicos para a aplica~ao de uma diferente interpreta~ao it Lei de Anistia.
Alguns desses obstaculos foram aplicados em tentativas recentes de persecu~ao

penal de agentes repressores do regime militar. Com base nas informa~oes

publicadas no livro-relatorio da CEMDP e 0 entendimento de que 0 livro-relatorio e 0

reconhecimento oficial de responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes e
desaparecimentos nele relatados, procuradores federais apresentaram, em 2008,
representa~ao ao Ministerio Publico Federal para a investiga~ao e julgamento dos
responsaveis pela tortura e execu~ao extrajudicial de Vladimir Herzog e Luiz Jose da
Cunha'54 •

Estes inqueritos foram arquivados pela juiza competente, em 12 de janeiro de 2009,
a pedido dos procuradores naturais, os quais defendiam a prescri~ao dos crimes e a
coisa julgada no caso Herzog. Nao obstante serem as primeiras decisoes sobre
responsabiliza~ao penal de agentes repressores, ja indicam que ha uma resistencia
no Poder Judiciario brasileiro para a aplica~ao de uma interpreta~ao alternativa dos
dispositivos da Lei de Anistia a fim de responsabilizar aqueles que cometeram graves
viola~oes de direitos humanos durante a ditadura militar brasileira.

D. Localiza~ao e Identifica~ao dos restos mortais

Alem da impossibilidade de persecu~ao penal, os direitos das vitimas e seus
familia res vem sendo negados pelo Estado brasileiro de outras formas. Uma delas e a
falta de medidas eficazes para a localiza~ao e identifica~ao dos restos mortais,
clamor primario dos familiares que continuamente vem travando batalhas juridicas155

e politicas para 0 seu reconhecimento, respeito e garantia.

a. Iniciativas dos familiares

Em fun~ao da persegui~ao politica sofrida durante 0 Regime militar brasileiro, os
familiares das vitimas deste caso somente puderam se organizar para esclarecer as
circunstancias dos seus desaparecimentos, cobrar respostas das autoridades e
realizar buscas aos restos mortais de seus entes queridos apos a anistia politica em
1979 . Foi no contexto dos Comites Brasileiros para a Anistia que iniciaram as

,so Supremo Tribunal Federal. ADPF n' 153. Peti<;ao Inieial da Ordem dos Advogados do Brasil. Anexo 23.
151 ADPF 153. Acompanhamento processual e pec;as principals disponiveis em:
http://www.stf.jus.br/portal/ processo IverProcessoAndamento. asp?
numero=153liclasse=ADPFliorigem=APlirecurso=OlitipoJulgamento=M
'53 STF. ADPF 153. Informa<;6es prestadas pela AGU, pag. 15. Anexo 24.
,,, STF. ADPF 153. Informa<;6es prestadas pela AGU, op. cit. pag. 16.
1S4 Para acessar as representac;6es ver website do Ministerio Publico Federal:
http://www.prr3.mpf.gov.br/index. php?option=com_contentlitask=viewliid=144liltemid=216. Acesso
em 25 de junho de 2009.
155 A Ac;ao Ordinaria de Prestac;ao de Fata, proposta par alguns dos familiares em 1982 tinha como abjeto
a localizac;ao e entrega dos restos mortais de seus entes queridos.

62



" j" tl ,- I'. "J
IJ \.; I.i .u C f

Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CEiJIL
denuncias aos desaparecidos politicos na regiao do Araguaia, com a divulga<;ao de
seus nomes e a reuniao de familia res.

Eassim que e organizada a primeira missao a regiao do Araguaia em 1980, cujo
objetivo era esclarecer os desaparecimentos e, se possivel, recuperar os restos
mortais de seus entes queridos. Essa primeira caravana, realizada ainda durante a
ditadura militar, foi organizada por familiares de algumas das vitimas, com 0 apoio
da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissao Pastoral da Terra e da Arquidiocese
de Sao Paulo, sem qualquer apoio do Estado brasileiro. Participaram diretamente da
caravana as maes e familia res de desaparecidos politicos, que conversaram com os
moradores da regiao e puderam identificar alguns locais de possivel sepultamento.

A caravana permaneceu em Belem por dois dias, os familiares foram recebidos pelo
Comite de Anistia da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, pela CNBB
- se<;ao Norte - 2, pela Assembleia Legislativa, pela Camara dos Vereadores e pela
se<;ao do Para da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual designou 0 advogado Dr.
Paulo Fontelles como observador. Na regiao de Maraba, a caravana percorreu
diversos povoados. Essa foi a primeira entre as diversas caravanas realizadas para
recuperar a hist6ria e tentar localizar os desaparecidos.

Em abril de 1991, uma equipe constituida por membros da Comissao Justi<;a e Paz da
Arquidiocese de Sao Paulo, da Comissao de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil/Sao Paulo, do Departamento de Medicinal Legal da Universidade
de Campinas e familiares dos desaparecidos politicos retornou a regiao e realizou
escava<;6es no Cemiterio de Xambioa, local identificado pelos familiares na caravana
realizada em 1980. Neste local, foram encontradas tres ossadas15

', uma das quais se
suspeitava pertencer a Maria Lucia Petit da Silva"'. No entanto, nenhuma conclusao
foi obtida, de modo que a identifica<;ao dos cadaveres permaneceu desconhecida nos
anos que se seguiram.

Contudo, com a publica<;ao de uma serie de reportagens sobre a guerrilha que
divulgava fotos ineditas e a localiza<;ao de sete cemiterios clandestinos pelo jornal 0
Globo em abril de 1996'58 , fortalecem·se as suspeitas dos familiares, que solicitaram
a CEMDP uma rigorosa investiga<;ao na regiao. Na reportagem do jornal, Laura Petit,
irma de Maria Lucia Petit da Silva, identificou em uma foto a jovem morta envolta
em um para-quedas. Com os dados da foto, os legistas da Unicamp reabriram 0

processo de identifica<;ao da ossada exumada em 1991.

Em maio de 1996, cinco anos ap6s a localiza<;ao dos restos mortais mencionados
acima, logo ap6s a veicula<;ao da foto supra referida, 0 Departamento de Medicina
Legal da Unicamp identificou que as ossadas encontradas pertenciam a Maria Lucia
Petit da Silva, a unica vitima cujos restos mortais foram localizados e identificados
ate recentemente.

Em janeiro de 1993, os familiares voltaram a regiao a procura dos restos mortais de
Helenira Rezende Nazareth, na fazenda Oito Barracas, sem resultados positivos.

b. Iniciativas dos 6rgaos publicos

A partir de algumas iniciativas legislativas do Estado brasileiro foram criadas
comiss6es que tinham dentre as suas atribui<;6es a localiza<;ao, identifica<;ao e

". Declara<;ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida de 24/01/1996. Anexo 83.; Jamal Diario Popular.
Peritos infciam analise de ossadas, 01/05/1991. Anexo 73.

157 A vltima foi enterrada envolta em um parawquedas cuja identificac;:ao havia sido retirada
previamente, estava amarrada com cordas de nylon e a cabec;:a envolta em um saco plastico.
158 AnexQ 3, observac;:6es dos Peticionarios de 20 de maio de 1996, Apendice III da Demanda da CIDH.
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O00368 e:ntrega idos restos mortais das pessoas desaparecidas na regiao do Araguaia. Deste
. ',I 'mom~hto em diante, os familiares passaram a participar das missoes realizadas pela
. . CEMDP, que permitiu a representa~ao e participa~ao de familiares como se detalhanl

a diante.

A Lei n." 9.140, promulgada em dezembro de 1995, que criou a CEMDP, the atribuiu
varias fun~oes159, dentre as quais proceder ao reconhecimento de pessoas
desaparecidas, envidar esfor~os para a localiza~ao de restos mortais e emitir
pareceres sobre pedidos de indeniza~oes dos familiares das vitimas.

A CEMDP promoveu a primeira missao de localiza~ao dos restos mortais, entre 7 e 11
de maio de 1996, baseando-se nas informa~oes divulgadas pelo jornal 0 Globo, supra
referido, e do "Relatorio sobre Cemiterios da Regiao do Araguaia", da Comissao de
Familiares.

Entre 8 e 11 de maio de 1996, convidada pela Comissao de Mortos e Desaparecidos
Politicos, a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EMF), realizou sua l' missao
a regiao do Araguaia160, com 0 objetivo de localizar os locais nos quais pudessem
estar enterrados os corpos dos desaparecidos, bem como aval iar as possibilidades de
realizar uma investiga~ao antropologica forense.

A equipe localizou e preservou areas com cemiterios clandestinos: uma no Cemiterio
Municipal de Xambioa, outras duas no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) de Maraba e na Fazenda Fortaleza, proxima a cidade de Sao
Domingos do Araguaia.

Uma segunda viagem para realizar as escava~oes nos cemiterios demarcados e
localizar outros cemiterios clandestinos, organizada pela CEMDP ocorreu entre 29 de
junho e 24 de julho de 1996. No cemiterio de Xambioa, foram encontradas tres
ossadas, mas somente uma apresentava caracteristicas de uma das vitimas. Essa
ossada havia side abandonada em 1991, pela Unicamp e foi resgatada pela Comissao
na ocasiao. Em Sao Raimundo, na Reserva Indigena Sororo, foram recuperadas restos
de mais duas ossadas. As pessimas condi~6es em que foram encontradas e a ausencia
de cranios nao permitiram a realiza~ao de exame de DNA e a sua identifica~ao. A
ossada encontrada em Xambioa ficou sob a investiga~ao da Policia Federal de
Brasilia. Em 2009, apos uma materia publicada no jornal Folha de Sao Paulo"', na

159 0 art. 4° da Lei n." 9.140/95 dispoe: "Fica criada Comissao Especial que, face as circunstancias
descritas no art. 1" desta Lei, assim como diante da situac;:ao politica nacional compreendida no penodo
de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, tern as seguintes atribui<;6es:

I ~ proceder ao reconhecimento de pessoas:
a) desaparecidas, nao relacionadas no Anexo I desta Lei;
b) que, par terem participado, ou por terem sido acusadas de participac;:ao, em atividades

politicas, tenham falecido par causas nae-naturais, em dependencias policiais ou
assemelhadas;

c) que tenham falecido em virtude de repressao po(icial sofrida em manifestac;:6es publicas
ou em conflitos armadas com agentes do poder publico;

d) que tenham falecido em decorrencia de suiddio praticado na iminencia de serem presas
au em decorrencia de sequelas psicol6gicas resultantes de atos de tortura praticados por
agentes do poder publico;

II ~ envidar esfon;:os para a localizac;:ao dos corpos de pessoas desaparecidas no case de
existencia de indicios quante ao local em que possam estar depositados;
III ~ emitir parecer sobre as requerimentos relativos a indenizac;:aa que venham a ser formulados
pelas pessoas mencionadas no art. 10 desta Lei". (Reda<;ao dada pela Lei n" 10.875, de 2004).

160 EMF. In[orme de La 2da mision realizada par El EAAF em ta region de Araguaia, Brasil, entre El 30
de junio y fi 25 de Julio de 1996 Anexo 63.
161 Folha de Sao Paulo. Perita identi[ica assada de guerriLheiro marta peto Exercito no Araguafa em
1972, 13/0512009. Disponivel em: http://wwwl.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u565012.shtml.
Acesso em: 15 de julho de 2009.
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qual um novo peri to analisou 0 relat6rio realizado pela EAAF em 1996 e concluiu que
havia fortes indicios de que os restos mortais encontrados no cemiterio de Xambioa
pertencessem a Bergson Gurjao Faria, 0 que incitou a realiza<;ao de novos exames de
DNA, que confirmaram, em julho de 2009, sua identidade162 .

Ao final de suas missoes, a EMF teceu uma serie de recomenda<;oes que ainda nao
foram atendidas pelo Estado brasileiro. A titulo de exemplo, no relat6rio de sua
missao, em julho de 1996, a EAAF recomendou:

"3) Que, no caso de que se pretenda continuar com a investiga~ao, antes de
efetuar novas escava~6es, se realize uma pesquisa rigorosa e cientifica, de
pelo menos dois (2) meses de dura~ao, para lograr compilar maior quantidade
de informa~ao, estabelecer niveis de confiabilidade aos depoimentos e
especificar as areas de escava~6es com criterios arqueologicos.

[•••J
4) 0 processo de investiga~ao de casos de viola~6es de direitos humanos
produzidos no passado deve ser tomado como uma investiga~ao cientifica,
cumprindo os passos proprios das disciplinas utilizadas. Por isso, recomenda
se que eventuais futuras investiga~6es sejam encaradas com a suficiente
profundidade temporal e com os recursos humanos e logisticos necessarios. "'63

Durante cinco anos nao houve qualquer nova iniciativa de localiza<;ao dos restos
mortais. Ate que em 2001, no contexto de tres inqueritos civis publicos instaurados
pelo Ministerio Publico Federal sobre os fatos denunciados, a EMF e convidada
novamente a realizar novas escava<;oes na regiao do Araguaia no periodo de 13 a 20
de julho de 2001'64. A missao em comento havia sido sugerida pelos familia res dos
desaparecidos e solicitada formalmente ao Ministerio Publico Federal. Contudo,
nenhum resto mortal foi encontrado nos sitios escavados.

Vale citar que na parte das conclusoes do relat6rio elaborado pela EMF a partir
desta expedi<;ao, consta que "0 fato de que nao ha achados nos lugares escavados
nao significa que se deva descartar a busca. Somente se pode dizer que nas areas
escavadas nao se produziram achados, nao se podendo descartar em geral"16S.

Mais uma vez, a EMF recomendou que a investiga<;ao do caso deveria incluir ao
menos dois meses de trabalho de campo previo a qualquer escava<;ao. Esclarece que,
"durante esse periodo minimo, dever-se-ia buscar testemunhas na regiao, analisar a
informa<;ao colhida, avaliar a situa<;ao e, somente depois, decidir se ha informa<;ao
suficiente para realizar escava<;6es",66.

Ve-se, pois, que as recomenda<;oes da Equipe Argentina nunca foram atendidas pelo
Estado brasileiro, sendo certo que as expedi<;oes realizadas nao contaram com a
prepara<;ao necessaria ao seu bom desempenho, denotando a inercia e a falta de
vontade do Estado, 0 que acabou por inviabilizar 0 sucesso das investlga<;oes.

162 Folha de Sao Paulo. Exame de DNA identifieD segundo corpo de guerrilheiro marta no Araguaia,
07/07/2009. Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u591941.shtml. Acesso
em: 15 de julho de 2009.
163 EMF. Informe Tecnico de La Visita Reallzada Q la region de Araguaia, 8 a 11 de maio de 1996. Anexo
62.
164 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto aMemoria e Q Verdade, op. cit.
'" Relatorio elaborado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), 2 de agosto de 2001.
Anexo 42, Demanda CIDH.
'" Relatorio elaborado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), 2 de agosto de 2001, op.
cit.
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Em mar~o de 2004, 0 Secretario Especial de Direitos Humanos organizou uma nova
expedi~ao Ii Xambioa, no estado de Tocantins, regiao do Araguaia, em suposta busca
por ossadas, sem que novamente houvesse tide qualquer preparo para tal missao'''.

Segundo 0 artigo jornalistico da Revista Epoca, os peritos da EEAF teriam deixado a
area dizendo "viemos so apagar um incendio". Tambem teriam afirmado de que "0

ideal seria tirar fotos aereas e reconstituir 0 local para que se fizesse uma busca mais
precisa'68". Conforme se depreende do Relatorio da Equipe Argentina de Antropologia
Forense, elaborado apos a expedi~ao em comento, os peritos recomendaram, entre
outras medidas:

," "(', ;, ;ieve
000370
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"Tal como se manifestara nos relatorios anteriores produzidos pela EMF com
base nas investiga~6es realizadas durante anos anteriores, e recomendavel
aprofundar a investiga~ao historica do caso, procurando mais testemunhas de
tais enterros para analisar a informa~ao recuperada estabelecendo nlveis de
confiabilidade sobre os depoimentos, e, a partir disso, avaliar a conveniencia
da realiza~ao de novas escava~6es". 169

Por fim, 0 relatorio conclui afirmando que "todas essas tarefas requerem a consulta a
especialistas de distintas areas e 0 desenvolvimento de um projeto de pesquisa em
medio prazo que envolva um trabalho interdisciplinar e a eventual utiliza~ao de
metodos geofisicos para a localiza~ao de fossas em areas extensas e / ou 0 emprego
de maquinaria para a escava~ao de grandes superficies."

o relatorio final da Comissao Interministerial instituida pelo Decreto n° 4.850, em 03
de outubro de 200317°, "com a finalidade de obter informa~oes que levem Ii
localiza~ao dos restos mortais de participantes da Guerrilha do Araguaia, para que se
proceda a sua identifica~ao, traslado e sepultamento, bem como a lavratura das
respectivas certidoes de obito"''', relata a realiza~ao de tres missoes172 it regiao, com
o apoio logistico das For~as Armadas, com 0 objetivo de localizar restos mortais dos
desaparecidos. Contudo, as missoes foram infrutiferas e nao foram encontrados
quaisquer restos mortais. Nao participaram dessas missoes representantes dos
familiares nem tampouco autoridades jUdiciarias.

Em 29 de abril de 2009, 0 Ministro da Defesa do Estado do Brasil editou a Portaria
567/MD, pUblicada no Diario Oficial da Uniao no dia subsequente, 30 de abril de
2009173• A referida Portaria regula a cria~ao de um Grupo de Trabalho que conta com
a atribui~ao principal de coordenar e executar todas as atividades necessarias para a
localiza~ao, coleta e identifica~ao dos "corpos dos guerrilheiros e militares mortos no
episodio conhecido como Guerrilha do Araguaia"'74.

," Relatorio elaborado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EMF), 4 a 13 de man;o de 2004.
Anexo 43, Demanda CIDH; Revista Epoca, Historia enterrada, 15/03/2004. Anexo 75.
'" Revista Epoca. Fantasmas do Araguaia. 27102/2004. Edi~ao No 302. Leandro Loyola. Disponivel em:
<http://revistaepoca.globo.com/Revistal Epoca/O" EDG62966·6009,00·
FANTASMAS+DO+ARAGUAIA.html>. Acesso em: 15 julho 2009.
'" Relatorio elaborado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EMF), 4 a 13 de mar~o de 2004,
op. cit.; Revista Epoca, H;st6ria enterrada, 15/03/2004, op. cit.
170 Ela se diferencia da Comissao sobre Mortos e Desaparecidos Politicos da Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidencia da RepUblica por concentrar os trabalhos na guerrilha do Araguaia, mas
era composta somente por representantes do Estado, dentre os quais 0 Ministro da Defesa, Ministro da
Casa Civil, AdYogado~Geral da Uniao, e pelo Secretano Especial de Direitos Humanos, a participa<;ao dos
familiares ou de organiza<;:6es de direitos humanos. Assim mesmo, seus trabalhos tinham carater
sigiloso.
m Decreto n' 4.580, publicado em 2 de outubro de 2003. Anexo 8, Demanda CIDH.
172 Duas em agosto de 2004 e uma em dezembro de 2006
In Portaria 567/MD, Didrio Dficial do Uniao de 30 de abril de 2009, Anexo 38.
174 Portaria 5671MD, Diario O/ictal da UniQo de 30 de abril de 2009, art. 1, op. cit. Anexo 38.

66



000371
Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e prOVQS

ieve CEtYL

A composl~ao do novo 6rgao, atendendo aos artigos pertinentes da Portaria, e
fundamentalmente militar. Assim disp6e 0 artigo 2° da Portaria 567/MD:

o Grupo de Trabalho sera composto por representantes dos seguintes 6rgaos e
entidades:
I - Comando do Exercito, que coordenara os trabalhos;
II - Governo do Estado do Para;
III - Governo do Distrito Federal;
IV - Outros 6rgaos e entidades, a criterio do Ministro de Estado da Defesa.175

o Comando do Exercito, portanto, assumiu um papel central no Grupo de Trabalho,
coordenando os trabalhos do 6rgao e fixando procedimentos e metas do projeto de
localiza~ao e identifica~ao dos restos mortais de desaparecidos civis e militares17'. 0
Grupo de Trabalho e composto por outras membros do Executivo e de entidades ou
6rgaos que 0 Ministerio da Defesa considere oportuno. 0 Grupo nao e composto por
nenhum representante do Poder Judici<irio ou Ministerio Publico, nem se submete a
dire~ao ou rigoroso contrale de qualquer autoridade jurisdicional.

De acordo com a nota para a imprensa do Ministerio da Defesa, divulgada ao final de
junho, 0 Grupo de Trabalho estaria concluindo a sua etapa de forma~ao177. Em
conjunto com os membros do Exercito, no seu papel de planejadores e
coordenadores, e aqueles das administra~6es regionais, 0 Ministerio da Defesa
convidou para compor 0 Grupo, na condi~ao de outros 6rgaos ou entidades, "tecnicos
peritos da Policia Federal das areas de geologia, medicina legal e odontologia,
antrop610gos do Museu Emilio Goeldi (vinculado ao Ministerio da Ciencia e
Tecnologia), bem como peritos da Policia Civil do Distrito Federal das areas de
medicina legal, antropologia forense e pesquisa forense de DNA"17'.

Ademais, integra 0 grupo como "observadores independentes" a Associa~ao de Juizes
Federais (AJUFE), representada por seu presidente, Dr. Fernando Cesar Batista de
Mattos; 0 Ministra do Superior Tribunal de Justi~a, Antonio Herman Benjamin; e 0 Sr.
Aldo Arantes (ex-Deputado e membro do PCdoB/GO). Vale ressaltar que os
representantes do Poder Judiciario que participem da opera~ao estarao cumprindo
estritamente fun~6es de "observadores", e em nenhum momento, amparados de sua
fun~ao jurisdicional, poderao submeter 0 Grupo a sua dire~ao ou controle179 .

Superada a primeira fase de forma~ao e composi~ao final, 0 Grupo iniciou a etapa de
"reconhecimento das areas onde as buscas serao feitas", a qual sera sucedida pela
terceira etapa, na qual serao realizadas as escava~6es e investiga~6es nos locais nos
quais acredita-se possam estar enterrados os restos mortais dos desaparecidos no
Araguaia180

• Integrantes deste Grupo de Trabalho ja estao na regiao desde 7 de julho
de 2009'81.

"'Portaria 567/MD, Diario Ofic/a/ do un/ao ae 30 de abril de 2009, art. 2, 0p. cit. Anexo 38.
176 "0 Comandante do Exercito indicanl ao Ministro de Estade da Defesa, em 10 (dez) dias uteis, a contar
da publicac;:ao da presente Portaria, as integrantes e 0 coordenador do Grupo de Trabalho e, no mesmo
prazo, apresentara 0 plano de trabalho a ser adotado, com espedficac;:ao de procedimentos e metas."
Portaria 567/MD, Artigo 2°, § 2°.
m Ministerio da Defesa, Assessoria de Comunicac;:ao. Nota aImprensa. Anexo 85
178 Ministerio da Defesa, Assessoria de Comunicac;:ao. Nota aImprensa, op. cit. Anexo 85
179 Ministerio da Defesa, Assessoria de Comunicac;:ao. Nota aImprensa, op. cit. Anexo 85
180 Estado de Sao Paulo. Jobim esclarece a<;6es sabre localiza<;do de ossadas na Araguaia. 09/07/2009.
Disponivel em: http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac400402.0.htm. Acesso em: 15 de julho de
2009.
181 Estado de Sao Paulo. Busea par ossadas na Araguaia eome<;a nesta quarta-feira. 08/07/2009.
Disponivel em: http://www.estaaao.com.br/nacional/noCnac39966Z.0.htm. Acesso em: 15 de julho de
2009.
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Dia 3 de junho de 2009, alguns dos familiares das vitimas deste caso, assim como
outros familiares de desaparecidos politicos, participaram de reuniao com 0 Ministro
da Defesa, e comprovado 0 caniter eminentemente militar do Grupo de Trabalho
encarregado de coordenar as escava\=oes e identifica\=ao dos restos mortais de seus
entes queridos, os familiares das vitimas rejeitaram qualquer participa\=ao no projeto
e expressaram formalmente seu repudio a iniciativa ministerial que deixa sob 0

controle militar todas as atividades de investiga\=ao e identifica\=ao de corpos182.

Algumas materias recentemente divulgadas na imprensa referem-se a cria\=ao de um
comite interinstitucional de supervisao deste Grupo de Trabalho, 0 qual
supostamente contaria com a participa\=ao de membros da Comissao Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Politicos e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Contudo excluiria a participa\=ao dos familiares e de autoridades judiciarias ou do
Ministerio publico'83•

Por ultimo, vale ressaltar a cria\=ao, pelo Governo Federal, a partir de setembro de
2006 de um banco de dados de DNA com 0 objetivo de caracterizar 0 perfil genetico
de familiares de mortos e desaparecidos no periodo de repressao politica184. Segundo
o relatorio da Comissao Interministerial de mar\=o de 2007, ate a sua reda\=ao, haviam
side coletadas amostras de sangue de 75 familiares de 51 desaparecidos do presente
caso185

•

E. A~6es Judiciais

Face os obstaculos encontrados para lograr acessar documentos, esclarecer a
verdade e ate identificar responsabilidades, destarte ausencia de um marco
normativo adequado, houve algumas iniciativas judiciais, que por meio de a\=oes
amplas que tinham como objeto solicitar ao Judiciario a entrega de documentos que
pudessem esclarecer as circunstancias do desaparecimento das vitimas deste caso.
Como se vera na sequencia, essas iniciativas, ate a presente data, tem se mostrado
ineficazes para os fins almejados.

a. Ac;ao Ordinaria para Prestac;ao de Fato

Apesar do inicio da abertura politica no Brasil, com a entrada em vigor da Lei de
Anistia, a publicac;ao de noticias a respeito da ac;ao militar na regiao do Araguaia
contra militantes do PC do B, os familiares das vitimas desaparecidas deste caso nao
haviam recebido qualquer informa\=ao oficial por parte do Estado brasileiro sobre
seus entes queridos. Portanto, em 19 de fevereiro de 1982, 22 familiares
representando 25 desaparecidos ingressaram com uma Ac;ao Ordinaria para Presta\=ao
de Fato18' em face da Uniao Federal18', requerendo a localizac;ao das sepulturas e 0

traslado dos restos mortais dos desaparecidos, bem como fosse fornecido 0 relatorio
oficial do Ministerio da Guerra datado de 5 de janeiro de 1975188 .

la' Este repudio foi formalizado por escrito em urn documento elaborado pelos familiares que estiveram
presentes na reuni§.o, e protocolado junto ao Ministerio da Defesa e aPresidencia da Republica, alem de
ter sido entregue, em maos, ao Presidente da RepUblica, Excelentissirno Senhor LUis Inacio Lula da SHva.
Ver nota de repudio, Anexo 86.
m Estado de Sao Paulo. Jobim esclarece a<;6es sobre 10caUza<;ao de ossadas no Araguafa. 09/07/2009.
Disponivel em: http://www.estadao.com.br/nacionalinoCnac400402.0.htm. Acesso em: 15 de julho de
2009.
1M Relatorio da Comissao Interministerial de 8 de mar<;o de 2007. Anexo 44, Demanda CIDH.
185 Relat6rio da Comissao Interministerial de 8 de mar<;o de 2007, op. cit.
186 Processo n. 82.00.24682 w 5 perante a 1a Vara Federal do Distrito FederaL
187 Ente politico que personaliza 0 estado brasHeiro nos processos jUdiciais
". Peti,ao Inicial da a,ao n° 82.00.24682-5, de 16 de dezembro de 1989. Anexo 1.
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Apos sete anos de tramite da ac;ao judicial interposta pelos familiares, em 27 de
marc;o de 1989, foi proferida decisao, extinguindo 0 processo sem julgamento de
merito por quest6es de forma ''', por considerar inexistentes a possibilidade juridica
do pedido e 0 interesse de agir, ou seja, as quest6es de fundo da ac;ao nao foram
sequer apreciadas, sendo apenas avaliados os requisitos formais do processo. Em 19
de abril de 1989, os familiares recorreram de tal decisao190 e garantiram a analise do
merito da ac;ao impetrada. Essa decisao foi recorrida pelo Estado brasileiro'91 , teve 0

pedido negado'92 , ensejando a apresentac;ao de novo recurso pelo Estado'93 •

Finalmente, transcorridos 16 anos do inicio da a<;ao iniciada pelos familiares dos
desaparecidos, 0 Superior Tribunal de Justi<;a, 13 de abril de 1998, negou provimento
ao ultimo recurso interposto pela Uniao Federal e confirmou a decisao que havia side
tomada pelo Tribunal Regional Federal, determinando que os autos do processo
retornassem al' Instancia para julgamento do merito '94 •

Dessa forma, em 19 de outubro de 1998,0 Juiz de 1° grau estabeleceu 0 prazo de 30
dias para que a Uniao Federal apresentasse 0 Relatorio oficial do Ministerio da
Guerra195

, solicitado pelos familiares em sua peti<;ao inicial. Em 11 de novembro de
1998, a Uniao interpos agravo de instrumento'96 contra a decisao supra referida, com
o pedido de efeito suspensivo no processo, alegando a impossibilidade de dar
cumprimento ao despacho citado acima197.

Em 09 de abril de 1999, nao obstante a intempestividade do prazo de apresenta<;ao
de qualquer recurso, a Uniao Federal encaminhou peti<;ao ao juizo federal reiterando
o pedido de extin<;ao do processo sem julgamento do merito, ou alternativamente, a
improcedencia da a<;ao198.

Em 14 de fevereiro de 2000, a Justi<;a Federal negou seguimento ao recurso que havia
sido interposto pela Uniao Federal em 11 de novembro de 1998. E, em 15 de mar<;o
de 2000, indeferiu os pedidos da peti<;ao de 09 de abril de 1999, determinando novo
prazo para Uniao Federal apresentar 0 relatorio oficial do Ministerio da Guerra 199.

Em resposta a determina<;ao supra mencionada, a Uniao Federal, em 25 de abril de
2000, encaminhou documento assinado pelo Chefe do Gabinete do Comandante do
Exercito Brasileiro - Ministerio da Defesa a Justi<;a Federal, informando que apos
verifica<;ao realizada nos arquivos do Exercito "confirmou-se a inexistencia do
referido relatorio"20o.

189 Decisao da ill Vara Federal do Distrito Federal, no marco da ac;:ao n° 82.00.24682~5, com data de
27/03/1989. Anexo 10 da Demanda da CIDH.
190 Recurso de apelac;:ao dos familiares dos mortos desaparecidos, de 19 de abril de 1989. Anexo 11 da
Demanda da CIDH.
191 Recurso de Embargos de Dedarac;:ao interposto pela Uniao Federal, de 24 de marc;:o de 1994. Anexo
13 da Demanda da CIDH.
m Decisao do Tribunal Regional Federal de 12 de marI'o de 1996. Anexo 14, Demanda CIDH.
193 Recurso Especial interposto pela Uniao Federal contra decisao do TRF sobre a Apelac;:ao dos autores,
no marco da a,ao n° 82.00.24682-5, de 29 de abril de 1996. Anexo 15 da Demanda da CIDH.
1<J4 Nao tivemos acesso adecisao proferida pelo Superior Tribunal de Justic;:a.
195 Despacho referente ao prazo para apresentac;:ao do relatorio, de 19 de outubro de 1998. Anexo 3.
196 0 agravo de instrumento, disposto nos artigos 522 e seguintes do Codigo de Processo Civil Brasileiro, e
cabivel contra qualquer decisao interlocut6ria, isto e, aquela que nao poe fim ao processo.
197 Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UnUlo Federal, de 11 de novembro de 1998. Anexo
17, Demanda CJDH.
ns Peti,ao da Uniao Federal, de 09 de abril de 1999. Anexo 18, Demanda CIDH.
199 Decisao da Justic;:a Federal referente a petic;:ao supra citada, de 15 de marc;:o de 2000. Anexo 19,
Demanda CIDH.
"" Olicio do Ministerio da Delesa de 25 de abril de 2000. Anexo 4.
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000374 Finalmente, em 30 de junho de 2003, 21 anos ap6s 0 ajuizamento, foi proferida
senten<;a jUlgando procedente a a<;ao e determinando a quebra do sigilo das
informa<;6es militares relativas a todas as opera<;6es realizadas no combate a
Guerrilha do Araguaia; 0 prazo de 120 dias para que fosse informado 0 local de
sepultamento dos restos mortais dos desaparecidos, 0 traslado das ossadas, 0
sepultamento destas em local a ser indicado pelos familiares autores da a<;ao,
fornecendo ainda as informa<;6es necessarias a lavratura das certid6es de 6bito; 0
prazo de 120 dias para que fossem apresentadas todas as informa<;6es relativas a
totalidade das opera<;:6es militares relacionadas a Guerrilha; e a investiga<;:ao, a ser
realizada no ambito das For<;:as Armadas, no prazo de 60 dias, e para construir quadro
precise e detalhado das opera<;:6es realizadas na guerrilha do Araguaia, devendo
intimar para prestar depoimento todos os agentes militares ainda vivos que tenham
participado de qualquer opera<;:ao, informando ao Juizo, prolator da decisao, 0
resultado dessa investiga<;:a0201 •

Em 14 de agosto de 2003, os familiares dos desaparecidos enviaram uma carta ao
Presidente Luis Inacio Lula da Silva informando a senten<;:a favoravel a a<;:ao ajuizada
em 1982202

, na expectativa de que 0 Estado brasileiro cumprisse a decisao prolatada
em junho de 2003, que julgara procedente a a<;:ao dos 22 familiares dos
desaparecidos no Araguaia.

No entanto, em 27 de agosto de 2003, a Uniao interp6s recurso de apela<;:ao contra a
senten<;:a em referencia203

; arguindo a ocorrencia de decisao extra petita204
, visto que

o pedido dos autores teria se restringido a que fosse fornecido 0 relat6rio oficial do
Ministerio da Guerra, datado de 5 janeiro de 1975. Assim, 0 advogado da Uniao
considerou que a senten<;a, ao determinar a "quebra de sigilo das informa<;:6es
relativas as opera<;:6es realizadas no combate a guerrilha", imp6s obriga<;:6es que nao
correspondiam a pretensao dos autores. Afirmou, inclusive, que a Comissao de
Desaparecidos Politicos foi criada pela Lei 9.140/95 justamente para buscar os
corpos. Alem disso, questionou 0 prazo de 120 dias fixado para que 0 Estado
brasileiro encontrasse os restos mortais, bem como a multa diaria de R$ 10.000,00
(dez mil reais), postulando a inadmissibilidade da mesma.

Em razao da interposi<;:ao do recurso pela Uniao Federal, 0 que geraria, mais uma
vez, 0 atraso no provimento judicial devido, 0 qual ja tardava mais de 20 anos, os
familiares dos desaparecidos politicos demonstraram, em 31 de agosto de 2003, em
carta aberta ao Presidente, sua insatisfa<;:ao com a decisao do Estado Brasileiro em
recorrer da decisao da senten<;:a205 •

o Tribunal Regional Federal, em 7 de dezembro de 2004, negou provimento ao
recurso de apela<;:ao interposto pela Uniao FederaI2

". Contudo, mais uma vez a Uniao

'" Senten<;a proferida nos autos do processo n.' 82.00.24682-5, de 30 de junho de 2003. Anexo 21,
Demanda CIDH.
202 Carta enviada ao Presidente da Republica pelos famHiares dos mortos desaparecidos. Anexo 45 da
Demanda da CIDH.
203 Recurso de apela~ao interposto pela Uniao Federal. Anexo 22 da Demanda da CIDH; Folha de Sao
Paulo, Governo recorre de decisilo sabre Araguaia, 28/0812003. Disponivet em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52813.shtml. Acesso em: 16 de julho de 2009.
204 Decisao extra petita e aquela que diverge do pedido do autor, au seja, concede algo que nao e
solicitado na peti~ao iniciat do processo, 0 que prejudicaria 0 reu, uma vez que s6 tem a oportunidade
de se manifestar sobre 0 que eexpressamente requerido pelo autor da ac;:ao.
205 Nova carta enviada ao Presidente da Republica pelos familiares dos mortos desapareddos. Anexo 45
da Demanda da CIDH.
",. Acordao do Tribunal Regional Federal da l' Regiao. Anexo 23 da Demanda da CIDH; Folha de Sao
Paulo. Tribunal rejefta recurso do governo e determina abertura dos arqufvos do Araguaia, 06/12/2004.
Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u66112.shtml. Acesso em: 17 de julho
de 2009.

70



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CElIl
Federal se utilizou dos recursos que estavam a seu alcance e, em 10 de fevereiro de
2005, recorreu da decisao denegatoria207

• Esse recurso foi negado em 21 de mar~o de
2005208

•

Em 12 de maio de 2006, foi publicada a decisao de admissao do Recurso Especial209

que havia sido interposto pelo Estado brasileiro, 0 qual foi encaminhado ao Superior
Tribunal de Justi~a, e de inadmissao do Recurso Extraordinari021O

• Em 25 de julho de
2006, a Uniao Federal interpos recurso contra 0 dispositivo da decisao referente a
inadmissao do Recurso Extraordinario211

•

Em 20 de setembro de 2007 foi publicada no Diario aficial a decisao do Superior
Tribunal de Justi~a no Recurso Especial interposto pela Uniao, a qual deu provimento
ao Recurso Especial, determinando 0 restabelecimento integral da senten~a de 10

grau. Em 9 de outubro de 2007 a decisao transitou em julgado, devendo ser enviada
ao juizo de origem para a execu~ao da mesma.

Apos 25 anos de tramite da a~ao proposta pelos familiares dos desaparecidos na
guerrilha do Araguaia em 1982, em 5 de dezembro de 2007, 0 ultimo recurso
apresentado pela Uniao, 0 agravo contra 0 despacho denegatorio do Recurso
Extraordinario, foi julgado prejudicado pelo Supremo Tribunal Federal em face do
resultado do julgamento do Recurso Especial interposto pela Uniao perante 0 STJ
para restabelecer integralmente a senten~a de primeiro grau. Essa decisao transitou
em julgado em 19 de fevereiro de 2008.

a processo da a~ao judicial dos familiares da Guerrilha do Araguaia chegou a10 Vara
Federal do Distrito Federal em maio de 2008, quando os autores foram intimados a
requerer 0 que fosse de direito. Em 11 de julho de 2008, os autores da a~ao

requereram a execu~ao da senten~a. Contudo, ate a presente data, passados 12
meses do pedido ainda nao foi iniciada sua execu~ao.

Em 24 de outubro de 2008 a Uniao Federal se manifestou na a~ao interposta pelos
familiares em 1982 pedindo aJusti~a uma cita~ao para que a Uniao cumpra, em 120
dias, a senten~a. A manifesta~ao da Uniao destaca a necessidade de que 0 pedido
dos autores na execu~ao esteja adstrito ao fixado na senten~a transitada em
julgado212 • a processo esteve concluso para despacho do juiz desde 0 dia 24 de
novembro de 2008 ate mar~o de 2009, quando foi levado em carga pela Advocacia
Geral da Uniao, sem ter side citada formalmente para executar a senten~a. au seja,
passados 27 anos do inicio da a~ao e 15 meses do transito em julgado do ultimo
recurso, os familia res continuam sem uma resposta efetiva do Estado brasileiro.

207 Os peticiomlrio nao tiveram acesso ao recurso interposto pela Uniao.
208 Os peticionarios nao tiveram acesso a esta decisao.
209 0 Recurso Especial e um remedio constitucional de competencia do Superior Tribunal de Justic;:a que
tem como objetivo a preservac;:ao da unidade do direito federal, visando sempre 0 interesse publico, que
deve sobrepujar os interesses das partes, no sentido de que as leis devam ser corretamente
interpretadas e a jUrisprudencia uniformizada.
Por esse motivo 0 Recurso Especial nao se destina a reexaminar materia de fato, nem representa uma
terceira instancia de julgamento, sendo 0 melo a ser utilizado para revisao de decis6es fundadas em lei
federal, proferidas petos tribunais de segundo grau de modo a assegurar que eSSas leis sejam
interpretadas e aplicadas de forma correta e uniforme em todo 0 territario nacional.
210 Os peticionarios nao tiveram acesso a esta decisao.
211 0 Recurso Extraordinario e um remedio constitucional de competencia do Supremo Tribunal Federal
que tem como objetivo a uniformiza<;:ao das decis6es judiciais que digam respeito ainterpreta<;:ao da
Constituh;ao da Republica Federativa do Brasil, evitando divergencias de entendimento de cada Estado·
Membro a respeito dos limites e amplitude da Constituic;:ao.
212 0 CEJIL nao tem capia dessa pe<;:a. Jornal Folha de Sao Paulo, Paulo Vannuchi ataCQ versdo o/idal do
Aragua;a, 03/10/2008, Dispovivel em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u451751.shtml.
Acesso em 16 de julho de 2009.
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b. Outras at;OeS judiciais

A A~ao Ordinaria para a Presta~ao de Fato e a principal iniciativa judicial dos
familiares para esclarecer 0 desaparecimento de seus entes queridos. No entanto, ha
outras iniciativas judiciais no ambito interno, propostas com objetivos comuns, a
saber, obtent;ao de informa~6es oficiais guardadas nos arquivos dos orgaos do Estado
brasileiro e 0 conhecimento da verdade sobre 0 ocorrido na regiao do Araguaia, entre
os anos de 1972 a 1975.

No ano de 2001, apos solicitat;ao de familiares de desaparecidos politicos,
Procuradorias da Republica do Para, de Sao Paulo e do Distrito Federal instauraram
os Inqueritos Civis Publicos nO 1/2001, n° 312001 e n° 5/2001, respectivamente, para
colher informa~6es sobre a Guerrilha do Araguaia. Em janeiro de 2002, elaboraram
conjuntamente um Relatorio Parcial da Investiga~ao213, que contemplou informa~6es

sobre pris6es, torturas, identifica~ao e mortes dos desaparecidos.

o Relatorio informa que 0 Ministerio Publico Federal constituiu equipe, dirigida por
quatro Procuradores da Republica2

", e integrada por funcionarios da Procuradoria da
Republica nos Municipios de Maraba, Santarem e Belem, assessorada por
representantes da Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos e pelos
peritos da propria Equipe Argentina de Antropologia Forense - EAAF .

Em virtude destas investiga~6es, em 19 de julho de 2001, foi apresentada uma a~ao

cautelar de eXibi~ao de documentos215 para assegurar a integridade dos documentos
relativos it guerrilha do Araguaia em poder de agentes do Exercito, considerando 0

risco de desaparecimento da documenta~ao pretendida. Essa a~ao correu sob segredo
de justi~a, mas sabe-se que em 16 de junho de 2005, foi proferida senten~a,

julgando a a~ao improcedente216 •

Apos 0 oferecimento da a~ao cautelar supra citada, os mesmos Procuradores Federais
ajuizaram, em 09 de agosto de 2001, uma a~ao civil publica, com a finalidade de
cessar a influencia amea~adora e ilicita das For~as Armadas sobre as pessoas que
vivem atualmente na regiao do Araguaia e de obter da Uniao Federal todos os
documentos que contivessem informa~6es sobre as a~6es militares das For~as

Armadas brasileiras no Araguaia.

Em novembro de 2001, foi concedido parcialmente 0 pedido de antecipa~ao de
tutela2

", para determinar a realiza~ao de audiencia entre as partes, na qual
deveriam apresentar os documentos das For~as Armadas relativos it guerrilha do
Araguaia. A Uniao Federal interpos agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensive contra tal decisao (que concedeu a antecipa~ao de tutela), em 10 de
dezembro de 2001. 0 efeito suspensivo foi concedido, em 13 de fevereiro de 2002.

213 Relat6rio Parcial sabre a investiga<;:ao promovida pele Ministetio Publico dos Estados do Para, Sao
Paulo e Destrito Federal. Inquerito Civil Publico N' 1/2001, Pani; Inquerito Civil Publico N' 3/2001, Sao
Paulo; Inquerito Civil Publico N' 5/2001, Distrito Federal. Anexo 26 da Demanda da CIDH.
m Marlon Alberto Weichert, Guilherme Zanina Schelb, Ubiratan Cazzeta e Felicia Pontes Jr.
215 Processo n°, 2001.39.01.000760~3, em tramite perante a Justic;:a Federal, Subsec;:ao Judiciaria de
Maraba, no Estado do Para. 0 andamento do processo pode ser obtido no website oficial do Tribunal
Regional Federal da l' Regiao: www.trf1.gov.br.
216 Informa<;:ao obtida a partir de consulta realizada no website do Tribunal Regional Federal da 1~

Regiao.
217 Na tutela antecipada, 0 juiz julga 0 direito pretendido na inlcial, reconhece sua proced€mcia e atende
ao pedido, ainda que diante de um julgamento provisorio e nao definitivQ. A concessao da tutela
antecipada, no ordenamento juridico brasHeiro, eXige a presen<;:a de certos requisitos, materializados na
prova inequivDca que conven<;:a da verossimilhanc;:a da alegac;:ao (caput, art. 273 do C6digo de Processo
Civil Brasileiro), conciliada, alternativamente, com 0 fundado receio de dana irrepanivel ou de diffcil
repara<;:ao (inciso I) ou de dificil repara<;:ao (inciso I) ou ainda, quando caracterizado 0 abuso de direito
de defesa ou mesmo, 0 manifesto proposito protelatorio do reu (inciso II).

72

I '



ieve CEtIL

oUO~)77

Caso Julia Gomes Lund e outros V$, Brasil
Memorial de requerlmentos, argumentos e provas

Em 19 de dezembro de 2005, a l' Vara Federal julgou procedente a a~ao e
determinou: a) que a Uniao se abstenha de utilizar organismos das For~as Armadas
para visitar elou promover atividades de assistencia social cujos beneficiarios sejam
ex-guias do Exercito durante a Guerrilha do Araguaia; e b) que a Uniao exiba,
reservadamente, todos os documentos que contenham informa~ao sobre as a~6es

militares contra a Guerrilha do Araguaia218
•

o Estado recorreu da senten~a em 24 de mar~o de 2006, alegando que a decisao nao
levou em considera~ao a necessidade de resguardar informa~6es referentes a
seguran~a do Estado e das pessoas219

• Em 26 de julho de 2006, a senten~a foi
parcialmente reformada, uma vez que afastou a condena~ao da Uniao a se abster de
"utilizar orgaos do Exercito, Marinha ou Aeronautica" para influenciar civis que na
epoca eram utilizados como guias do Exercito na mata fechada, na localiza~ao dos
desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, porem manteve a necessidade de
apresenta~ao dos documentos oficiais.

o Estado interpos Recurso Especial e Extraordinario a esta decisao. Segundo
informa~ao constante no website do Superior Tribunal de Justi~a, 0 Recurso Especial
esta concluso com a Ministra Relatora desde 14 de junho de 2007"0. Ou seja, ainda
nao hil decisao final nestas a~6es.

Finalmente, em 12 de mar~o de 2008 0 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil apresentou uma representa~ao no Superior Tribunal Militar na qual, com bases
em materia nas quais membros do Exercito afirmam ter destruido documentos
oficiais, requer a abertura de inquerito policial militar para investigar as
responsabilidades destes militares na suposta destrui~ao e extravio de documentos
oficiais referentes aguerrilha do Araguaia221

•

Em 28 de abril de 2008 e publicado despacho da Procuradora-Geral da Justi~a Militar
na representa~ao n°. 0271/2008 proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, no
qual ela determina que sejam oficiados os Ministros de Defesa, da Casa Civil e da
Justi~a para que informem a respeito de procedimentos investigatorios no ambito dos
respectivos orgaos sobre a destrUi~ao de documentos referentes a Guerrilha do
Araguaia. Assim mesmo oficiou 0 Juizo da Auditoria da 6' Circunscri~ao Judiciaria
Militar para que informe a respeito de inquerito policial militar ou processo cujo
objeto seja os documentos encontrados em 2004 em matagal na Base Mrea de
Salvador"'.

F. Informac;:oes em poder do Estado

Desde 0 ano de 1966, quando os militantes politicos come~aram a se instalar na
regiao do Araguaia, estabelecendo rela~ao de confian~a e desenvolvendo projeto
social com os camponeses moradores do local, ate 1974, ano em que as For~as

Armadas teriam executado todas as vitimas, os dirigentes militares determinaram
que publicamente a guerrilha nao existiria, ou seja, nos diversos momentos que 0

tema veio a publico a posi~ao oficial dos governos que representaram 0 Estado
brasileiro sempre foi negar a existencia da Guerrilha no Araguaia.

". Decisao da 1'Vara Federal de 19 de dezembro de 2005. Anexo 27, Demanda CIDH.
219 Recurso de Apelat;:ao Parcial da Uniao Federal, 24 de marC;o de 2006. Anexo 28, Demanda CIDH.
no Disponivel em: http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?
numreg=2007005481668:pv=000000000000. Acesso em 25 de junho de 2009.
'" Representac;:ao da OAB (0271/2008/PGJM/DDJ). Anexo 30.
122 DAB. Caso Arasuaia: STM cobra informat;oes de Dilma, Jobim e Tarso. Disponivel em:
http://www.oab.org.br/noticia.asp?id=134088:arg=STM%20araguaia. Acesso em 25 de junho de 2009.

73



000378

Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

Ao mesmo tempo, a censura aos meios de comunica<;:ao impedia que se veiculasse
noticia a respeito, portanto, a sociedade nao conhecia 0 que estava ocorrendo no sui
do estado do Para. Alem do silencio imposto pelas autoridades do Estado, os
documentos oficiais referentes as opera<;:6es militares executadas entre 1972 e 1974
na regiao do Araguaia, as quais resultaram, dentre outras coisas, no desaparecimento
for<;:ado de 70 pessoas tambem foram omitidos do publico pelo Estado brasileiro.
Segundo 0 livro-relatorio da CEMDP, oferecido como prova pelo Estado Brasileiro no
tramite perante a CIDH, "0 governo militar imp6s silencio absoluto sobre os
acontecimentos"m e que mesmo apos 0 fim do regime militar "sempre foi muito
dificil 0 acesso a documentos probatarios"224.

A negativa das For<;:as Armadas brasileiras em contribuir para a elucida<;:ao dos fatos
que ensejaram 0 presente caso tambem ficou evidenciada no relatorio final
elaborado pela Comissao Interministerial instituida pelo Decreto n° 4.850, de 2 de
outubro de 2003, pelo proprio"'. Nesse relatorio a Comissao relata que as For<;:as
Armadas alegaram "nao possuir nenhum documento acerca do ocorrido na regiao do
Araguaia entre 1972 e 1974" e que "todos os documentos atinentes a repressao feita
pelo regime militar a guerrilha foram destruidos sob 0 respaldo das legisla<;:6es
vigentes"226. Assim mesmo, afirmam que os relatorios produzidos pelas For<;:as
Armadas "nao apresentou qualquer documenta<;:ao sobre 0 episodio"227. A falta de
coopera<;:ao destes argaos tambem e exposta no livro-relatorio da CEMDP, na opiniao
de Luiz Francisco Carvalho Filho, membro da CEMDP por dez anos, segundo 0 qual a
falta de colabora<;:ao de autoridades governamentais sempre limitou 0 trabalho da
equipe. Belisario dos Santos Junior, ex-presidente da CEMDP tambem afirma que

"E claro que muitos setores, notadamente da Polfcia federal e das For~as
Armadas, nao colaboraram com as informa~6es que dispunham. Houve
notfcias de incendios, desaparecimento de documentos, sem que qualquer
responsavel tivesse sido punido.22'"

Destarte todas essas obstru<;:6es ao acesso a documentos oficiais, varios documentos,
fotos e relatorios foram aos poucos sendo divulgados ao publico. Em geral esses
documentos, os quais comprovavam as opera<;:6es realizadas na regiao, eram
encaminhados, anonimamente ou por agentes pUblicos que tinham copias de
documentos oficiais em seu poder. Face 0 silencio e a omissao do Estado em entregar
documentos, sao estes documentos que esclareceram 0 pouco que a sociedade
brasileira conhece a respeito dos eventos sucedidos na regiao do Araguaia entre 1972
e 1975.

Isso e constatado pela CEMDP, que ao elaborar seu livro-relatorio Direito a Verdade e
a Memoria reconheceu que "atraves deles, acaba sendo reconstruida, de maneira
oficiosa, mesmo que eivada de contradi<;:6es inconsistencias e possivel
intencionalidade de contra-informa<;:ao, uma narrativa histarica que 0 Estado
brasileiro ainda segue devendo a sociedade [00.]"229.

a. Documentos oficiais tornados publicos

Os documentos oficiais que registraram as a<;:6es produzidas na epoca e em
momentos posteriores as opera<;:6es no Araguaia, indicam que ha informa<;:ao

223 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade, op. cit., pag. 199.
224 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemo6ria e aVerdade lOP. cit., pag. 38.
225 Decreto 4.850/03, op. cit.
226 Relatorio da Comissao Interministerial, p. 4. Anexo 44, Demanda CIDH.
221 Relat6rio da Comissao Interministerial, p. 5, op. cit.
228 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade, op. cit., pag. 45.
229 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade, op. cit., pag. 201.
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disponivel, as quais tem capacidade de oferecer aos familiares dos desaparecidos 0

conhecimento da verdade sobre 0 paradeiro de seus filhos, irmaos, pais e
companheiros.

Por exemplo, em 1993, foi entregue a Comissao de Representa~ao Externa do
Congresso Nacional um documento que fazia men~ao e descrevia a supra referida
Opera~ao Papagaio'30. 0 documento em referencia descreve com precisao a area, 0

periodo de setembro a outubro de 1972, cita prisioneiros, contem os nomes dos
fuzileiros navais enviados a regiao e 0 nome dos comandantes responsaveis pelas
opera~6es. Nele, ha men~ao a opera~ao denominada "Papagaio", como "opera~ao

limpeza do foco subversivo existente na area compreendida entre os Rios Vermelho e
Araguaia, a SE do Estado do Para, no periodo de 15 SET a 18 OUT 72".

Isso demonstra que as opera~6es foram planejadas, documentadas e relatadas; e
representa mais uma prova da a~ao de combate das For~as Armadas brasileiras ao
movimento desaparecido na regiao do Araguaia, comprovando que aquelas detinham
informa~6es completas sobre a identida,de, as circunstancias das mortes e 0 local de
sepultamento das vitimas deste caso. E certo que tais informa~6es e outras tantas
ainda nao foram divulgadas pelo Estado brasileiro asociedade.

Em 30 de julho de 1995, foi veiculada materia jornalfstica, na qual 0 ex-sargento da
Aeronautica, Napoleao Sabino de Oliveira, relatou fatos importantes para a apura~ao

das circunstancias dos desaparecimentos dos militantes do PCdoB e camponeses e
revelou, ainda, que havia apresentado diarios e cadernetas de veos a Ordem dos
Advogados do Brasil e aCamara dos Deputados, em 1992 e 1993231

•

Em 28 de abril de 1996, 0 jornal 0 Globo publicou fotos e documentos originais do
Exercito sobre a Guerrilha do Araguaia, cedido por um militar que participou das
opera~6es, nos quais foram identificadas vitimas presas pelos militares e as
circunstancias em que algumas foram mortas"'. Com base nestes documentos, foi
possibilitada a identifica~ao dos restos mortais de Maria Lucia Petit da Silva, ate
recentemente a unica vftima das opera~6es militares na regiao do Araguaia cujos
restos mortais foram localizados, identificados e entregues aos seus familiares.

Nos anos de 1997 e 1998 novas informa~6es sobre os desaparecidos do Araguaia sao
publicadas na imprensa nacional. Como exemplos podem ser citados os seguintes: em
8 de abril de 1997, foi veiculada na imprensa a foto de duas das pessoas
desaparecidas, juntamente com um mapa indicando a suposta localiza~ao das
ossadas de 18 desaparecidos, bem como uma ossada descoberta numa area de
atua~ao da guerrilha; e, em 07 de abril de 1998, foi publicado na imprensa a
descoberta de um minucioso relat6rio e uma cartilha do DOI-Codi (Destacamento de
Opera~6es de Informa~6es/Centro de Opera~6es de Defesa Internal nos arquivos
pessoais de um ex-comandante do Exercito em que revela detalhes sobre 0 combate
a Guerrilha do Araguaia, contradizendo os documentos oficiais das For~as Armadas
encaminhados em 1993 a Comissao de Direitos Humanos da Camara, nos quais a
Marinha, Exercito e Aeronautica, na sua maioria, afirmam desconhecer 0 local, a
data e as circunstancias das mortes dos desaparecidos"'.

Ja em 1999, os representantes tiveram noticia do relat6rio sobre a opera~ao de
informa~6es realizada pelo CIE no SUdeste do Para, denominada Opera~ao Sucuri'''.

230 Documentos do Exercito sobre a Operat;ao Papagaio. Anexo 46, Demanda CIDH.
m Diano Catannense. Ex·sargento nao esquece dias vividos no Araguaia. Anexo 5 da comunicat;ao dos
peticionarios de 24 de outubro de 2007. Apedice 111, Demanda CIDH.
m 0 Globo. Fotos identificam guerrilheiros mortos no Araguaia, 28/04/1996. Anexo 36, Damanda CIOH.
m 0 Globo. Dassie de materias pUblicadas nos dias 5, 6, 7, e 8 de abril de 1998. Anexo 74.
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Especialmente a partir do momento em que foi publicada a decisao judicial, que
determinou a eXibi~ao dos documentos referidos, em 2003, iniciou-se amplo debate
nos meios de comunica~ao, acerca da existencia de tais documentos. Diversos
agentes estatais vieram a publico sustentar que nao existiam mais documentos, que
os mesmos haviam sido queimados ou destruidos, enquanto militares ou ex-militares,
combatentes it epoca dos desaparecimentos for~ados, revelaram informa~6es "extra
oficiais", ou trouxeram it publico documentos institucionais que conservaram em
ambito privado, como mapas e arquivos, a maioria destes apresentavam restri~ao de
confidencialidade dos documentos das For~as Armadas.

o jornal 0 Estado de S.Paulo noticiou, em 17 de dezembro de 2004, que 0 Ministerio
Publico do Rio Grande do Sul havia encontrado e recolhido documentos do Regime
militar em sitio do ex-ministro do periodo da ditadura, Tarso Dutra. Foram achados
diversos documentos do Exercito com carimbos de confidencial e secreto"'.

Ja em abril de 2005, os jornalistas Tais Morais e Eumano Silva, publicaram 0 livro
Opera~ao Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha, no qual apresentam um
levantamento historico dos acontecimentos baseando-se em arquivos, alguns
testemunhos pessoais de membros do Partido Comunista e testemunhos e
documentos, muitos destes encontrados em arquivos privados, oferecidos por
integrantes das For~as Armadas'''. Somam-se a este, outros livros publicados na
sequencia com base em documentos mantidos em arquivos particulares ou baseados
em entrevistas concedidas por agentes publicos que participaram das opera~6es

militares como Lei da Selva, 0 Coronel Rompe 0 Silencio e Sem Vestigios.

Em junho de 2009, 0 major Curio, em entrevista ao jornal 0 Estado de Sao Paulo
divulgou informa~6es sobre as opera~6es, segundo as quais mais de 40 dos
desaparecidos pelas opera~6es empreendidas pelas For~as Armadas na regiao do
Araguaia estiveram sob a custodia do Estado antes de serem executados"'.

Grande parte destes documentos que sao tornados publicos estao classificados como
secretos, estando assinados e rubricados por militares, mostram detalhes das
opera~6es contra os desaparecidos no Araguaia, realizadas na triplice fronteira dos
estados do Para, Maranhao e Goias (atual estado do Tocantins), revelando nomes e
codinomes dos agentes de informa~aoque desempenharam as opera~6es.

Depreende-se da analise de todos os fatos relatados neste capitulo e devidamente
comprovados, que ha diversos individuos, especialmente agentes ou ex-agentes do
proprio Estado, que guardam informa~6es e ate mesmo, documentos referentes ao
conflito travado na Regiao do Araguaia.

Ressalte-se que tais documentos, cuja natureza e interesse sao evidentemente
pUblicos, encontram-se em arquivos privados, que em diversos periodos ao longo dos
ultimos 10 anos, especialmente quando 0 tema vem a publico em conseqUencia de
um novo andamento do processo interno, causa a rea~ao dos implicados, ou agentes

234 Ministerio do Exercito. Relat6rio da operac;oo de injormac;oes realizada peto Clf no sudeste do Para:
Operat;Qo Sueuri. Fls. 905-956 do Apendice III da Demanda.
2]5 Folha de Sao Paulo. Papeis secretos do ditadura sao achados em sitio no RS, 17/12/2004. Disponivel
em: http://www1.folha.uoLcom.br/folha/brasil/ult96u66316.shtmL Acesso em: 16 de julho de 2009.
236 "0 livro Opera\=ao Araguaia apresenta urn levantamento minucioso des arquivos e testemunhos do
confUto entre 0 pedoS e as Fon;:as Armadas na Amazonia. A pesquisa proporcionou uma pilha de papeis
guardados por militares interessados em preservar a hist6ria e uma lista de sobreviventes dispostos a
desafiar a lei do silencio imposta pelos opressores do passado. MORAIS, Tats; SILVA, Eumano. Gp. cit.p.
15.
m 0 Estado de Sao Paulo, Curio reveLa que Exercito executou 41 no Araguaia. 21 de junho de 2009.
Disponivel em: http://www.estadao.com.br/nacionalinoCnac390738.0.htm. Acesso em: 15 de julho de
2009.
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envolvidos na repressao it guerrilha do Araguaia, que por decisao propria, sem
qualquer constrangimento ou ordem judicial, vem a publico contar informalmente
sobre sua atua~ao pessoal e detalhes dos fatos que formalmente permanecem em
sigilo.

b. Leis de sigilo

Ao mesmo tempo em que documentos oficiais da epoca da Guerrilha de Araguaia
vinham it luz e que membros das For~as Armadas revelavam arquivos confidenciais
que detinham em seu poder, representantes das For~as Armadas do Estado brasileiro
insistiram em sustentar, em distintos momentos, que nao mais existiam registros da
atua~ao dos militares referentes itquele periodo238

•

Essas afirma~oes sao possibilitadas pela incerteza quanta aos documentos oficiais
referentes a a~oes conduzidas durante a ditadura militar brasileira. Essa incerteza,
por sua vez, e em grande parte beneficiada pelo ordenamento juridico brasileiro,
que reiteradamente cria leis que restringem desproporcionalmente 0 direito de
acesso it informa~oes no pais. Na sequencia apresentaremos algumas destas leis e
seus efeitos ao acesso it informa~ao dos familiares das vitimas deste caso.

o artigo 50, inciso XXXIII da Constitui~ao da RepUblica Federativa do Brasil de 1988,
dispoe que "todos tem direito a receber dos argaos pUblicos informa~oes de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serao prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindivel it seguran~a da sociedade e do Estado"'39. Em 1991 foi aprovada a Lei
n° 8.159/1991, que dispoe sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados
regulamentando 0 disposto no artigo constitucional. Em seu artigo 23, a lei remete a
Decreto do Poder Executivo a defini~ao das especies de sigilo. Para tanto, foi objeto
de seguidas regulamenta~oes presidenciais: Decretos nos. 2.134/97, 2.910/98,
4.497/02 e 4.553/02. Esses decretos versam sobre a salvaguarda de dados,
informa~oes e documentos sigilosos de interesse da seguran~a da sociedade e do
Estado, no ambito da Administra~ao Publica Federal"".

Em 24 de janeiro de 1997, foi aprovado 0 Decreto no. 2.134, que regula a
classifica~ao, a reprodu~ao e 0 acesso aos documentos pUblicos de natureza sigilosa
que dizem respeito it seguran~a da sociedade e do Estado e it intimidade do
individuo'41, de acordo com 0 estabelecido na Lei 8.194/91 supra referida.

Em 27 de dezembro de 2002, foi publicado 0 Decreto no. 4.553, revogando 0 Decreto
2.134, que disp6e sobre a salvaguarda de dados, informa~6es e documentos sigilosos
de interesse da seguran~a e do Estado, no ambito da Administra~ao PUblica
Federal'42. Vale fazer referencia ao seu artigo 20 que determinada que "[s]ao
considerados originariamente sigilosos, e serao como tal classificados, dados ou

238 Folha de Sao Paulo. Governo vai defender que mio hd arquivo do Araguaia, 27/07/2003: 1'0 Palacio
do Ptanalto, os ministros envolvidos, a dire~ao do PT e os comandos militares acertaram urn discurso e
uma a<;:ao comum diante da decisao judicial de quebra de sigila das informa<;:6es militares sabre a
guerrilha do Araguaia: nao entrar com recurso e alegar que os documentos simplesmente nao existem.
[ ... ] 0 governa e 0 PT decidiram encampar 0 discurso habitual do Exercito de que nao havia documentos
e, se havia, eles foram destruidos e nao existem mais. [... ] as testemunhas ainda vivas da guerlilha nao
conseguem identificar as covas improvisadas para os 61 desaparecidos cujas famHias, 30 anos depois1

ainda reclamam seus restos mortalS ao Estado". Dlsponivel em:
http://www1.folha.uol.com.br/iolha/brasil/ult96u51640.shtml. Acesso em: 16 de julho de 2009.
n9 Constituic;:ao Federal. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/cciviL03/constituicao/constitui
%C3%A7ao.htm. Acesso em: 16 de julho de 2009.
'" Lei n' 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Anexo 35.
><' Decreto n. '2.134, de 24/01/1997. Anexo 3, Demanda CIDH.
"'Decreto n' 4.553 de 27 de dezembro de 2002. Anexo 4, Demanda CIDH.
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informa~6es cujo conhecimento irrestrito ou divulga~ao possa acarretar qualquer
risco a seguran~a da sociedade e do Estado" (grifo nosso). Ainda, determina que sao
passiveis de classifica~ao como ultra-secretos, os dados ou informa~6es referentes,
dentre outros, a planos e opera~6es militares.

Em 9 de dezembro de 2004, 0 Governo Federal aprovou a Medida Provisoria n' 228243
,

que restringiu a divulga~ao de documentos oficiais. Em seguida, 0 Decreto no. 5.301,
em 10 de dezembro de 2004, a regulamentou, instituindo a Comissao de Averigua~ao

e Analise de Informa~6es Sigilosas que decidira pela autoriza~ao do acesso de
documentos pUblicos classificados no mais alto grau de sigilo. Esse decreta revogou 0

Decreto no. 4.553, de 2002244
•

A Comissao de Averigua~ao de Analise de Informa~6es Sigilosas, no ambito da Casa
Civil da Presidencia da Republica, esta composta pelo Ministro Chefe da Casa Civil,
que a coordenara; Ministro Chefe do gabinete de Seguran~a Institucional; Ministro da
Justi~a; Ministro da Defesa; Ministro das Rela~6es Exteriores; advogado geral da
Uniao; e Secretario geral dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica. Com
isso, 0 acesso a informa~6es de interesse particular, coletivo ou geral estao a inteira
sUjei~ao dos interesses do Governo de plantao.

Em 05 de maio de 2005, a medida provisoria 228 mencionada acima foi convertida na
Lei n. 11.111/05245

, introduzindo-se a figura do sigilo permanente a arquivos oficiais
relativos a algumas materias. Alem disso, 0 instrumento normative manteve a criterio
da Comissao de Averigua~ao e Analise de Informa~6es Sigilosas, cujos membros serao
instituidos somente pelo Poder Executivo, deixando a margem os Poderes Legislativo
e Judiciario, a fun~ao de avaliar os documentos oficiais, estabelecer os graus de
sigilo a ser conferido aos mesmos e julgar se sao imprescindiveis a seguran~a

nacional.

A professora Flavia Piovesan246
, em artigo recente, considerou a Lei 11.111/2005

inconstitucional. Essa lei ao preyer a possibilidade de acesso restrito por tempo
indeterminado aos documentos publicos classificados no mais alto grau de sigilo, sob
a justificativa de soberania e seguran~a estatal, compromete a propria existencia e
exercicio do direito a informa~ao previsto no artigo 5', XXXIII da Constitui~ao

Federal, clausula petrea dos direitos e garantias individuais. Segundo ela, a lei, alem
de afrontar 0 principio da razoabilidade, tambem viola 0 direito a verdade, direito
este necessario para qualquer povo comprometido com sua identidade e historia,
principalmente, no que se refere ao Regime militar ditatorial. Nas palavras da
professora, 0 resgate a esses fatos historicos tem como prop6sito assegurar tanto 0

direito a memoria das vitimas como, sobretudo, confiar as gera~6es vindouras a
responsabilidade de evitar que esses acontecimentos se perpetuam no tempo.

Em consonancia com a professora Flavia Piovesan, 0 jurista Helio Bicudo247 tambem
tem se posicionado contrario a interpreta~ao do sigilo enquanto medida unilateral do
Estado. Para ele, 0 direito a informa~ao nao pode ser compreendido enquanto
interesse do Governo, mas como um direito fundamental que deve ser interpretado
segundo as normas e principios juridicos-politicos da Constitui~ao Federal.

243 Medida Provisoria 228/04. Anexo 39.
244 Decreto n° 5.301 de 10 de dezembro de 2004. Anexo 5, Demanda CIDH; Medida Provis6ria n. 228/04,
op. cit.
2<5 Lei 11.111, de 05/05/2005. Anexo 6, Demanda CIDH.
246 Piovesan, Flavia. Desarquivando 0 Brasil. Anexo 69.
247 Bicudo, Hello. A quesUio do sigilo dos arquivos. Anexo 64.
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Da mesma forma, 0 Procurador da Republica Marlon Albero Weichert'" considera
imprescindivel a transparencia dos arquivos estatais para 0 exercicio da cidadania e
soberania. Seu parecer e de que 0 sigilo dos documentos publicos deve ser
considerado com uma medida de exce~ao, e que, portanto, deve ser justificada pelo
Estado apontando os danos que podem resultar da sua divulga~ao. A critica aventada
e que a Lei 11.111/05, ao preyer ao sigilo por prazo indeterminado, nao so viola 0

direito a informa~ao como nao enfrenta 0 problema dos familiares de mortos
desaparecidos politicos no regime militar quanto a existencia ou nao desses arquivos
secretos.

Atualmente ha duas a~6es em tramite no Supremo Tribunal Federal questionando a
constitucionalidade desta lei: a A~ao Direta de Inconstitucionalidade n° 3.987,
proposta em 2007 pela OAB, e a A~ao Direta de Inconstitucionalidade n° 4077,
proposta em 2008 pela Procuradoria Geral da Republica.

Apos diversas press6es por parte dos familiares dos desaparecidos, das materias
jornalisticas que pUblicaram documentos e informa~6es sobre a guerrilha e dos
recursos interpostos pelo Estado terem side inadmitidos, em 18 de novembro de
2005, foi promulgado 0 Decreto n°. 5.58424', 0 qual determinou a transferencia dos
arquivos que estavam sob a custodia da ABIN - Agencia Brasileira de Inteligencia ao
Arquivo Nacional.

Contudo, segundo familiares de vitimas da ditadura, "0 acesso aos arquivos das
For~as Armadas continuou vedado e, em muitos casos, apenas um resumo do
conteudo dos documentos similar ao do habeas data, foi disponibilizado de maneira
restrita, pois 0 governo alega que sua divulga~ao fere 0 respeito a honra, a imagem e
a vida privada das pessoas - os chamados direitos da personalidade"'so. No mesmo
documento os familiares denunciam a "limpeza" feita nos arquivos do extinto SNI
(1964-1990), em que foram suprimidos documentos que deveriam constar de acervos
federais, atualmente sob a guarda do Arquivo Nacional.

Em suma, apos a edi~ao de tantos diplomas normativos concernentes ao sigilo dos
documentos, todos em resposta as inumeras press6es dos familiares dos
desaparecidos durante a ditadura militar e da sociedade civil organizada, volta-se ao
ponto de partida: ja ha mais de vinte anos do encerramento formal do regime
ditatorial, com a promulga~ao da Constitui~ao Federal de 1988, persistem os
profundos obstaculos ao legitimo acesso da sociedade brasileira aos documentos
referentes a sua propria Historia, e dos familiares dos desaparecidos politicos as
informa~6es sobre 0 paradeiro de seus entes queridos, vitimas do regime militar,
bem como a impunidade no que diz respeito aos crimes cometidos durante 0 periodo
de 1972 a 1975.

No dia 13 de maio de 2009, foi encaminhado ao Congresso, pelo Poder Executivo, 0

Projeto de Lei 5.228/2009, que regulamenta 0 direito de acesso a informa~ao,

consagrado no art. 5°, XXXIII da Constitui~ao Federal'''.

248 Weichert, Marlon A. 0 direito averdade e aD arquivos sigflosos. Anexo 72.
'''Decreto 5.584/05 aprovado em 18/11/2005. Anexo 7, Demanda CIDH.
250 Comissao de Famitiares de Mortos e Desaparecidos de Sao Paulo. Dassie Ditadura: Mortos e
Desaparecidos Politicos no Brasil (1964·1985). 2· ed. Sao PaUlo, 2009. Pogo 43·44. Anexo 67
251 Projeto de Lei 5.228/2009, art. 40, I. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg316·090513.htm. Acesso em: 29 de junho
de 2009.
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G. Indenizac;:oes

A Lei n°. 9.140252 promulgada em 04 de dezembro de 1995, que reconheceu
oficialmente como mortas as pessoas desaparecidas durante 0 regime militar,
tambem determinou 0 pagamento de indenizac;:ao aos familiares dos mesmos.
Segundo 0 artigo 11 da lei, "a indenizac;:ao, a titulo reparatorio, consistira no
pagamento de valor unico igual a R$ 3,000,00 (tres mil reais) multiplicado pelo
numero de anos correspondentes II expectativa de sobrevivencia do desaparecido,
levando-se em considerac;:ao a idade II epoca do desaparecimento". Assim mesmo
estabeleceu um piso minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e maximo de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

o Anexo I da Lei 9.140/95 continha uma lista de pessoas cujo desaparecimento havia
sido reconhecido pelo Estado. A esta lista, apos pedido II Comissao Especial sobre
Mortos e Oesaparecidos Politicos (CEMOP), foram incluidos outros nomes, totalizando
64 vitimas das operac;:6es militares na regiao do Araguaia. Oeste modo, importante
destacar que algumas das vitimas individualizadas do presente caso ainda nao
tiveram processos julgados pela CEMOP. Muitas delas sao camponeses dos quais se
desconhece 0 parentesco e, em alguns casos, a identidade. 0 Estado brasileiro, no
tramite deste caso perante a Comissao Interamericana, apresentou uma lista com
todos os pagamentos realizados com base nesta lei"'.

Assim mesmo, a Comissao de Anistia instalada pelo Ministerio da Justic;:a, no dia 28 de
agosto de 2001 por meio da Medida Provisoria n. ° 2.151, tem analisado pedidos de
indenizac;:ao formulados pelas pessoas que foram impedidas de exercer atividades
economicas por motivac;:ao exclusivamente politica desde 18 de setembro de 1946 ate
cinco de outubro de 1988. A anistia politica e 0 pagamento de indenizac;:6es estao
previstos no art. 8° do Ato das Oisposic;:6es Transitorias da Constituic;:ao Federal de
1988254

,0 qual e regulamentado pela Lei n° 10.559, de 13 de novembro de 2002255
•

A reparac;:ao economica, segundo a referida Lei, podera ser concedida em prestac;:ao
unica correspondente a 30 salarios minimos por ano de perseguic;:ao politica ate 0

limite de 100 mil reais, ou prestac;:ao mensaI que correspondera ao posto, cargo,
graduac;:ao ou emprego que 0 anistiando ocuparia se na ativa estivesse, observado 0

limite do teto da remunerac;:ao do servidor publico federal. Os representantes
possuem informac;:ao de que ha oito pedidos pendentes de decisao referentes a
vitimas do presente caso.

Assim mesmo, ha tres pedidos de anistia concedidos com pagamento de indenizac;:ao,
referentes a Maria Lucia Petit da Silva25

', Lucio Petit da Silva2
S? e Jaime Petit da

, I
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"
'1 'J:.

:.'

ieve CEtIl

Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

251 Lei n. o 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Anexo 36.
's> Lista de pagamentos do Estado (anexo as observa<;6es de 2007), Apendice III da Demanda da CIDH.
254 Art. 8° ~ E concedida anistia aDs que, no periodo de 18 de setembro de 1946 ate a data da
promulgac;ao da Constituic;ao, foram atingidos, em decorrencia de motivac;iw exclusivamente politica,
par atos de excec;ao, institucionals ou complementares, aDs que foram abrangidos peta Decreta
Legislativo n° 18, de 15 de dezembro de 1961, e aDs atingidas pete Decreto~Lei n° 864, de 12 de
setembro de 1969, asseguradas as promot;oes, na inatividade, ao cargo, emprego, posta ou graduat;ao a
que teriam direito se estivessem em servi<;o ativo, obedecidos as prazos de permanencia em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as caractensticas e pecutiaridades das carreiras
dos servidores publicos civis e militares e observados os respectivos regimes jundicos. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/cciviL03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm#adct
m Disponivel em: http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/2002/10559.htm . Acesso em: 16 de
julho de 2009.
256 Requerimento de Julieta Petit da Silva, mae da vitima. Decisao de 12/0412006 , concedendo a anistia
polltica e 0 pagamento de aproximadamente R$600.000,OO a titulo de indeniza<;ao retroativa. S6 foram
pagas as parcelas mensais, 0 retroativo ainda nao foi pago.
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Silva"'. E um pedido em que foi concedida anistia a Rodolfo de Carvalho Troiano,
mas foi indeferido 0 pagamento de indenizac;:ao, devido a falta de comprovac;:ao de
dependencia financeira da vitima"'.

Finalmente, conhecemos um processo de indenizac;:ao por danos morais deferido no
ambito do Judici<3.rio brasileiro. Trata-se de ac;:ao proposta pelos familiares de Divino
Ferreira de Souza na Justic;:a Federal, que deferiu 0 pedido e concedeu indenizac;:ao
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos familiares da vitima.

E preciso frisar que embora consista 0 pagamento de indenizac;:ao em direito
assegurado, as familias dos desaparecidos, a maior reivindicac;:ao dos mesmos sempre
foi 0 conhecimento da verdade sobre as circunstancias dos desaparecimentos e das
mortes de seus entes queridos e a localizac;:ao dos corpos, 0 que, transcorridos mais
de 30 anos de tais desaparecimentos e mais de 20 anos do fim do regime militar no
Brasil, nao lhes foi garantido.

Sobre as graves violac;:6es de direitos humanos, perpetradas durante a ditadura
militar no Brasil, observa-se que a politica de reparac;:ao promovida pelos governos,
desde 1979, tem levado ao esquecimento aspectos fundamentais para que se
contemple a reparac;:ao integral. Para tanto, 0 Estado brasileiro deve garantir e
efetivar, alem das indenizac;:6es pecuniarias, 0 direito dos familiares e da sociedade
de conhecer os fatos relacionados as torturas, os desaparecimentos e mortes de seus
filhos, irmaos e paiS, como tambem possibilitar que estes venham a ser enterrados
por seus familiares, e ainda, e principalmente que os agentes do estado, militares ou
civis, envolvidos nos crimes praticados contra as vitimas venham a ser
responsabilizados.

VI. CONSIDERAC;OES QUANTO AO MERITO
Os representantes consideram que os fatos expostos acima representam violac;:6es,
pelo Estado brasileiro, de diversos direitos reconhecidos na Convenc;:ao Americana
sobre Direitos Humanos, em especial, das garantias e deveres gerais previstos no
artigo 1.1 e 2 em conexao com 0 direito a personalidade juridica (art. 3), a vida (art.
4), a integridade pessoal (art. 5), a liberdade pessoal (art. 7), a liberdade de
expressao (art. 13), e as garantias estabelecidas nos artigo 8 e 25. Assim mesmo, 0

Estado violou os direitos previstos nos artigos 1, 2, 6 e 8 da Convenc;:ao
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (CIPPT)260.

Com base nas informac;:6es disponiveis, e possivel afirmar que 0 desaparecimento
forc;:ado das vitimas deste caso foi perpetrado por agentes das Forc;:as Armadas
brasileiras ou por terceiros com a colaborac;:ao e aquiescencia dos mesmos, em
cumprimento de um plano de exterminio de membros do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), 0 qual era parte de um padrao de repressao e execuc;:ao de opositores
politicos, movido e orquestrado pelo regime militar brasileiro nas decadas de
sessenta e, principalmente, de setenta. 0 desaparecimento forc;:ado destas vitimas
representou a consumac;:ao da perseguic;:ao politica, da qual muitas ja eram vitimas, e

257 Requerimento de Julieta Petit da silva, mae da vitima. Decisao de 12104/2006 concedendo anistia
polltica e direito a indenizaf;ao, que devera ser conferida a companheira da vftima a epoca, Lucia
Regina.
258 Requerimento de Regilena, viuva da vftima. Decisao de 12/04/2006, concedendo anistia polltica e 0

pagamento de R$100.000,OO a titulo de indeniza,ao.
259 Requerimento de Cleber de Carvalho Troiano, irmao da vitima. Decisao de 05/1212007, concedendo
anistia politica e indeferindo 0 pagamento de indenizac;:ao par nao haver comprovado dependencia
economica.
260 Ratificada pelo Estado brasileiro em 09 de novembro de 1989, promulgada por meio do Decreto
98.386.
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que as havia for\=ado a viver na clandestinidade em fun\=ao do exercicio de seus
direitos politicos, sua oposi\=ao ao regime militar e sua ideologia politica,
Representou tambem a inicio da tortura psicologica aos seus familiares, que persiste
ate as dias de hoje, traduzida nas buscas incessantes pela verdade sabre os seus
desaparecimentos; pelos restos mortais, a fim de consumar a direito ao luto e a
enterrar seus mortos; e pela Justi\=a, ate hoje negada com base em uma lei que, de
acordo com sua interpreta\=ao prevalecente, constitui a total desamparo aos valores
consagrados na prote\=ao dos direitos humanos e da dignidade humana,

Deste modo, 0 Estado brasileiro e responsavel internacionalmente pelas a\=oes e
omissoes de seus agentes, e pelas inumeras obstru\=oes para a realiza\=ao da verdade
e justi\=a neste caso, A seguir, faremos algumas considera\=oes preliminares sabre a
reconhecimento de responsabilidade do Estado brasileiro e sobre a gravidade
especifica do desaparecimento for\=ado das vitimas do presente caso, considerando a
padrao sistematico em que se sucederam, antes de passar a analise da viola\=ao dos
artigos da Conven\=ao Americana sobre Direitos Humanos,

A. Considerac;:oes Preliminares

a, Reconhecimento de responsabilidade do Estado

Conforme assinalado pela Comissao Interamericana em sua demanda, durante a
tramita\=ao do presente caso perante aquele orgao, 0 Estado brasileiro nunca
controverteu os fatos denunciados e inclusive "reconheceu sua responsabilidade
pelos fatos relacionados com a deten\=ao arbitraria e ilegal e a tortura das vitimas, e
seu desaparecimento ate a presente, nos termas gerais propostos na Lei 9,140""'.

No mesmo sentido, a livro-relatorio da CEMDP reconhece que a Lei 9.140/95 "firmou
a responsabilidade do Estado pelas mortes, garantiu repara\=ao indenizatoria e,
principalmente, oficializou a reconhecimento historico de que estes brasileiros [...J
morreram lutando como opositores politicos de um regime que havia nascido violando
a constitucionalidade democratica erguida em 1946"262.

Os representantes das vitimas e seus familiares valorizam a reconhecimento de
responsabilidade do Estado brasileiro pelos desaparecimentos for\=ados decorrentes
da repressao politica durante a Regime Militar, na compreensao de que este
reconhecimento contribui para a verdade e para a repara\=ao, as quais as vitimas e
seus familiares tem direito. Ademais, consideramos que este reconhecimento possui
plenos efeitos juridicos no procedimento perante a Corte Interamericana e
solicitamos que esta Honoravel Corte tome nota do reconhecimento dos fatos e da
aceita\=ao de responsabilidade feitos pelo Estado brasileiro, e que os alcances deste
reconhecimento e aceita\=ao sejam incorporados a senten\=a correspondente. Como
em outros casas"', a Corte deve admitir e dar efeito ao reconhecimento realizado
pelo Estado no tramite perante a Comissao.

Considerando estes efeitos legais, e necessaria precisar a alcance do reconhecimento
de responsabilidade realizado pelo Estado brasileiro. Neste sentido, e importante
salientar que 0 reconhecimento do Estado referente aos desaparecimentos for\=ados,
deu-se nos termos da Lei 9.140/95. Ou seja, trata-se de um reconhecimento fatica, e
da conseqUente responsabilidade do Estado, uma vez que estas pessoas estariam sob

261 Demanda da CIDH, par. 41.
262 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito Q Memoria e aVerdade, op. ciL , p. 30.
263 Corte IDH. Casa Montero Aranguren y etros vs Venezuela. Sentenl;a de 5 de julho de 2006. Sene C No.
150, par. 47 e 49; Casa Acevedo Jaramillo y atros vs. Peru. Sentenc;a de 7 de fevereiro de 2006. Serie C
No. 144, par. 175-178.
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a custodia do mesmo. Assim mesmo, em outras ocasi6es 0 Estado brasileiro
reconheceu elementos importantes relacionados as viola~6es denunciadas pela
Comissao Interamericana e pelos representantes.

Assim, em sua contesta~ao as alega~6es finais dos representantes de novembro de
2006, 0 Estado brasileiro reconheceu "[0] sentimento de angustia dos familiares das
pessoas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia, pois considera direito supremo de
todos os individuos ter a possibilidade de prantear seus mortos, ritual no qual se
inclui 0 enterro de seus restos mortais""'.

Contudo, esse reconhecimento fatico tem limita~6es importantes, tendo em vista
que exclui parte importante dos fatos alegados pela Comissao Interamericana e pelos
representantes. Consequentemente os representantes consideram que 0

reconhecimento da responsabilidade possui deficiencias claras, uma vez que a
viola~ao de varios artigos da Conven~ao Americana no presente caso foi conseqUencia
de uma serie de a~6es e omiss6es por agentes do Estado, que ocorreram durante os
ultimos trinta anos. Assim, consideramos que uma analise adequada do marco fatico
e juridico do presente caso -bem como a determina~ao das repara~6es

correspondentes - requer uma avalia~ao dos variados aspectos do caso que ainda nao
foram explicitamente reconhecidos pelo Estado brasileiro no tramite perante 0

sistema interamericano. Entre estes estao, a existencia de um padrao de violencia
sistematica e generalizada (apesar de 0 haver feito em documentos encaminhados
como prova como sera analisado na seqUencia) dentro do qual ocorreram os
desaparecimentos for~ados; a falta da investiga~ao e julgamento dos responsaveis,
em grande parte impossibilitada pela interpreta~ao outorgada a Lei de Anistia
brasileira; a demora injustificada e a ineficacia dos recursos judiciais impetrados
para buscar a verdade sobre 0 ocorrido; a ineficacia das tentativas de localiza~ao dos
restos mortais; a aprova~ao de diversas medidas legislativas que impedem 0 livre
acesso a informa~ao no pais, constituindo um obstaculo para a busca de informa~6es

no presente caso; e as conseqUencias fisicas e psicologicas do desaparecimento
for~ado para os familiares das vitimas ate os dias atuais.

Portanto, os representantes solicitam que esta Honoravel Corte leve em considera~ao

os argumentos dos representantes ao avaliar a responsabilidade do Estado brasileiro
no presente caso.

b. A responsabilidade agravada do Estado: os desaparecimentos
for~ados das vftimas se inserem em um padrao sistematico de
repressao

Os representantes das vitimas consideram, coincidindo com as alega~6es juridicas da
Comissao Interamericana no seu escrito de demanda"" que os fatos expostos no
presente procedimento implicam uma responsabilidade agravada do Estado.

De acordo com a prova documental apontada pelos representantes e a Comissao
Interamericana no presente procedimento, fica evidente que 0 exterminio da
Guerrilha do Araguaia fez parte de um padrao de repressao, persegui~ao e
elimina~ao sistematica e generalizada da oposi~ao politica ao regime ditatorial
brasileiro. Em um contexto ideologico de profundo anticomunismo plasmado na
Doutrina da Seguran~a NacionaI266

, e sob um esquema normativo-juridico constituido

'M Observacoes do Estado de maio de Z007, par. 10. Apendice III da Oemanda da CIDH.
'os Demanda CIDH, par. 150
266 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto a Memoria e aVerdade, op. cit. pag. 19. Sabre a
Doutrina de Seguranr;a Nacional que imperou nas ditaduras militares do Cone SUl, esta Honoravel Corte
jil. teve a oportunidade de se pronunciar. Ver Corte IDH, Caso Goiburu y otros VS. Paraguai. Sentenr;a de
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000388 por diversas Leis de Seguran~a267, destinadas a proporcionar uma "cobertura jurfdica
a escalada repressiva"268, 0 regime militar do Estado organizou um aparato
institucional integrado e piramidal26', um "gigantesco aparato repressivo"270, que nos
seus "anos de chumbo" se orientou ao exterminio dos [opositores politicos]"271.

Assim, opositores e insurgentes politicos alem de suposto colaboradores passaram a
ser 0 alvo da repressao do Estado. A repressao, persegui~ao e elimina~ao, em
distintos graus, alcan~ou a todos aqueles setores da sociedade em aberta oposi~ao

politica a ditadura. Estudantes universitarios"', sindicatos"', intelectuais e
artistas27', grupos de resistencia urbana e rural275

, organiza~6es religiosas e civis276 e
partidos politicos, (incluindo 0 total exterminio do comite central do PCB entre 1974
e 1975277), foram objeto de uma repressao e elimina~ao generalizada e sistematica,
em que praticas tao anormais como 0 desaparecimento for~ado 278 e a tortura27' se
converteram, em certas etapas do regime, em "retina"280. As cifras da repressao
refletem a sistematicidade e magnitude da mesma:

"[C]erca de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses da
ditadura; cerca de 20 mil pessoas foram submetidas a torturas durante a
ditadura; hi! 354 mortos e desaparecidos politicos, conforme 0 ultimo
levantamento da [CEMDP]; 7.367 acusados e 10.034 atingidos na fase de
inquerito em 707 processos judiciais por crimes contra a seguran~a nacional
que foram estudados no projeto Brasil Nunca Mais; milhares de presos por
motivos politicos; 130 banidos; 4.962 cassados; 6.592 militares atingidos;
grande numero de exilados; e centenas de camponeses assassinados"281

•

o exterminio dos membros da Guerrilha do Araguaia mediante atos desumanos como
a execu~ao extrajudicial ou 0 desaparecimento for~ado faz parte deste padrao de
violencia politica generalizada e sistematica, constituindo um de seus episodios mais
sangrentos durante uma das fases de maior e mais dura repressao contra a oposi~ao

politica ao regime, definida como um "verdadeiro terror de Estado" pela Comissao
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos282 . Tal como detalhado na se~ao

pertinente de fatos supra283
, um cuidadoso e extenso planejamento militar, que

incluia membros das For~as Armadas e outros agentes publicos, resultou em uma
diversidade de opera~6es militares cujo objetivo final era aniquilar e eliminar a
guerrilha e todos os seus membros, ate 0 ultimo integrante.284 A ofensiva militar,
realizada no marco de um esfor~o governamental para erradicar os grupos

22 de setembro de 2006. Serle CNo. 153, par. 64.
21>7 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto amemoria e averdade, Gp. cit. pag. 19
268 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito b. memoria e averdade, Gp. cit. pag. 19
269 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto amemoria e b. verdade, Gp. cit. pag. 23
270 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito Q memoria e b verdade, Op. cit. pag. 23
'" GASPARI. Elio. A Ditadura Escancarada, pag. 380. Anexo 33, Demanda CIDH.
m Secretaria Especial de Direltos Humanos. Direito amemoria e averdade, Op. cit. pag. 23, 25
m Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoria e b verdade, Op. cit. pag. 24
274 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoria e averdade, Op. cit. pag. 24
m Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoria e iJ. verdade, Op. cit. pag. 27
276 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto b memoria e iJ. verdade, Op. cit. pag. 27
277 Secretatia Especial de Direitos Humanos. Diretto b memoria e averdade, Op. cit. pag. 27
27S Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito Q memoria e Q verdade, Op. cit. pag. 21
279 Brasil: NuncQ Mais, pag. 63. Anexo 35, Demanda CIDH. A respeito da pratica sistematica de tortura e
outras graves viota<;:oes de direitos humanos por esse aparato repressivo, ver GASPARI, Elio. A Ditadura
Escancarada, pags. 179-190. Anexo 33, Demanda CIDH.
28(1 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto aMemoria e aVerdade, Op. cit. pag. 21
281 Comunka<;:ao do Estado de maio de 2007, Anexo 2, "Papel Cumprido e trabalho por fazer: extrato do
livre relat6rio", p.7. Os mesmos dados sao apresentados do Dossie Ditadura: Mortos e desaparecidos
Politicos no Brasil da Comissao de famHiares de Mortos e Desaparecidos PoliticoS de Sao PaUlo, op. cit.
282 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e b. Verdade, Cp. cit. pag. 27
283 Ver supra Se<;:ao V.B.d. jjOpera<;:oes MHitares".
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insurgentes entre 1968 e 1976285 , se traduziu na repressao total contra supostos
opositores politicos e no exterminio da guerrilha.

o ataque a Guerrilha do Araguaia nao apenas faz parte de um padrao de violencia
polltica do Estado contra a oposi~ao polltica, mas tambem, como exposto e
fundamentado na se~ao fatica correspondente28

', se caracterizou por viola~6es

massivas aos direito humanos, incluindo 0 desaparecimento for~ado, tortura e
deten~ao arbitraria de forma sistematica, contra os membros da Guerrilha e, em
geral, contra a popula~ao camponesa da regiao. Assim 0 corroboram inumeros
testemunhos, depoimentos, relat6rios pUblicos e investiga~6es privadas, que tanto os
representantes quanta a CIDH apresentaram nos autos.

Os 55 depoimentos colhidos durante a investiga~ao realizada pelo Ministerio PUblico
Federal (MPF)287 na regiao, em 2001, no ambito da A~ao Civil Publica, confirmam a
realiza~ao de deten~6es em massa pelas For~as Armadas. A repressao e elimina~ao

de dissidentes, ademais, nao se limitou aos membros da Guerrilha, como tambem
alcan~ou aos seus simpatizantes na regiao. 0 Relat6rio Parcial das Investiga~6es

afirma que "houve pris6es em larga escala, especialmente de lavradores e
comerciantes que, de alguma forma, tivessem tido contato com os militantes do
PCdoB"288 •

Esses depoimentos, em conjunto com os documentos oficiais sobre as opera~6es, que
foram divulgados por uma fonte ou outra, e os testemunhos de sobreviventes e
habitantes da regiao na epoca28

', servem de prova do padrao das deten~6es, torturas
e desaparecimentos realizados pelas For~as Armadas na regiao. Em primeiro lugar,
capturavam-se todos aqueles que supostamente pertenciam ao movimento ou que
com ele pudessem ter contribuid0290. As deten~6es ocorriam em diversas situa~6es,

na mata ou na casa de camponeses, quando as vitimas buscavam comida ou auxfli0291 .
Eram realizadas sem qualquer formalidade legal ou controle judicial"'. Assim mesmo,
dos depoimentos extrai-se que havia uma rotina de fotografar os detidos,
normalmente na ocasiao de chegada aos locais das bases militares. Algumas das fotos
dos militantes politicos detidos foram disponibilizadas ao pUblico por fontes
anonimas, como por exemplo, as fotos de Dower Morais Cavalcanti, Jose Genuino,
Orlando Momente e Luzia Reis293 . Depois, os detidos eram levados para uma das bases
militares. Nestas bases ocorriam as torturas, por meio da quais se buscava extrair
informa~6es que pudessem ser uteis aos interesses do Estado. Em alguns casos,
pessoas foram for~adas a colaborar de outras formas com os militares294. E enfim,
desapareciam com aqueles que tivessem envolvimento com 0 PCdoB. Ha relatos de

,., MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Opera,ao Peixe I: Cronograma das a,aes na
area de Maraba; Opera,ao Peixe 1//: Info e combate (de 27 de man;o de 1972 a maio de 1972), anexo 40;
Ordem de opera,6es nO 6 (de 26 de maio de 1972), anexo 53; Relatorio dos Opera,6es
Contraguerrilheiras realizadas no sudeste do Pard (de 30 de outubro de 1973) Anexo 54. Documentos
divulgados em conjunto com a publica~ao do livre Operot;Qo Araguaia: as arquivos secretos do
Guerrilha, de Tais Morais e Eumano Silva (Gera<;ao Editorial, 2005).
285 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto aMemoria e Q Verdade, Gp. cit. pag. 27
286 Ver supra Sec;:ao V.B.d. "Operac;:6es MHitares".
287 Idem.
288 MPF. Relat6rio Parcial de Investigac;6es, 2002, p. 7, op. cit.
289 Ver supra, Relata das pris6es dos militantes do PC do 8, sobreviventes presos e torturados
290 No Relat6rio da Investigayao realizada em 2001, 0 Ministerio Publico Federal aflrma que os moradores
muitas vezes nao sabiam nem porque estavam sendo detidos e que "ocorrida a prisao, muitos
camponeses e comerciantes foram submetidos a espancamentos e outras torturas". Pag. 8, op. cit.
291 Ver supra Se<;:ao V.B.d. "Opera<;:6es Militares".
'" MPF. Relatorio Parcial de Investiga<;aes, 2002, ap. cit. pg. 12
293 MORAIS, Ta1s; EUMANO, Silva. Operac;ao Aragua/a, op. cit. pags. 551 a 553.
294 MPF. Relat6rio Parcial de Investiga<;:oes, 2002, op. cit.
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que muitos foram levados a outras bases ou lugares antes de desaparecerem29'.
Assim mesmo, documentos oficiais que chegaram ao publico comprovam a existencia
de uma ordem de oculta<;ao dos restos mortais dos falecidos, nos quais a ordem era
"deverao ser sepultados em cemiterio escolhido e comunicado. Deverao ser tomados
os elementos de identifica<;ao (impress6es digitais e fotografias)"296.

o Relatorio Parcial das Investiga<;6es realizadas pelo Ministerio Publico Federal em
2001, com base em depoimentos de moradores locais que foram atingidos pela
repressao estatal, informa que, pelo menos, 21 das vitimas do presente caso teriam
sido vistas detidas com vida pelas For<;as Armadas, tendo 18 destas sido vistos em
bases militares297. Considerando que os representantes, os familiares das vitimas e a
sociedade brasileira jamais tiveram acesso a toda a documenta<;ao referente as
opera<;6es militares realizadas na regiao, com base nas provas existentes, nos
depoimentos dos militantes sobreviventes e moradores da regiao, e possivel afirmar
que muitas das vitimas do presente caso estiveram sob a custodia do Estado antes de
serem desaparecidas. Assim mesmo, importante ressaltar que recentemente 0 Major
Curio, um dos agentes do Estado que atuaou na regiao, divulgou documentos oficiais
e diarios que tinha em seu poder, com os quais afirmou que foram, pelo menos, 41
vitimas que estiveram sob custodia do Estado antes de desaparecerem298.

Deste modo, os fatos expostos neste memorial e devidamente documentados revelam
que, sob as ordens de "nao manter prisioneiros,,29', agentes militares cometeram
graves viola<;6es aos direitos humanos (detendo arbitrariamente, desaparecendo,
torturando e executando os membros da Guerrilha) como parte de um ataque
(repressao, persegui<;ao, elimina<;ao) generalizado e sistematico contra uma
popula<;ao civil (a opositores politicos)3°O.

Os representantes das vitimas solicitam a Corte que, com base na constata<;ao de
uma politica sistematica e generalizada de repressao promovida pelo Estado, declare
a responsabilidade agravada do Estado brasileiro, em consonancia com sua
consolidada jurisprudencia, aplicando, portanto, todas as conseqUencias juridicas
que esta acarreta, tanto nas obriga<;6es de cunho juridico-penal no ambito interno,
como no alcance das repara<;6es ordenadas301 .

2'15 MPF. Relatorio Parcial de Investigac;:6es, 2002, op. cit.
296 Ministerio do Exercito. Plano administrativo (Papagaio): Exercicio. Anexo 60.
297 MPF. Relatorio Parcial de Investigac;:oes, 2002, op. cit. p. 20.
293 0 Estado de Sao Paulo. "Curio abre arquivo e revela que Exercito executou 41 no Araguaia". 21 de
junho de 2009, Di,ponivel em:
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090621/noUmp390566,O.php . Acesso em: 29 de junho
de 2009,
'" GASPARI, Elio, A Ditadura Escancarada, pogo 400. Ver tambem GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada,
ap, cit. pog, 389.
100 Como foi explicitado supra, 0 requisito "civil" no tipo de delito de lesa humanidade qualifica a
populac;:ao objeto de ataque generalizado, em nosso caso a oposi<;ao polltica ao regime, nao as vftimas
individuals dos atas desumanos (as membros da Guerrilha). Em qualquer caso, a fato de que a GuerrHha
naa houvesse, no momenta das desaparecimentos, promovido ataque armado algum contra agentes do
Estado, impede sua considera<;ao como "combatentes" em um suposto confUto armado interno. Ver
MORAIS, Tafs a SILVA, Eumano, Operac;tio Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha, pags, 19~49

(Capitulo I - Antecedentes). Par outro lado, a Corte conslderou, em jUrisprudencia recente,
"lnsurgentes" e inclusive "guerri!helros" como "popula<;ao civil" no ambito de delitos de lesa
humanidade. Ver Corte IDH. Caso Tiu Toj!n vs. Guatemala. Senten,a de 26 de novembro de 2008. Selie
C No. 190, par. 49; Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Senten,a de 25 de novembro de 2000. Selie
C No. 70, par, 132.
301 Corte IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Sentenc;:a de 25 de novembro de 2006, Serle C
No, 160, par. 202.

86

I

f'



000391
Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CEJIL

B. A viola~ao multipla e complexa dos direitos pelo
desaparecimento for~ado de pessoas: a viola~ao dos artigos 3, 4,
5, 7, 8, 25, em conexao com os artigos 1 e 2 da CADH e artigos 1,
2, 6 e 8 da CIPPT

A pnl.tica de desaparecimento for~ado de pessoas marcou a hist6ria do Continente
Americano e, consequentemente, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a
qual desde seu primeiro caso contencioso foi chamada a analisar essa viola~ao.

Naquela oportunidade a Corte assinalou que "EI fen6meno de las desapariciones
constituye una forma compleja de violaci6n de los derechos humanos que debe ser
comprendida y encarada de una manera integral"30'. No caso Goiburu vs. Paraguai,
esta Hononl.vel Corte foi alem ao determinar que ula prohibici6n de la desaparici6n
forzada de personas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus
responsables han alcanzado car6cter de jus cogens"'o,.

No Cone SuI, 0 desaparecimento for~ado de pessoas durante os regimes militares da
regiao tomou grandes propor~6es sob a egide da Doutrina da Seguran~a Nacional, a
qual foi instaurada de forma generalizada pelos governos ditatoriais que se
instalaram na regiao nos anos setenta, conforme destacado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso supra referido:

"La mayOrla de los gobiernos dictatoriales de la regIOn del Cono Sur
asumieron el poder a estaban en el poder durante la decada de los anos
setenta, 10 que permitio la represion contra personas denominadas como
"elementos subversivos" a nivel inter-estata/. El soporte ideologico de todos
estos regimenes era la "doctrina de seguridad nacional", par medio de la
cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como
I'enemigos comunes" sin importar su nadonalidad".304

o caso brasileiro se insere neste contexto, conforme destacado anteriormente.
Contudo, na contramao dos demais paises da regiao, 0 Estado brasileiro nao abriu
seus arquivos, nao esclareceu a verdade e, ate a presente data, inexiste no pais
processo penal para determinar responsabilidades e, se for 0 caso, sancionar os
perpetradores das graves viola~6es aos direitos humanos cometidas durante 0 Regime
militar. Ao contnlrio, a Lei de Anistia tem representado um obstaculo pratico para a
responsabiliza~ao dos responsaveis, como sera mostrado na seqUencia.

Quanto a eXigencia de considerar a viola~ao do desaparecimento for~ado de forma
aut6noma, esta Honoravel Corte Interamericana determinou em senten~as recentes
que a essa necessidade:

"ISle desprende no solo de la propia tipificacion del referido articulo 111 en la
Conveneion interamericana sabre Desaparieion Forzada de Personas, los
travaux preparatoires a esta, su preambulo y normativa, sino tambil!n del
articulo 17.1 de la Declaracion de las Naciones Unidas sabre la Proteecion de
Tadas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, que incluso
agrega un elemento mas, ligado al deber de investigacion, al senalar que el
delito de refereneia debe ser considerado 'permanente mientras no se hayan
esclarecido los heehos'. La jurisprudencia internacional refleja tambien este

302 Corte IDH. (asa Velasquez Rodriguez YS. Honduras. Senten~a de 29 de julho de 1988. serie C No.4,
par. 150.
303 Corte IDH. Caso Goiburu y otros V5. ParaguaL Senten<;:a de 22 de setembro de 2006. Serie C No. 153,
~M. .
3()4 Corte IDH. Casa Goiburu y otros V5. Paraguai. Sentenc;:a de 22 de setembro de 2006 1 Sene C No. 153 /
par. 61.5.
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entendimienta y en simi/ares terminas se refieren Los articuLas 4 y 8(1 lib) de
La sefia/ada Canvenci6n /nternacianaL de Nacianes Unidas en la materia"30'.

Com base no exposto, os representantes consideram que somente e aplicavel uma
analise do desaparecimento fon;:ado como viola~ao autonoma306, uma vez que sua
fragmenta~ao e desconfigura~ao indevidas teriam conseqi.iencias negativas nao
somente para as vitimas e seus familiares mas tambem para 0 regime juridico de
prote~ao internacional dos direitos humanos307 • Para tanto, e tambem necessario
considerar a natureza multipia e continuada do desaparecimento for~ado.

A Corte Interamericana ja estabeleceu no caso Velasquez Rodriguez que 0

desaparecimento for~ado e uma "viola~ao multipla e continuada" de varios direitos
reconhecidos na Conven~ao Americana30', principios estes resgatados e reafirmados
no Preambulo e no artigo III da CIDF. A natureza multipia da viola~ao implica que,
ante uma situa~ao de deten~ao arbitraria e ilegal atribuida a agentes do Estado ou
outros que atuem com sua aquiescencia, onde se produza uma nega~ao e falta de
informa~ao sobre a mesma, e onde a vitima seja privada de seu direito de recurso a
um juiz para reclamar sua deten~ao, configura-se uma viola~ao dos direitos a
integridade pessoal (artigo 5 da CADH), a liberdade pessoal (artigo 7 da CADH), a
vida (artigo 4 da CADH), ao reconhecimento da personalidade juridica (artigo 3), as
garantias e prote~ao judiciais (artigos 8 e 25 da CADH), todos em conexao com 0

dever geral de respeito e garantia consagrado no artigo 1.1 da CADH.

A viola~ao automatica a estes direitos implica na desnecessidade de analisar os
elementos concretos que tenham sido violados em rela~ao a cada um dos direitos.
Violam-se os direitos referidos em conexao com 0 artigo 1.1. fda CADH], que
estabelece as obriga~6es do Estado de respeitar e garantir 0 livre e pleno exercicio
dos direitos da Conven~ao30'.

Neste sentido, esta Honoravel Corte afirmou que:

"La praetica de desapariciones, a mas de vialar direetamente
numerosas dispasiciones de la Convenci6n [ ...J signifiea una ruptura
radical de este tratada, en wanta impliea el eraso abandona de los
valares que emanan de la dignidad humana y de los principios que
mas profundamente fundamentan el sistema interamericano y la
misma Canvenci6n. La existencia de esa praetica, ademas, supane eL
desconocimienta del deber de organizar el aparata del Estada de
mado que se garanticen los dereehos reconocidos en la Convenci6n,
como se expone a eontinuaci6n"31o.

Assim mesmo, determinou que:

"La desaparici6n farzada 0 invaluntaria constituye una violaci6n
multiple y eontinuada de varios derechos de la Convenci6n, pues no

305 Corte IDH. Caso Goiburu y otros YS. Paraguai. Sentenc;:a de 22 de setembro de 2006. Serle C No.i53,
par. 83; Corte IDH. Coso Heliadoro Portugal vs. Panama. senten,a de 12 de agosto de 2008. serie C No.
186, par. 107.
'" Corte IDH. Coso Heliodora Portugal vs. Panama. senten,a de 12 de agosto de 2008. serie C No. 186,
par. 112.
'" Corte IDH. Coso TrUjillo Droza vs. Bolivia. Voto Vagal do Juiz A.A. Can,ado Trindade. senten,a de 27
de fevereiro de 2002. serie C No. 92, par. 10.
"" Corte IDH. Coso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. senten,a de 29 de julho de 1988. serie C, No.4,
par. 156.
309 Corte IDH. Caso Vel6squez Rodriguez Y5. Honduras. Sentenc;:a de 29 de julho de 1988. Serle C No.4,
par. 155,157, e 162.
310 Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez Y5. Guatemala. Sentenc;:a de 25 de novembro de 2000. Sene C No.
70, par. 158.
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solo produce una privacton arbitraria de La libertad, sino que pone en
peligro La integridad personal, la seguridad y La propia vida del
detenido. Ademas, coloca a la vietima en un estado de campleta
indefension, acarreando otros delitos conexos"31f.

Deste modo, 0 argumento subsiste na propria definis;ao de desaparecimento fors;ado
desenvolvida reiteradamente por esta Hononivel Corte, que esta "constituye un
hecho Weito que genera una violaeion multipLe y cantinuada de varios derechos
protegidos por La Conveneion Americana31

''', definis;ao esta reconhecida no artigo III
da CIDF, "subsiste enquanto nao seja estabelecido 0 destino ou paradeiro da vitima".
Do mesmo modo, a Declaras;ao das Nas;oes Unidas sobre a Protes;ao de Todas as
Pessoas contra os Desaparecimentos Fors;ados estabelece que 0 desaparecimento
fors;ado deve ser considerado "permanente enquanto seus atores continuem
ocultando a sorte e 0 paradeiro da pessoa desaparecida e enquanto os fatos nao
tenham sido esclarecidos"313.

Neste sentido, cumpre mencionar que Maria Lucia Petit da Silva, Lourival Moura
Paulino e Bergson Gurjao Farias sao os unicos desaparecidos politicos na regiao do
Araguala cujos restos mortais foram localizados e identificados. Maria Lucla em 1996
e Bergson hit poucos dias, segundo informas;ao divulgada na imprensa314

• Portanto,
em relas;ao it Maria Lucia Petit da Silva, esta Honoritvel Corte nao possui competencia
temporal para anallsar a violas;ao pelo Estado brasileiro dos direitos consagrados nos
artigos 3, 4, 5 e 7 da Convens;ao Americana, em conexao com 0 artigo 1.1. do mesmo
instrumento, pelo periodo de 26 anos em que esteve desaparecida em razao do
Estado brasileiro somente ter aceitado a jurisdis;ao desta Honoritvel Corte em 10 de
dezembro de 1998.

a. A responsabilidade do Estado pelos desaparecimentos fors;ados
neste caso

Apesar das circunstiincias especiais deste caso, dada a negativa das autoridades
brasileiras de investigar, processar e sancionar os responsavels, alem de fornecer
informas;ao sobre 0 que sucedeu com as vitimas durante todos esses anos, hit uma
incerteza sobre as circunstiincias particulares do desaparecimento fors;ado de cada
uma das vitlmas. Contudo, com base nos elementos comprobatorios exlstentes, e
dado 0 contexto da repressao polltica no pais it epoca em que ocorreram os
desaparecimentos, e possivel afirmar que a intens;ao das operas;oes militares
realizadas na regiao do Araguala nao era a de levar as vitimas it justis;a senao tortura
las e desaparece-las, assim como eliminar qualquer evidencia da sua existencia e de
suas atividades na regiao.

Ao mesmo tempo, cabe relembrar que existe ampla evidencia da responsabilldade de
agentes do Estado brasileiro pelos desaparecimentos fors;ados dos militantes do PC do
B no Araguaia. Como evidenciado na ses;ao de fatos, supra, documentos oficiais das
fors;as militares demonstram 0 objetivo das operas;oes que come~aram no Araguaia

)tt Ibid., par. 128.
312 Corte IDH., Casa Goiburu y otros V5. Paraguai. Senten~a de 22 de setembro de 2006. Serle C No. 153,
par. 82.
313 Corte IDH. [asa Goiburu y otros VS. Paraguai, supra, par. 83. Neste sentido, a Grupo de Trabalho
sabre Desaparecimentos Fon;:ados ou Involuntarios das Na~6es Unidas emitiu recentemente uma
Observac;:ao Geral sabre a deflni<;ao do desaparecimento fon;:ado na qual afirmou que um casa de
desaparecimento fon;:ado que se encontre sob sua analise eesdarecido quando 0 paradeiro da pessoa e
daramente estabelecido, independentemente da pessoa se encontrar sem vida.
314 Folha de Sao Paulo. Exame de DNA identifica segundo corpo de guerrilheiro morta no Araguaia,
0710712009. Oisponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u591941.shtml. Acesso
em: 15 de julho de 2009.
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· 000394 em 1972: aniquilar e eliminar a guerrilha e todos seus membros, ate 0 ultimo
integrante31S • 0 pr6prio Presidente da Republica supervisionava estas opera~6es e
ordenou que nao fossem feitos prisioneiros. De fato, um documento secreta relativo
a Opera~ao Papagaio demonstra a inten~ao premeditada de desaparecer as vitimas,
ao ordenar que "os mortos inimigos serao sepultados na selva""'. 0 Relat6rio da
(EMDP, 0 qual 0 pr6prio Estado aceitou como a versao oficial durante 0 tramite
perante a (IDH, claramente atribui a responsabilidade pelos desaparecimentos
for~ados das vftimas afor~a publica brasileira. Deste modo:

"no combate aos guerrilheiros do PCdoB, 0 regime militar empeendeu
repetidas campanhas de informac;ao e repressao, mobilizando rotativamente,
entre abril de 1972 e janeiro de 1975, um ccntingente estimado em cifras que
oscilam de 3 mil ate mais de 10 mil homens do Exercito, Marinha,
Aeronautica, Policia Federal e Policia Militar do Para, Goias e Maranhao. as
embates entre forc;as repressivas e guerrilheiros causaram a morte da maior
parte dos integrantes do PCdoB na area, representando a metade do total de
desaparecidos politicos no Brasil"'''.

(abe relembrar, ademais, que os desaparecimentos for~ados das vftimas do presente
caso ocorreram em um padrao de violencia e persegui~ao generalizada e sistematica
contra os opositores politicos do regime militar, nos termos ja ilustrados. Assim
mesmo, este contexto tem implicaC;6es importantes quanto a atribui~ao de
responsabilidade estatal, tal como estabelece a jurisprudencia deste Tribunal31

'.

b. Violac;ao ao Direito II Liberdade Pessoal

Tudo parece indicar que um grande numero das vftimas do presente caso esteve sob
a custodia do Estado em algum momenta antes de seu desaparecimento.
Depoimentos de moradores da regiao, colhidos por procuradores federais, no ambito
dos inqueritos civis publicos, demonstram que muitas das vitimas do presente caso
foram vistas presas antes de seu desaparecimento, diversas delas na base militar de
Bacaba e Xambioa31

'. De accrdo com 0 levantamento feito com base neste
depoimento, 0 Ministerio Publico Federal identificou que 21 vitimas do presente caso
teriam sido presas pelas Forc;as Armadas, 18 das quais em bases militares320

• Tambem
ha fotografias, que foram divulgadas pela imprensa ao Longo dos anos, de algumas
vitimas do presente caso, as quais tinham side detidas pelo Exercito321 •

Em seus depoimento ao Ministerio Publico Federal, esses camponeses descrevem suas
deten~6es e indicam que eram detidos em suas residencias ou no campo, com
emprego de violencia por parte dos agentes do Estado, que lhes algemavam e

'" MINISTERIO DO EXERCITO. Comando Militar da Amazonia. Operoqiio Peixe i: Cronograma das a,oes na
area de Maraba, anexo 40; Operaqiio Peixe iii: Info e combate (de 27 de mar,o de 1972 a maio de 1972);
Ordem de operoqoes nO 6 (de 26 de maio de 1972), anexo 53; Relotorio dos Operaqiies
Contraguerrilheiras realizadas no sudeste do Pard (de 30 de outubro de 1973), anexo 54. Documentos
divulgados em conjunto com a publicac;:ao do livre Opera<;do Araguaia: os arquivos secretos da
Guerriiho, de Tals Morais e Eumano Silva (Geraqao Editorial, 2005).
316 Documentos do Exercito sabre a Operac;:ao Papagaio. Anexo 46, Demanda CIDH.
317 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto b. Memoria e aVerdade, op. cit. pag. 195.
". Corte IDH. Caso Veldsquez Rodriguez vs. Honduras. Senten,a de 29 de julho de 1988. Serie C No.4,
par. 124-26.
319 MPF. Relatorio Parcial da Investigac;ao sobre a Guerrilha do Araguaia, Janeiro de 2002, op. cit. pags.
16-20.
320 MPF. Relatorio Parcial da Investigac;ao sabre a Guerrilha do Araguaia, Janeiro de 2002, op. cit. pag.
20.
321 Fotografia de Lucio Petit da Silva em helic6ptero das Fon;:as Armadas, Antonio de Padua Costa dentro
de buraco, Antonio da Padua Costa e CHon da Cunha Brum agachados em frente a agentes armados,
Daniel Ribeiro Callado tambem com agente do Estado. Fotos publicadas na imprensa e no livre Operat;ilo
Arasuaia de Tais Morais e Eumano Silva, pags. 551~553.
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levavam a pe ate as bases militares, onde muitos foram torturados"'. Todas essa
deten~5es "foram realizadas sem qualquer formalidade ou contraIe judicial""'.

au seja, nenhuma das vitimas foi colocada, posteriormente a suas capturas, a
disposi~ao de uma autoridade judicial, e tampouco apresentada pessoalmente diante
da mesma. Assim mesmo, 0 Estado nao produziu qualquer prava que estabele~a que
as deten~5es foram realizadas em situa~ao de flagrante delito, nem que no momenta
de serem capturadas, as vitimas foram adequadamente informadas dos motivos da
captura, e notificadas sem demora das denuncias formuladas contra elas. Ademais,
nunca tiveram a oportunidade de recorrer a justi~a, e continuam desaparecidas ate a
presente data.

Ademais, os depoimentos dos militantes sobreviventes que foram detidos
demonstram um padrao de deten~ao e viola~ao dos direitos das vitimas. Assim
mesmo, recentemente 0 major Sebastiao Curio Rodrigues de Moura, um dos
principais atores na repressao contra as vitimas do presente caso, apresentou a
jornalistas do jornal a Estado de Sao Paulo, documentos que contem informa~5es de
que 41 vitimas do presente caso foram detidas e amarradas sob ordens das For~as

Armadas antes de desaparecerem324
• au seja, ha varios indicios de que muitas das

vitimas estiveram sob a custodia do Estado antes de serem desaparecidas.

Infelizmente, 0 sigHo dos documentos referentes as opera~5es realizadas, assim
como a falta de investiga~ao dos crimes cometidos, impossibilitam 0 esclarecimento
das circunstancias espedficas de deten~ao de cada uma das vitimas desaparecidas.

A Corte Interamericana, no caso Velasquez Rodriguez, determinou que 0

desaparecimento for~ado de pessoas constitui uma viola~ao multipla e continuada de
varios direitos reconhecidos na Conven~ao Americana, que os Estados parte estao
obrigados a respeitar e garantir. Neste sentido, afirmou que 0 seqUestro da pessoa e
um caso de priva~ao arbitraria da liberdade pessoal, que tambem viola 0 direito do
detido a ser levado, sem demora, ante um juiz e a interpor os recursos adequados
para controlar a legalidade de sua deten~ao325. Deste modo, 0 desaparecimento
for~ado das vitimas deste caso por agentes estatais implica uma viola~ao automatica
do direito a liberdade pessoal.

Por outro lado, 0 Estado brasiteiro e responsavel por nao ter investigado de forma
adequada a viola~ao ao direito a liberdade pessoal das vitimas do presente caso.
Esta Honoravel Corte ja afirmou que:

"La obligacion de garantizar los derechos humanos consagrados en la
Convencion no se agota con fa existencia de un orden normativo dirigido a
hacer posible el cumplimiento de esta obligacion, sino que comporta fa

312 MPF. Relat6rio Parcial da Investigac;::ao sobre a GuerrHha do Araguaia, Janeiro de 2002, op. cit. pag. 9.
m MPF. Relat6rio Parcial da Investigac;::ao sobre a Guerrilha do Araguaia, Janeiro de 2002, op. cit. pag.
12.
324 0 Estado de Sao Paulo. HCuri6 abre arquivo e revela que Exercito executou 41 no Araguaia". 21 de
junho de 2009. Disponivel em:
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090621 /noUmp390566,0.php . Acesso em: 29 de junho
de 2009.
m (I[R]esulta innecesario determinar sf las presuntas victimas fueron in{ormadas de ios motivos de su
detenci6n; si esta se dio at margen de los motivos y condiciones establecidos en la legislaci6n peruana
v;gente en to epoca de los hechos y mucho menos definir sf el acto de detenci6n fue irrazonabLe,
imprevisibie 0 carente de proporcionalidad. Evfdentemente la detencion de dichas personas constituyo
un acto de abuse de poder, no fue ordenada par autaridad competente y el fin de la misma no era
ponerlos a disposici6n de un juez u otro funcianario autarizado por fa ley para que decidiera acerca de
La legalidad de La misma, sino ejecutarLas 0 {arzar su desaparici6n". Corte IDH. Caso La Cantuta YS.

Peru, Senten<;a de 29 de novembro de 2006. Sene C No. 162, par. 109. Ver tambem Corte lDH. Coso
Velasquez Rodriguezvs. Honduras. Senten<;a de 29 de julho de 1988. Serle C, No.4, par. 155.
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necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la
realidad, de una e[icaz garantia del libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos. De tal manera, de esa obligacion general de garantia deriva la
obligacion de investigar los casos de violaciones de esos derechas; es decir,
del articulo 1. 1 de la Convencion en conjunto con el derecho sustantivo que
debe ser amparado, protegido 0 garantizado. '.26

Deste modo, 0 Estado brasileiro violou 0 direito 11 liberdade pessoal das vitimas ao
dete-las ilegalmente, sem que estas tivessem oportunidade de conhecer a razao de
sua detenc;:ao ou serem conduzidas a uma autoridade judicial. Assim mesmo, 0 Estado
brasileiro violou este direito no que diz respeito ao seu dever de garantia, um vez
que nao realizou qualquer diligencia para investigar as detenc;:6es das vitimas do
presente caso, estabelecer a identidade dos responsaveis pelas detenc;:6es, e
processa-los e sanciona-los adequadamente.

c. Viola<;1io a integridade pessoal

Como foi visto, quando ocorreram os fatos, 0 abuso de poder na detenc;:ao com 0 fim
de torturar, executar e desaparecer opositores politicos nao foi pratica exclusiva das
operac;:6es militares realizadas na regiao do Araguaia, senao pratica generalizada e
sistematica. Neste sentido, a Comissao Especial sobre Desaparecidos Politicos do
Ministerio da Justic;:a destacou que:

"Num computo [inal, a viollinda repressiva nilo poupou as
organiza<;6es clandestinas que nilo tinham aderido a luta armada, e
nem mesmo religiosos que se opuseram ao regime sem [ilia<;ilo a
qualquer organiza<;ilo. Os presidios [icaram superlotados e as listas
denundando mortes sob torturas pularam de algumas dezenas de
opositores, em 1962, para varias centenas, em 1979, ano da
Anistia"327.

No mesmo livra-relatorio, versao oficial do ocorrido, segundo 0 Estado brasileiro, ao
descrever a priltica de desaparecimento forc;:ado no Brasil, a CEMDP destaca que:

"Assim, os orgaos de repressao podiam dispor sobre a vida e a morte dos
presos politicos. Nao necessitavam de nenhuma justificativa para seus atos.
Prendiam, torturavam, executavam e faziam desaparecer os corpos das
vitimas, sem dar satisfac;:ao a tribunais, advogados, familiares, amigos e a
nenhum setor da sOciedade civil. As proprias leis inconstitucionais do regime
eram violadas rotineiramente. Aperpetuac;:ao do sofrimento dos familiares e a
incerteza sobre 0 paradeiro de seus entes queridos levaram a uma situac;:ao de
prolongada inseguranc;:a. Foi uma outra forma de tortura permanente, levada
a cabo pelo Estado policial"328.

Considerando 0 padrao de repressao contra opositores politicos e seus supostos
colaboradores durante 0 Regime militar brasileiro, e em especial, nas operac;:6es
militares realizadas na regiao do Araguaia, os representantes das vitimas e seus
familiares entendem que a forma como ocorreram os desaparecimentos forc;:ados
neste caso implica diretamente na violac;:ao automatica do artigo 5 da CADH e dos
artigos 1, 2, 6 e 8 da Conven<;ao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura
(CIPPT).

Preliminarmente, os representantes consideram que 0 isolamento pralongado e
incomunicabilidade aos quais as vitimas do presente caso foram submetidas

326 Corte lDH. Coso Masacre de Pueblo Bello V5. Colombia. Senten~a de 31 de janeiro de 2006. Serle C
No. 140, par. 142.
327 Secretaria Especial de Direitos Humanos. o;reito aMemoria e aVerdade, Op. cit. pag. 27.
318 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoda e averdade, Op. cit. pag. 48.
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constituem tratamento cruel e desumano, representando uma viola<;:ao ao direito a
integridade pessoal reconhecido no artigo 5° da Conven<;:ao Americana e artigo 2° da
CIPPT.

Em casos anteriores, esta Honon\vel Corte estabeleceu que se tratando de priva<;:ao
ilegal e arbitraria da liberdade pessoal, a incomunicabilidade constitui um
tratamento cruel e desumano:

"el aislamiento prolongado y La incomunicacion coactiva a los que se ve
sometida La victima representan, por si mismos, formas de tratamiento cruel
e inhumano, lesivas de La integridad psfquica y moral de La persona y del
derecho de todo detenido al respeto debido a La dignidad inherente al ser
humano. Esta incomunicacion produce en el detenido sufrimientos morales y
perturbaciones psfquicas y 10 coloca en una situacion de particuLar
vUlnerabilidad. Igualmente, esta Corte ha sefiaLado que basta con que la
detencion Hegal haya durado breve tiempo para que se configure, dentro de
los estdndares del derecho internacional de los derechos humanos, Una
conculcacion a La integridad psfquica y moral, y que cuando se presentan
dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras
evidencias aL respeeto, que eL trato que la vfctima recibio durante su
incomunicacion fue inhumano y degradante"'"

Esse entendimento alinha-se com a Declara<;:ao sobre a Prote<;:ao de Todas Pessoas
contra os Desaparecimentos For<;:ados, a qual reconhece, no que e pertinente, que:
"(t)odo ate de desaparecimento for<;:ado, diminui a vitima a prote<;:ao da lei,
causando-lhe graves sofrimentos [...]330".

Assim mesmo, conforme exposto nos fatos, a polltica de luta contra-insurgente
existente no momento em que se produziram as deten<;:6es das vitimas na regiao do
Araguaia, contemplava a tortura como pratica recorrente. Os depoimentos de
sobreviventes da Guerrilha do Araguaia331

, assim como outros perseguidos politicos,
que estiveram sob a custodia do Estado brasileiro durante 0 regime militar,
evidenciam a pratica comum de torturas, maus-tratos e tratamento cruel, desumano
e degradante das pessoas detidas.

Essa afirma<;:ao e confirmada por depoimentos de agentes do Estado que atuaram na
regiao. Como por exemplo 0 ex-sargento da Aeronautica, Napoleao Sabino de
Oliveira, que afirmou que varias vitimas foram encapuzadas e posteriormente
transportadas ou mobilizadas pelos militares, na zona de Xambioa'" . Ou 0 ex
coronel Jimenez que afirmou em audiencia publica na Camara dos Deputados que
havia torturado pessoas na repressao aGuerrilha do Araguaia"'.

329 Corte IDH. Coso MaritzQ Urrutia YS. Guatemala. Sentenc;:a de 27 de novembro de 2003. Serle C, No.
103, pars. 87 e 88. Independentemente do perfodo de reclusao, em casos semelhantes a Corte
lnteramericana determlnou que a mera detenc;:ao ilegal esuficiente para que se configure una violac;:ao a
integridade psfquica e moral, e que presentes estas circunstancias e possfvel inferir, ainda que nao
hajam mais provas a respeito, que 0 tratamento que a vftima recebeu durante sua incomunicabHldade
foi desumano e degradante. A incomunicabilidade a qual a vitima e submetida nestes casos produz
sofrimentos morais e perturba<;:6es psiquicas e a coloca em uma situa<;:ao particular de vulnerabilidade.
Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Sentenl'a de 29 de julho de 1988. Serie C No.4, par.
156.
330 Nal'oes Unidas. Assembleia Geral, Resolul'ao AlRes/47/133 de 12 de fevereiro de 1993. Declaral'ao
sobre a prote<;:ao de todas pessoas contra 0 desaparecimento for<;:ado, artigo 1.2.
m Depoimentos que prestam Dower Moraes Cavalcante, Jose Genuino Neto, e Glenio Fernandez perante
a l' Vara Federal, da al'aO No. 82.00.24682-5. Anexo 9, Demanda CIDH.
m Diario Catarinense. Ex"sargento ntio esquece dias vividos no Araguaia. Anexo 5 da comunica):ao dos
peticion<,rios de 24 de outubro de 2007. Apedice III, Demanda CIDH.
]33 Folha Online. Camara encaminhara ao Ministerlo Publico confissao de torturador, 05/1212008.
Disponivel em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u475752.shtml. Acesso em: 16 de jUlho
de 2009.
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au ainda, depoimentos de moradores locais, que tambem foram detidos pelas for<;as
de seguran<;a do Estado sob suspeita de colaborar com a Guerrilha, igualmente
confirmam que a tortura era pn\tica comum e rotineira nas bases militares da
regia0334

•

Deste modo, considerando 0 modus operandi seguido pelos agentes estatais nas
deten<;6es na reglao, assim como 0 procedimento seguido em outros
desaparecimentos for<;ados e deten<;ao de opositores politicos no Brasil, e possivel
deduzir que as viti mas do presente caso foram torturadas durante 0 periodo que
estiveram sob a custodia do Estado. au seja, 0 Estado brasileiro, por meio de seus
agentes, violou diretamente 0 direito das vitimas do presente caso ao praticar
torturas e maus-tratos contra as mesmas.

a sistema interamericano de direitos humanos tem sido enfatico em afirmar que
existe um regime juridico internacional de proibi<;ao absoluta de todas as formas de
tortura, tanto fisica quanta psicologica, regime este que pertence na atualidade ao
dominio do jus cogens. A proibi<;ao da tortura e completa e inderrogavel, ainda nas
circunstancias mais dificeis, como conflitos armados internos e externos, luta contra
o terrorismo, estado de sitio ou de emergencia, suspensao das garantias
constitucionais, instabilidade politica interna ou outras emergencias ou calamidades
publicasJ35

•

Deste modo, a Corte tem sido contundente em afirmar que a tortura e as penas ou
tratamentos crueis, desumanos ou degradantes estao estritamente proibidos pelo
Direito Internacional dos Direitos Humanos. A esse respeito, afirmou que

"La prohibicion absoluta de la tortura, tonto fisico como psicologica,
pertenece hoy dia 01 dominic del jus cogens internacional. Dicha prohibicion
subsiste aun en las circunstancias mas dificiles, tales como guerra, amenaza
de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de
sitio 0 de emergencia, conmocion 0 conflicto interno, suspension de garantias
constitucionales, inestabilidad palitica interna u otras emergencias 0

calamidades publicas"33'.

A Conven<;ao Americana reconhece em seu artigo 5 a proibi<;ao da tortura e
tratamentos crueis, desumanos e degradantes. Assim mesmo, a Conven<;ao
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, ratificada pelo Estado brasileiro em
20 de julho de 1989, define tortura em seu artigo 2 como:

"todo ate pelo qual sao infligidos intencionalmente a uma pessoa penas au
sofrimentos fisicas au mentais, com fins de investigac;:ao criminal, como meio de
intimidac;:ao, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena au
com qualquer autro fim. Entender-se-a tambem como tartura a aplicac;:aa sobre
uma pessaa, de metodas tendentes a anular a personalidade da vitima, au a
diminuir sua capacidade fisica au mental, embara naa causem dar fisica au
angustia psiquica".

Esta Conven<;ao sobre tortura e parte do corpus juris interamericano que deve servir
a esta Corte para fixar a conteuda e alcance da dispasi<;ao geral contida no arti go 5
da Conven<;ao Americana337

•
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334 MPf. Re[atorio Parcial de Investigac;6es sabre a Guerrilha do Araguaia. Janeiro de 2002, op. cit. pag.
9.
'" Corte IDH. Coso Tibi vs. Equador. Senten,a de 7 de setembro de 2004. Serie CNo. 114, par. 143.
m Corte IDH. Coso Ba/dean Garcia YS. Peru. Senten,a de 6 de abril de 2006. Serle C No. 147, par. 117;
Caso Garcia Asto y Ramirez Rojas V5. Peru. Sentent;a de 25 de novembro de 2005. Serle C No. 137, par.
222; e Coso Caesar vs. Trlnindad e Tobago. Senten,a de 11 de mar,o de 2005. Serie CNo. 123, par. 59.
'" Corte IDH. Coso Tibi vs. Equador. Senten,a de 7 de setembro de 2004. Serle CNo. 114, par. 145
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Neste sentido, a Corte Interamericana destacou que "entre Los eLementos de 10
noci6n de tortura establecidos en e( articuLo 2 de La Convenci6n Interamericana
contra La Tortura se inc(uyen metodos para anu(ar La voluntad de (a victima con el
objeto de obtener ciertos fines, como informaci6n de una persona, 0 intimidaci6n 0

castigo, Lo que puede ser perpetrado mediante vioLencia fisico, 0 a traves de actos
que produzcan en La victima un sUfrimiento psiquico 0 moral agudo"338.

Em consequencia, considerando, de um lado, 0 modo pelo qual se realizou a priva~ao

da liberdade das vitimas, e por outro, 0 fato de que lhes foram retirados qualquer
tipo de controle jurisdicional e contato com seus familiares e amigos, colocadas ao
arbitrio de quem deveria garantir sua integridade e seguran~a, e consumidas por um
estado de total vulnerabilidade, em um contexto em que Estado restringia e afetava
gravemente os direitos e garantias dos cidadaos e cidadas, e razoavel supor que
aquelas sofreram tratamentos que passam a ser qualificados como torturas e
tratamentos crueis, desumanos e degradantes e experimentaram, dessa forma,
sentimentos de dor, profunda angustia, incerteza e desespero. Ao mesmo tempo, 0

Estado brasileiro violou a CIPPT ao nao tomar as medidas efetivas para prevenir e
sancionar os atos de tortura sofridos pelas vitimas do presente caso, conforme 0

estabelecido no artigo 1, 6 e 8 deste instrumento interamericano.

Por fim, os atos arbitrarios e abusivos dos agentes pUblicos permaneceram na mais
absoluta impunidade. No caso Tibi, esta Honoravel Corte entendeu que, a luz da
obriga~ao geral dos Estados partes de respeitar e garantir os direitos de toda pessoa
sujeita a sua jurisdi~ao, contida no artigo 1.1 da Conven~ao Americana, 0 Estado tem
o dever de iniciar de ofieio e sem demoras uma investiga~ao efetiva que permita
identificar, julgar e sancionar os responsaveis, quando exista denuncia ou razao
fundamentada para acreditar que foi cometido um ato de tortura em viola~ao do
artigo 5 da Conven~ao Americana33

'.

No presente caso, 0 Estado brasileiro nao atuou de conformidade com estas
previsoes. Nunca houve qualquer investiga~ao sobre as torturas sofridas pelas vitimas
deste caso, 0 que nos permite afirmar que 0 Estado brasileiro nao adotou, com a
devida diligencia, todas as medidas necessarias para evitar, prevenir e sancionar
viola~oes ao direito aintegridade pessoal, resultando em uma viola~ao ao artigo 5 da
Conven~ao Americana e dos artigos 1, 2, 6 e 8 da Conven~ao Interamericana para
Prevenir e Punir a Tortura, a qual obriga os Estados a tomar todas as medidas
efetivas para prevenir e sancionar todos os atos de tortura dentre de sua jurisdi~ao.

d. Viola~ao ao direito Ii vida

Desde 0 inieio de seu desenvolvimento jurisprudencial, esta Honoravel Corte
determinou que a pratica de desaparecimentos for~ados implica, com frequencia, na
execu~ao dos detidos, em segredo e sem formula de juizo, seguida da oculta~ao do
cadaver com 0 objetivo de apagar todo vestigio material do crime e de procurar a
impunidade absoluta, 0 que significa uma brutal viola~ao do direito a vida,
reconhecido no artigo 4° da Conven~ao340. Do mesmo modo, esta Honoravel Corte
afirmou que a submissao de pessoas privadas de liberdade a orgaos oficias de
repressao que impunemente pratiquem a tortura e 0 assassinate representa, por si

338 Corte IDH. Caso MaritzQ Urrutia V5. Guatemala. Sentenc;:a de 27 de novembro de 2003. Sene C No.
103, par. 91,
'" Corte IDH. Coso Tibi YS. Equador. Senten,a de 7 de setembro de 2004. Serle C No. 114, par. 1S9.
340 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez ys. Honduras. Senten,a de 29 de julha de 1988. Selie C No.4,
par. 157.
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s6, uma viola~ao ao dever de preven~ao de viola~6es aos direitos a integridade
pessoal e a vida341

•

Ao mesmo tempo, esta Corte determinou que 0 desaparecimento for~ado, por sua
pr6pria natureza, coloca a vitima em uma situa~ao agravada de vulnerabilidade, da
qual surge 0 risco de que se violem diversos direitos, dentre os quais, 0 direito a
vida, consagrado no artigo 4 da Conven~ao Americana. Vale ressaltar que de acordo
com a jurisprudencia desta Corte essa situa~ao de vulnerabilidade e agravada frente
a um padrao sistematico de viola~6es de direitos humanos342

•

No presente caso, as vitimas foram desaparecidas em opera~6es coordenadas e
realizadas pelas For~as Armadas brasileiras, dentro do contexto da ditadura militar
brasileira que sistematicamente executava opositores politicos, ocultando seus
cadaveres e destruindo qualquer tipo de prova do crime. Por este motive os
representantes consideram que 0 desaparecimento for~ado das vitimas do presente
caso representou uma viola~ao do dever de respeitar seu direito a vida, reconhecido
no artigo 4 da CADH, situa~ao que foi agravada pelo padrao sistematico de viola~6es

de direitos humanos existente no Brasil a epoca dos fatos, e concluem que Estado
brasileiro violou suas obriga~6es internacionais referentes a prote~ao do direito a
vida, reconhecido no artigo 4 da Conven~ao Americana, em rela~ao as vitimas
desaparecidas do presente caso. Em casos semelhantes de desaparecimento for~ado,

a Corte determinou que 0 contexto em que ocorre 0 desaparecimento, e 0 tempo
transcorrido sem que se tenha informa~6es sobre 0 paradeiro da vitima, permitem
concluir razoavelmente que 0 Estado incorreu em uma viola~ao do artigo 4343

•

Eimportante destacar que as vitimas do presente caso estao desaparecidas ha mais
de 35 anos, sem que suas familias tenham conhecimento de seus paradeiros, sem que
sejam esclarecidas as circunstancias de seus desaparecimentos, sem que seus restos
mortais sejam localizados, identificados e entregues as suas familias, e sem que os
responsaveis sejam investigados, processados e eventualmente punidos.

Esta Honoravel Corte assinalou reiteradamente que 0 Estado tem 0 dever de evitar e
combater a impunidade344

, e disse expressamente que:

"[e]n particular, par constituir el goce plena del derecho a la vida la
condicion previa para la realizacion de los demos derechos, una de esas
condiciones para garantizar efectivamente este derecho esto constituida par
el deber de investigar las afectaciones al misma".345

A Corte tem indicado, ademais, que

"en casas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras
graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar
ex officio y sin dilacion, una investigacion seria, imparcial y efectiva, que no
se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser

341 Corte IDH. Caso Velasquez Rodri~uez ys. Honduras. Senten<;a de 29 de julho de 1988. Sene C No.4,
par. 175.
342 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Senten<;a de 27 de novembro de 2008. Serie C No.
191, par. 60.
M3 Corte IDH. Caso Veldsquez Rodriguez vs. Honduras. Senten<;a de 29 de julho de 1988. Serie C No.4,
par. 188.
3# Corte lDH. Caso de ta Masacre de Mapiripan ys. Colombia. Senten<;a de 15 de setembro de 2005. Sene
C No.134, par. 237: Caso Comunidod Moiwana vs. Suriname. Senten<;a de 15 de junho de 2005. Serie C
No. 124, par. 203; Caso Huilca Tecse vs. Peru. Senten<;a de 03 de mar<;o de 2005. Serie C No.121, par.
82.
'" Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Senten<;a de 31 de janeiro de 2006. Serie C No. 140,
par. 143; Caso de la Masacre de Maplripon vs. Colombia. Senten<;a de 15 de setembro de 2005. Serie C
No.134, par. 137.
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infructuoso. Esta investigacion debe ser realizoda por todos los medios
legales disponibles y orientada a la determinacion de 10 verdad y la
investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los
responsables intelectuales y materiales de los hechos, especiolmente cuando
eston 0 puedan estar involucrados agentes estatales. "346

o Estado brasileiro jamais iniciou qualquer investiga<;ao que tivesse 0 objetivo de
esclarecer os fatos e identificar responsaveis a fim de leva-los a justi<;a. No caso
concreto, a interpreta<;ao prevalecente da Lei de Anistia brasileira, conforme foi
exposto na se<;ao sobre os fatos, tem representado, na pratica, um obstaculo para a
investiga<;ao e eventual san<;ao dos responsaveis pelos crimes cometidos durante a
ditadura militar brasileira.

A este respeito, a Corte Interamericana estabeleceu que a falta de investiga<;ao
sobre 0 ocorrido representa uma viola<;ao do dever juridico estabelecido no artigo
1.1. da Conven<;ao Americana em rela<;ao ao artigo 4 do mesmo instrumento, 0 qual
determina 0 dever de garantir atoda pessoa sujeita asua jurisdi<;ao a inviolabilidade
da vida e 0 direito a nao ser privado da mesma arbitrariamente, 0 que compreende a
preven<;ao razoavel de situa<;oes que possam resultar na supressao deste direito"7.

e. Viola<;ao ao direito de reconhecimento da personalidade juridica

Nesta se<;ao demonstraremos que 0 desaparecimento for<;ado das vitimas do presente
caso teve como conseqUencia a negac;ao da prote<;ao devida por meio da denegac;ao
de seu reconhecimento como pessoa perante a lei. Ao mesmo tempo, os
representantes estao conscientes que a Corte Interamericana deetarou, em sua
jurisprudencia relativa a desaparecimentos for<;ados, que nao ha viola<;ao ao artigo 3
da CADH nos casos em que se produz este delito, uma vez que este supoe um
desconhecimento em termos absolutos da possibilidade de ser titular de direitos e
deveres, senao que ha uma supressao da pessoa humana em si.

Contudo, consideramos que, como argumentou a Comissao Interamericana, existe
fundamento legal no Direito Internacional contemporaneo a favor da categoriza<;ao
do direito ao reconhecimento da personalidade juridica como um dos- direitos
violados nos casos de desaparecimento for<;ado. Neste sentido, 0 reconhecimento da
personalidade juridica e um direito que requer, alem de um reconhecimento
nominal, um reconhecimento efetivo por parte do Estado que assegure 0 respeito e a
garantia da capacidade de seus titulares de se beneficiarem e exercerem os direitos
que a personalidade juridica confere.

o artigo 3 da CADH estabelece que "[t]oda pessoa tem direito ao reconhecimento de
sua personalidade juridica."

ACorte Interamericana, determinou que 0 artigo 3 garante que:

"Toda persona tiene derecho a que se Ie reconozca en cualquier parte como
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles
fundamentales. El derecho al reconocimiento de la personalidad juridico
estabLecido en el articulo 3 de La Convencion Americana tiene, aL igual que
los demos derechos protegidos en la Convencion, un contenido juridico
proprio "348.

'" Corte IDH. Caso de la Mosacre de Pueblo Bella. Senten<;a de 31 de janeiro de 2006. Selie C No. 140,
par. 143.
347 Corte IDH. Caso VelQsquez Rodriguez vs. Honduras, Senten<;a de 29 de jUlho de 1988. Selie C No.4,
par. 188: e Caso Godinez Cruz ys. Honduras. Senten<;a de 20 de janeiro de 1989. Selie C No.5, par. 198.
348 Corte IDH. Casa Bdmaca Veldsquez YS. Guatemala. Sentenc;:a de 25 de novembro de 2000. Serle C No.
70, par. 180.
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ACorte afirmou que este conteudo juridico compreende que,

Use Ie reconozco en cualquier parte como sujeto de derechos yobligaciones,
y a gozar de los derechos civiles {undamentales. EI derecho al
reconocimiento de la personalidad juridica implica la capacidad de ser titular
de derechos (capacidad de goce) y de deberes; la violacion de aquel
reconacimiento supone descanocer en terminos absalutos la posibilidad de
ser ti tular de esos derechos y deberes··349

•

Quanto as obriga~6es do Estado em rela~ao ao artigo 3, a Corte estabeleceu que:

UEs deber del Estada procurar los medias y condiciones jurid/cas en general,
para que el derecho al reconocimiento de la personalidad juridica pueda ser
ejercido par sus titulares. En especial, el Estado se encuentro obligado a
garantizar a aquel/as personas en situocion de vulnerabilidad,
marginalizacion y discriminacion, las condiciones juridicas y administrativas
que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atencion al principia de
igualdad ante la ley"'''.

A Corte reconheceu viola~6es a este direito em casos de pessoas apatridas,
determinado que "la naeionalidad es un prerrequisito del reconoeimiento de la
personalidad juridica"351 , bem como quando as vitimas nao contam com algum
"documento proveido por eL Estado capaz de demostrar su existeneia e identidad"352,
como certid6es de nascimento ou abito.

Contudo, em casos de desaparecimento for~ado, a Corte considerou que os Estados
nao incorrem em viola~6es ao direito ao reconhecimento da personalidade juridica353

,

uma vez que U[n]aturalmente, La privaeion arbitraria de La vida suprime a La persona
humana, y, por consiguiente, no procede, en esta eircunstancia, invocar la supuesta
vioLaeion deL derecho a La personalidad juridica 0 de otros derechos consagrados en
La Conveneion Americana. "354

Contudo, vale salientar que 0 Direito Internacional tem reconhecido que 0

desaparecimento for~ado infringe 0 direito ao reconhecimento da personalidade
juridica. 0 paragrafo 2 do artigo 1 da Declara~ao das Na~6es Unidas sobre a Prote~ao

de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos For~ados, disp6e que todo ate de
desaparecimento for~ado,

"constituye una violocion de las normas del derecho internaeional que
garantizan a todo ser humano, entre otras casas, el derecho al
reconocimiento de su personalidad juridica, el derecho a la libertad y la
seguridad de su persona, y el derecho a no ser sometido a tOrturos ni a otras
penas 0 trotos erueles, inhumanos a degradantes. Viola, ademas, el derecho
a la vida, 0 10 pone gravemente en peligro.·'

34') Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Senten~a de 25 de novembro de 2000. Serle C No.
70, par. 179,
350 Corte IDH. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa vs. Paraguai. Sentent;a de 29 de man;:o de 2006.
Serie (No. 146, par, 189.
351 Corte IDH. Caso de las Niilas Yean y Bosico vs. Republica Dominicana. Sentent;a de 8 de setembro de
2005. Serie ( No. 130, par. 178.
352 Corte IDH. Casa Comunidad Indigena Sawhoyamaxa vs. Paraguai. Senten~a de 29 de mart;o de 2006.
Serie (No. 146, par. 190.
353 Vale lembrar uma excet;ao no caso Trujillo Droza, no qual, ainda que a Corte nao tenha analisado
detalhadamente a viola~ao ao artigo 3 da CADH, 0 Estado a reconheceu e a Corte dedarou que 0 Estado
havia violado este artigo. (orte IDH. Coso Trujillo DrOZD vs, Bolivia. Senten~a de 26 de janeiro de 2000.
Serie ( No. 64, par. 41,
3$4 Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Sentent;a de 25 de novembro de 2000. Serle C No.
70, par. 180.
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Assim mesmo, 0 especialista das Na~6es Unidas, Manfred Novak, afirma que se viola 0

direito ao reconhecimento da personalidade juridica, porque com "los actos de
desaparici6n forzada se trata de dejar a la victima fuera del amparo de la ley" e
que, consequentemente, priva-se esta de outros direitos humanos, como 0 direito a
um recurso efetivo"'. Outros instrumentos internacionais reconhecem explicitamente
que 0 desaparecimento for~ado e cometido com 0 objetivo e/ou sup6e remover a
pessoa da prote~ao legal'''.

No presente caso, os representantes concordam com a Comissao Interamericana no
sentido que 0 Estado brasileiro violou 0 artigo 3 da CADH em rela~ao as vitimas deste
caso. Em sua demanda, a Comissao sustenta sua conclusao indicando que:

"0 objetivo precise da pnitica do desaparecimento for~ado e tirar do
individuo a prote~ao que the e devida; 0 objetivo daqueles que 0 perpetram e
operar a margem do imperio da lei, ocultando toda evidencia do delito e
buscando escapar das san~6es, somando-se a inten~ao clara e deliberada de
eliminar a possibilidade de que a pessoa interponha qualquer a~ao legal sobre
o exerdcio dos seus direitos"357.

Neste sentido, 0 desaparecimento for~ado das vitimas deste caso, que como e
caracteristico, foi seguido da nega~ao e oculta~ao do mesmo pelo Estado, impedindo
as vitimas tanto de ser sujeitos de direitos e obriga~6es quanto de ter capacidade
efetiva de gozar os direitos civis fundamentais. Deste modo as vitimas deste caso
foram impedidas de exercer seus direitos, como 0 direito a apresentar recursos
adequados para questionar a legalidade de sua deten~ao e 0 direito a justi~a, assim
como foi negado 0 direito de seus familiares a solicitar informa~6es as autoridades
competentes.

Se considerarmos que a capacidade juridica das pessoas para serem titulares de
direitos e obriga~6es esta geralmente ligada ao nascimento, e que uma das causas
pela qual se cessa e a morte, podemos inferir que enquanto nao esta determinada a
morte da pessoa, esta capacidade juridica permanece em um tipo de "limbo", que
nao s6 tem efeitos para a vitima, mas tambem para terceiros, por exemplo em
rela~ao a quest6es de sucessao patrimonial, direito de propriedade, direitos
trabalhistas e outras implica~6es juridicas. Isto foi reconhecido pelo Estado brasileiro
ao aprovar a Lei 9.140, que reconhece como mortas, para efeitos legais, as pessoas
que se encontravam como desaparecidas politicas. Na exposi~ao de motivos desta lei
fica claro que uma das inten~6es da lei era facilitar 0 exercicio dos direitos dos
familiares das vitimas358

•

Com base no exposto, como temos argumentado, 0 desaparecimento for~ado, alem
de representar a viola~ao do direito a vida, a integridade pessoal e a liberdade

355 CDH. Los Derechos Civiles y Politicos, en Particular Las Cuestiones Relacionadas con las
Desapariciones Forzadas y Las Ejecuciones Sumarias. Relatorio apresentado pelo Sr. Manfred Novak,
especialista independente. E/CNA/2002/71 , de 8 de janeiro de 2002, par. 70. Ver tambem, Alto
Comissariado das Na~6es Unidas para os Direitos Humanos, Fact Sheet No.6, Enforced or Involuntary
Disappearances.
356 Art1go 7.2.1. do Estatuto de Rama da Corte Penal lnternacional; Artigo 2 da Conven~ao das Na~6es

Unidas sobre Desaparecimento Fon;ado adotada em 20 de dezembro de 2006.
'" Demanda CIDH, par. 212.
358 6.4. A declara~ao de morte do anexo do art 1 Q materializar~se~a pete assentamento de abito, se essa
for a vontade dos familiares, pois nesse projeto de Lei, salvo a declara~ao do art. 1°, nada e
compulsorio au ex~offcio, pois todas as possibilidades, nele contidas, dependem que os famHiares. par
vantade propria decidam obtewtas.
6.5. Assim 0 familiar com legitimidade para isso requerera ao oficial de Reg1stro Civil 0 assenta-mento
de marte. Eum expediente sumanssimo bastando que se comprove a inclusao do nome na lista e que 0

incluido foi parente de quem requer.
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pessoal, implica uma violac;:ao de direitos autonomamente reconhecidos na CADH,
como 0 direito a tutela judicial efetiva e, como neste caso, 0 direito ao
reconhecimento da personalidade juridica.

Este argumento e consistente com 0 tratamento que a Corte tem dado ao
desaparecimento forc;:ado, uma vez que, quando determinou que uma pessoa foi
arbitrariamente privada de sua vida e de sua liberdade ao ser desaparecida
forc;:adamente, a Corte nao se limitou a encontrar violac;:6es aos artigos 4 e/ou 7 da
CADH, mas entendeu que 0 desaparecimento vulnerou outros direitos aos quais a
pessoa humana etitular35

'.

Com base no exposto acima, e considerando 0 material probat6rio e 0 padrao de
pratica sistematica de desaparecimentos em que ocorreram os fatos, argumentamos
que as vitimas do presente caso foram desaparecidas por agentes estatais. Por isso,
entendemos que 0 Estado brasileiro e responsavel pelo desaparecimento forc;:ado das
vitimas, 0 que implica em si mesmo uma violac;:ao automatica e continuada dos
artigos 8, 25, 7, 5, 4, 3, 2 da CADH, em relac;:ao com 0 articulo 1.1 do mesmo
instrumento.

C. Violac;:ao dos artigos 1.1, 2, 8 e 25 da Convenc;:ao Americana e dos
artigos 1, 6 e 8 da Convenc;:ao Interamericana para Prevenir e
Punir a Tortura (CIPPT) pela falta de investigac;:ao e sanc;:ao

Nesta sec;:ao os representantes das vitimas e seus familiares demonstrarao como, no
presente caso, os procedimento e processos internos nao constituiram recursos
efetivos para garantir 0 direito ajustic;:a aos familiares das vitimas do presente caso,
nem para investigar 0 desaparecimento forc;:ado das vitimas e as torturas e
eventualmente sancionar os responsaveis, nem para esclarecer as circunstancias dos
seus desaparecimentos, nem para entregar os restos mortais das vitimas
desaparecidas aos seus familiares.

o artigo 8.1. da Convenc;:ao Americana declara que:

"1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoavel, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apura~ao de qualquer
acusa~ao penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos
ou obriga~oes de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza."

o artigo 25 da CADH dispoe que:

"1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rapido ou a qualquer outro
recurso efetivo, perante os juizes ou tribunais competentes, que a proteja
contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela
constitui~ao, pela lei ou pela presente Conven~ao, mesmo quando tal viola~ao

seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercicio de suas fun~6es

oficiais.

2. Os Estados Partes comprometem'se:

a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso;

b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e

359 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Sentenc;:a de 29 de julho de 1988. Selie C No.4,
par. 155.
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c. a assegurar 0 cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisao
em que se tenha considerado procedente 0 recurso."

Assim mesmo, a CIPPT disp6e que: "[o]s Estados Partes obrigam-se a prevenir e a
punir a tortura360.. e que, para tanto, "tomarao medidas efetivas a fim de prevenir e
punir a tortura no ambito de sua jurisdi~ao36'''. Por fim, estabelece que:

"Os Estados Partes assegurarao a qualquer pessoa que denunciar haver sido
submetida a tortura, no ambito de sua jurisdi~ao, 0 direito de que 0 caso seja
examinado de maneira imparcial.

Quando houver denuncia ou razao fundada para supor que haja sido cometido
ato de tortura no ambito de sua jurisdi~ao, os Estados Partes garantirao que
suas autoridades procederao de offeio e imediatamente a realiza~ao de uma
investiga~ao sobre 0 caso e iniciarao, se for cabivel, 0 respectivo processo
penal.

[..·r
Esta Honoravel Corte tem sustentado que, de acordo com a Conven~ao Americana, os
Estados Partes estao obrigados a prover recursos judiciais eficazes as vitimas de
viola~6es de direitos humanos, os quais devem ser instruidos em conformidade com 0
devido processo legal, tudo de acordo com as obriga~6es gerais do Estado de garantir
o livre e pleno exercicio dos direitos reconhecidos pela Conven~ao Americana362 . Para
tanto, determinou que, a fim de cumprir a obriga~ao de garantir direitos, os Estados
devem nao somente prevenir, senao tambem investigar e sancionar as viola~6es aos
direitos humanos reconhecidos na Conven~a036J.

Nessa medida, a Corte tambem indicou que os artigos 8 e 25 da Conven~ao

concretizam, com referencia as atua~6es e omiss6es dos argaos judiciais internos, 0
alcance do principio da responsabilidade internacional do Estado pelos atos e
omiss6es de quaisquer de seus poderes e argaos, reconhecido pelo Direito
Internacional dos Direitos Humanos, e, de modo especifico, pelo artigo 1.1 da
Convem;:ao Americana364 .

Ademais, determinou que 0 dever de investigar em casos de desaparecimento
for~ado inclui, necessariamente, realizar todas as a~6es necessarias para determinar
o destino ou paradeiro da pessoa desaparecida365 . Deste modo, afirmou que somente
se esclarecidas todas as circunstancias relativas a viola~ao, 0 Estado havera
proporcionado as vitimas e a seus familiares um recurso efetivo e havera cumprido
sua obriga~ao geral de investigar e eventualmente sancionar, permitindo aos
familiares da vitima conhecer a verdade sobre 0 sucedido ao seu ente querido e 0 seu
paradeiro.

'''' Artigo 1, CIPPT.
'" Artigo 6, CIPPT.
'" Corte IDH. Coso Trabajodores Cesados Del Congreso (Aguado afaro y otros) vs. Peru. Sentenc;:a de 24
de novembra de 2006. Sene C No. 158, par. 106; Coso Gaiburu y atros vs. Paraguai. Sentenc;:a de 22
desetembra de 2006. Serie CNo. 153, par. 110; Coso Claude Reyes y otras vs. Chile. Sentenc;:a de 19 de
setembra de 2006. Sene CNo. 151, par. 127 e Coso de 10 Masacre de La Rachela vs. ColOmbia. Sentenc;:a
de 11 de maio de 2007. Serie CNo. 163, par. 145.
36J Corte IDH. Coso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Sentenc;:a de 29 de julho de 1988. Sene CNo.4,
par. 166; Coso Heliodoro Portugal vs. Panama. Sentenc;:a de 12 de agosto de 2008. Sene CNo. 186, par.
142; Caso Ticana Estrada y otros VS. Bolivia. Sentem;:a de 27 de novembro de 2008. Serie C No. 191, par.
78.
'" Corte IDH. Coso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentenc;:a de 4 de julho de 2006. Serie CNo. 149, par. 173;
Coso Baldean Garcia vs. Peru. Sentenc;:a de 6 de abnl de 2006. Sene C No. 147, par. 140 e 141; Coso
Lapez Alvarez vs. Honduras. Sentenc;:a de 1 de fevreira de 2006. Sene CNo. 141, par. 121.
M Corte IDH. Caso Ticana Estrada y otros V5. Bolivia. Sentenc;:a de 27 de novembro de 2008. Serle C No.
191, par. 80.
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Portanto, 0 direito a justis;a deve assegurar 0 direito das vitimas ou de seus
familiares a que seja feito todo 0 necessario para que, em tempo razoavel, seja
conhecida a verdade sobre 0 ocorrido, e para que sejam sancionados os eventuais
responsaveis366 •

Ademais, cabe lembrar que a fim de garantir uma efetiva tutela judicial, e essencial
que aa participaS;ao das viti mas e/ou seus familiares seja garantida. Neste sentido, 0

sistema interamericano reafirmou que "[d]urante el proceso de investigacion y el
tr6mite judicial, las vietimas de violaciones de derechos humanos, 0 sus {amiliares,
deben tener amplias oportunidades para partieipar y ser escuchados, tanto en el
esciarecimiento de los hechos y la sancion de los responsables, como en la busqueda
de una justa compensacion. "367

No mesmo sentido, esta Honoravel Corte estabeleceu que:

"[e]n casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones positivas
inherentes al derecho a la verdad exigen la adopcion de los diseiios institucionales que
permitan que este derecho se realice en la forma mas idonea, participativa y
completa posible y no enfrente obstaculos legales 0 practicos que lo hagan ilusorio [...
eln cuanto a la participacion de las victimas, se debe garantizar que, en todas las
etapas de los respectivos procesos, las victimas puedan formular sus pretensiones y
presentar elementos probatorios y que estos sean analizados de forma completa y
seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades,
penas y reparaciones. ,,)68

Neste sentido, ao nao investigar de maneira adequada ou nao sancionar, se
pertinente, os responsaveis de violas;6es aos direitos humanos reconhecidos pela
ConvenS;ao e garantir seu livre e pleno exerckio, tanto pela vitima quanta por seus
familiares, 0 Estado impede que a sociedade conhes;a 0 ocorrido, propiciando a
repetiS;ao cronica das violas;6es de direitos humanos e a total indefesa das vitimas e
de seus familiares369

• Assim, "[/]a investigacion de estos hechos debe ser realizada
por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinacion de la
verdad y la investigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento y condena de todos
los responsables, especialmente cuando est6n 0 puedan estar involucrados agentes
estatales"370.

~66 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Senten~a de 25 de novembro de 2006. Serie
C No. 162, par. 382; Coso de 10 Masacre de La Rochela vs. Co16mbia. Senten,a de 11 de maio de 2007.
Serle CNo. 163, par. 146.
~67 Corte IDH. Caso de La 'IMasacre de Mapirfpdn" v. Colombia. Sentent;a de 15 de setembro de 2005,
Serie C No. 134, par. 219. Neste sentido ver a Declaraci6n sabre Principios Fundamentales de Justicia
para las Vietimas del Delita y Abusa de Pader, adotada pela Assembleia Geral da Organiza,aa das
Na,6es Unidas, em sua resalu,ao 40/34 de 29 de novembro de 1985. Disponivel em
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp49_sp.htm. Acessado em 17 de julho de 2009.
'" Corte IDH. Caso de 10 Masaae de 10 Rochela vs. Col6mbia. Senten,a de 11 de maio de 2007. Serle C
No. 163, par. 195.
369 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Sentenc;:a de 11 de maio de 2007. Sene C
No. 163, par. 148.
370 Corte IDH. Coso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Senten,a de 25 de novembro de 2006. Serle
C No. 162, par. 256; Coso Aimanacid Arellano y otros vs. Chile. Senten,a de 26 de setembro de 2006.
Serie C No. 154, par. 111; Casa Goiburu y otros vs. Paraguai. Sentenc;:a de 22 desetembro de 2006. Serie
CNo. 153, par. 117; e Coso de 10 Masacre de La Rachela vs. Colombia. Senten,a de 11 de maio de 2007.
Serle CNo. 163, par. 148.

102



ieve CElli

CaSQ Julia Gomes Lund e outras V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

a. 0 Estado nao cumpriu sua obrigac;:ao de iniciar e impulsionar de
oficio as investigaC;:6es para determinar 0 ocorrido deixando 0

caso na impunidade

Conforme exposto acima, os Estados tem 0 dever juridico de, dentro do razoavel,
prevenir as violac;:6es aos direitos humanos, e de investigar de maneira seria e com os
meios ao seu alcance, as violac;:6es que tenham sido cometidas no ambito de sua
jurisdic;:ao para identificar os responsaveis e impor as sanc;:6es pertinentes aos
mesmos, assim como assegurar que a vitima seja reparada adequadamente'71. Em
relac;:ao ao dever de investigar, os Estado tem a obrigac;:ao de investigar toda situac;:ao
na qual tenham sido violados direitos humanos reconhecidos na Convenc;:ao
Americana, de modo que, se 0 aparato estatal atuar de forma que as violac;:6es
permanec;:am impunes e nao se restabelec;:a a vitima a plenitude de seus direitos, 0

Estado teria descumprido deu dever de garantir 0 livre e pleno exercicio dos direitos
as pessoas sujeitas a sua jurisdic;:ao"'.

Com relac;:ao a graves violac;:6es aos direitos humanos, a Corte esclareceu que esta
obrigac;:ao deve ser cumprida com particular diligencia.

"[£]n casos de ejecuciones extrajudicioLes, desapariciones forzadas y otras
graves vioLaciones a Los derechos humanos, el £stado tiene el deber de iniciar
ex officio y sin dilaci6n, una investigaci6n seria, imparcial y efectiva, que no
se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa. £sta investigaci6n debe ser realizada por todos Los medios
legaLes disponibles y orientada a La determinaci6n de la verdad y La
investigaci6n, persecuci6n, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los
responsabLes inteLectuales y materiales de Los hechos, especialmente cuando
estcin 0 puedan estar involucradas agentes estatales. ,,373

A investigac;:ao das violac;:6es apresentadas no caso sub judice adquire ainda mais
gravidade uma vez que a pratica sistematica de desaparecimento forc;:ado e um crime
de lesa humanidade'74, 0 que implica na responsabilidade agravada dos Estados375

, e
cuja proibic;:ao e dever correlato de investigar e sancionar os responsaveis e uma
norma de jus cogens'76. A Corte Interamericana ja determinou que 0 Estado, ao
executar ou tolerar ac;:6es dirigidas ao desaparecimento forc;:ado ou involuntario; ao
nao investigiHas de maneira adequada e ao nao sanciona-las, viola 0 dever de
respeitar os direitos reconhecidos na CADH e de garantir seu livre e pleno
exercicio377

•

m Corte IDH. Coso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Senten,a de 29 de julho de 1988. Serle C, No.4,
par. 174.
m Corte IDH. Coso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Senten,a de 29 de jUlho de 1988. Serle C, No.4,
par. 176.
m Corte IDH. Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten,a de 31 de janeiro de 2006. Serle
C No. 140, par.143. Ver tambem: Coso de 10 Masacre de Maplrlpan vs. Colombia. Senten,a de 7 de
man;o de 2005. Seria C No. 122, par. 223; (aso de ta Comunidad Moiwana YS. Suriname. Senten<;:a 15 de
junho de 2005. Selie C No. 124, pars. 146·147; Coso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador.
Senten,a de 1 de marI'o de 2005. Selie C No. 120, par. 61.
'" Corte IDH. Coso de los 19 Comereiantes vs. Colombia. Senten,a de 5 de julho de 2004. Serie C No.
109, par. 142.
m Corte IDH. Coso Golburu y otros Vs. Paraguai. Senten,a de 22 de setembro de 2006. Serle C No.153,
par. 88; Coso Gamez Palomino vs. Peru. Senten,a de 22 de novembro de 2005. Selie C No. 136, par. 92;
Corte IDH. Coso de las Hermanos Serrano Cruz vs. El Salvador. Senten,a de 23 de novembro de 2004.
Serie C No. 118, pars. 100 a 106.
376 Corte IDH. Caso Goiburu y otros V5. Paraguai. Senten<;:a de 22 de setembro de 2006. Serle C No. 153,
par. 88.
m Corte IDH. Caso de fa <lpanel Blanca" (Paniagua MoraLes y otr05) VS. Guatemala. Sentenc;:a de 8 de
marI'o de 1998. Serle C No. 37, par. 90.
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Vale ressaltar, como ficou estabelecido na se~ao dos fatos, que, no Brasil, a pn\tica
de desaparecimento for~ado de pessoas foi favorecida pela existencia de uma
situa~ao de impunidade generalizada, propiciada e tolerada pela falta de garantias
judiciais e a ineficacia das institui~6es judiciais para afrontar as viola~6es

sistematicas aos direitos humanos na epoca.

Essa situa~ao de impunidade se prolongou pelos anos ate a atualidade em grande
parte em virtude da interpreta~ao prevalecente da lei de anistia brasileira, que
permitiu que os perpetradores de graves viola~6es a direitos humanos jamais fossem
investigados e julgados. No presente caso, inexiste qualquer procedimento criminal
de investiga~ao, julgamento ou san~ao dos responsaveis pelos desaparecimentos
for~ados das vitimas. 0 que existe, e uma situa~ao de total impunidade, passados
mais de 35 anos desde 0 desaparecimento for~ado das vitimas por agentes do Estado
brasileiro. Esta Corte definiu impunidade como:

"...La [aLta en su canjunta de investigaci6n, persecuci6n, captura,
enjuiciamienta y candena de los respansabLes de las viaLacianes de Los
derechas protegidas par La Canvenci6n Americana, tada vez que eL Estada
tiene la abligaci6n de combatir taL situaci6n par tadas Las medias LegaLes
dispanibles ya que La impunidad prop/cia la repet/ci6n er6nica de Las
v/aLacianes de derechas humanas y La tataL /nde[ensi6n de Las viet/mas y de
sus [amiliares. ,,378

No presente caso, ninguem foi investigado, perseguido, capturado, processado, ou
condenado com rela~ao aos desaparecimentos for~ados e torturas dos membros da
Guerrilha do Araguaia. Em flagrante viola~ao de sua obriga~ao de investigar, ex
afficio, estes fatos, 0 Estado brasileiro sequer iniciou uma investiga~ao judicial sobre
os desaparecimentos ocorridos no Araguaia ha mais de tres decadas. A situa~ao de
completa impunidade no presente caso resulta particularmente grave, uma vez que a
informa~ao necessaria para esclarecer os fates e individualizar os responsaveis esta,
a principio, em poder do Estado. Como detalhado anteriormente, a captura,
deten~ao, tortura e desaparecimento das vitimas, correspondeu a uma politica
explicitamente ordenada e altamente coordenada da ditadura militar brasileira, e
executada por membros das For~as Armadas deste mesmo governo. As for~as

militares brasileiras continuam a ocultar informac6es sobre 0 ocorrido ate 0 dia de
hoje, perpetuando os desaparecimentos for~ados da grande maioria das vitimas.

Apesar de alguns esfor~os do Estado brasileiro para esclarecer os fates ocorridos no
Araguaia, e necessario relembrar que estes sempre corresponderam a iniciativas ad
hoc com poderes muito limitados. Cabe repetir que nunca houve uma investiga~ao

judicial dos fatos do presente caso; que ninguem foi processado ou condenado por
tais fatos; e que os restos mortais de apenas duas vitimas foram encontrados.
Detalhamos a seguir, alguns dos fatores principais que tem contribuido-e seguem
contribuindo-com esta situa~ao de total impunidade.

b. Obstaculos legais para a investiga~ao e san~ao

A impunidade total que existe a respeito dos desaparecimentos for~ados e torturas
objetos de estudo no presente caso, e 0 resultado de uma serie de obstaculos legais
que obstruiram, e seguem obstruindo, a possibilidade de investigar os fatos e
sancionar os responsaveis. Entre estes obstaculos esta, principalmente, a lei de
anistia brasileira. Como observa a Comissao em sua demanda:

378 Corte IDH. Casa de La "PaneL BLanca" (Paniagua Morales y otros) Y5. Guatemala. Senten<;:a de 8 de
man;o de 1998. Serie C No. 37, par. 173.
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"0 proprio Estado indicou que a investigayao e a sanyao penal dos
responsaveis pelos desaparecimentos foryados das vitimas e pela execuyao de
Maria Lucia Petit da Silva, "esta impossibilitada pela Lei de Anistia ainda
vigente." Portanto, em virtude de tal lei, os fates do presente caso nao foram
penalmente investigados, processados nem sancionados pelo Estado, devido a
interpretayao que the foi dada pelas autoridades do Estado brasileiro ate a
presente data37911

•

As se~6es seguintes analisam esta legisla~ao a luz da reiterada jurisprud€mcia da
Corte Interamericana a respeito da proibi~ao de outorgar anistias para graves
viola~6es de direitos humanos. Analisam, ademais, outros aspectos do direlto
brasileiro que poderiam obstruir a investiga~ao e puni~ao dos responsaveis pelos
fatos, sendo estes: a prescri~ao, a falta de tipitica~ao do delito de desaparecimento
for~ado, e a competencia da Justi~a Militar.

i. Lei de AnisUa

Ao analisar a lei de anistia brasileira, e sempre necessario levar em considera~ao,

conforme exposto acima, a obriga~ao dos Estados de investigar, julgar e sancionar as
graves viola~6es de direitos humanos. Neste sentido, a Corte Interamericana tem
interpretado a Conven~ao Americana a fim de requerer a investiga~ao e san~ao

eficazes de graves viola~6es aos direitos humanos como a tortura, 0 desaparecimento
for~ado ou as execu~6es extrajudiciais.

Considerando 0 exposto, a Corte Interamericana tem side enfatica ao afirmar, desde
a sua senten~a no Caso Barrios Altos que:

"son inadmisibles las disposiciones de amnistia, las disposiciones de
prescripcion y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad
que pretendan impedir la investigacian y sancion de los responsables
de las violaciones graves de los dereehos humanos tales como la
tortura, las ejecueiones sumarias, extralegales 0 arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas elias prohibidas por contravenir
dereehos inderogables reconocidos por el Dereeho Internaeional de los
Dereehos Humanos'80. "

Recentemente esta Honoravel Corte tambem determinou que os Estados devem
investigar, julgar e, se pertinente, sancionar e reparar as graves viola~6es aos
direitos humanos a tim de garantir 0 direito ajusti~a, assim como 0 conhecimento e
acesso averdade'81.

Por sua parte, a Comissao Interamericana sustentou uma doutrina uniforme,
reiterada e constante sobre a incompatibilidade de leis de anistia e 0 direito a
justi~a382.

Esta linha jurisprudencial nao se limita a auto-anistias; sua fundamenta~ao e
aplica~ao pratica se estende a toda limita~ao processual, de foro ou material, que
pretenda retirar da esfera judicial aqueles que cometeram graves viola~6es aos
direitos humanos ou crimes contra a humanidade.

Finalmente, a Corte afirmou que a ratifica~ao de um tratado internacional como a
Conven~ao Americana, implica na obriga~ao das autoridades judiciais de velar pelo

'" Demanda da CIDH, par. 172.
,., Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Peru. Senten,a de 14 de mar,o de 2001. Sene CNo. 75, par. 41.
381 Corte IDH. Caso de La Masacre de La Rochela vs. Colombia. Senten\=a de 11 de maio de 2007. Sene C
No. 158, par. 128.
'" CIDH. Relatorio 28/92, Argentina, par. 50; Relatorio 29/92, Uruguai, par. 50; Relatorio 19/99, Caso
10.542. Peru, par. 39.
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efeito util dos direitos e evitar que os mesmos sejam minguados ou anulados pela
aplica<;:ao de leis contr<3rias aos seus dispositivos, objeto e fim. Deste modo, esta
Honor<3vel Corte estabeleceu que os orgaos do Poder Judiciario devem realizar nao
somente um controle de constitucionalidade, senao de "convencionalidade" entre as
normas internas, amparados, evidentemente, as suas respectivas competencias e
normativas processuais383 .

o Estado brasileiro ratificou a Conven<;:ao Americana em setembro de 1992. Apesar
disto, 0 Estado, nesta data, nao realizou nenhuma a<;:ao no sentido de adotar as
medidas necessarias para garantir 0 cumprimento de sua obriga<;:ao de investigar e
sancionar os responsaveis pelas viola<;:6es de direitos humanos cometidas durante 0

periodo amparado pela Lei de Anistia, conforme as obriga<;:6es impostas pela
Conven<;:ao.

De acordo com 0 artigo 1° da Lei 6.683/79, conhecida como Lei de Anistia, "[e]
concedida anistia a todos quantos, no periodo compreendido entre 2 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes politicos ou conexos com estes,
crimes eleitorais, [... ]". Seu paragrafo define 0 que seria crimes conexos como "os
crimes de qualquer natureza relacionados com crimes politicos ou praticados por
motiva<;:ao politica"3". Conforme foi exposto na se<;:ao sobre os fatos, aplicou-se no
ambito interne uma interpreta<;:ao a essa lei, segundo a qual a previsao de "crimes
conexos" abarcaria os crimes cometidos por agentes da repressao do Estado que
cometeram graves viola<;:6es aos direitos humanos durante 0 regime militar brasileiro.
Deste modo, com base nesta equivocada interpreta<;:ao, a Lei de Anistia teria
extinguido a punibilidade dos delitos praticados pelos mesmos.

Essa interpreta<;:ao foi recepcionada por grande parte dos juristas brasileiros,
consagrando-se no imaginario juridico e leigo brasileiro e tornando-se uma especie de
dogma. Tal interpreta<;:ao representou, na pratica, 0 maior obstaculo para a garantia
do direito a justi<;:a e do direito a verdade aos familiares dos desaparecidos politicos
durante a ditadura militar brasileira. Essa interpreta<;:ao foi, inclusive, defendida pelo
Estado brasileiro no tramite do presente caso perante a Comissao Interamericana de
Direitos Humanos, ao afirmar que 0 pleito dos representantes de persecu<;:ao penal
dos responsaveis pelos desaparecimentos das vitimas no presente caso estaria
impossibilitado pela vigencia da lei de anistia385 •

Assim mesmo, esse entendimento continua a ser defendido por altas autoridades do
Estado brasileiro, como alguns Ministros do Supremo Tribunal FederalJ86

, a corte
constitucional brasileira, e pelos representantes legais do Estado no ambito interno,
a Advocacia Geral da Uniao (AGU). Quanto a este ultimo, cumpre citar um trecho de
seu parecer na A<;:ao de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 153 que
questiona a constitucionalidade da lei de anistia, no qual afirma que "assegurou-se,

36J Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Peru. Sentenc;:a de 24
de novembro de 2006. Serie C No. 158, par. 128.
,8< Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Anexo 2, Demanda CIDH.
J65 Contestac;:ao do Estado brasHeiro de 1° de setembro de 1998 no ambito do caso perante a Comissao
Interamericana de Direitos Humanos (Apendice III da Demanda da CIDH). 0 livro-relatorio da CEMDP,
tambem expressa esta assertiva ao expor que a Lei de Anistia tena incorporado "0 conceito de crimes
conexos para beneficiar, em tese, as agentes do Estado envolvidos na pnitica de torturas e
assassinatos". Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoria e averdade, Op. cit. pag. 28.
JSt> Dedarac;:6es it imprensa dos Ministros Celsa de Mello e Gilmar Mendes, respectivamente em: a Globo.
Ministros do STF emitem sinais contrarios apuniftio por crimes do ditadura, 02/08/2008. Disponivel em:
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/08/01 Iministros_do_stCemitem_sinais_contrarios_punicao_po
ccrimes_da_ditadura-547532777.asp. Acesso em: 16 de jUlho de 2009; Folha de Sao Paulo. Presidente
do STF defende fim do debate sobre revisao da Lei de Anistia, 11/08/2008. Disponivel em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u432186.shtml. Acesso em: 16 de julho de 2009.
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com a lei, que ambos os lados seriam beneficiados com a anistia, evitando-se,
inclusive, qualquer especie de revanchismo do novo governo,,387. E conclui que
"desde a promulga~ao do diploma legal prevalece a interpreta~ao de que a anistia
concedida pela Lei n° 6.883 e ampla, geral e irrestrita"38'.

Ademais, e possivel afirmar que esta interpreta~ao constitui, na pnitica, e no
presente caso, um verdadeiro empecilho para a garantia do direito it justi~a e do
direito it verdade dos familiares dos desaparecidos no Araguaia. Importante ressaltar
que 0 presente caso nao e exce~ao no Brasil. De fato, inexiste condena~ao criminal
de qualquer agente publico das for~as de seguran~a do Estado ou de seus
colaboradores que tenha cometido crimes durante a ditadura militar brasileira. Ou
seja, essa interpreta~ao da Lei de Anistia permeou amplamente todas as institui~6es

da administra~ao da justi~a, tornando-se, na pnitica, um real obst,kulo it persecu~ao

penal e responsabiliza~ao dos responsaveis pelos crimes cometidos durante 0 regime
militar e criando uma situa~ao de total impunidade conforme destacado.

Esse entendimento estava tao consolidado na sociedade que, ate recentemente 56
tinha havido uma tentativa de persecu~ao penal baseada em uma interpreta~ao

alternativa da lei de anistia. Importante destacar que essa interpreta~ao alternativa
nao foi acatada pelos tribunais brasileiros, os quais aplicaram a interpreta~ao

prevalecente da lei de anistia no caso concreto'89.

Recentemente foi impetrada uma Argiji~ao de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que
objetiva que 0 Supremo Tribunal Federal interprete a Lei de Anistia conforme it
Constitui~ao Federal e declare que a anistia concedida pela lei aos crimes politicos
ou conexos nao abrange os crimes comuns praticados por agentes da repressao contra
opositores politicos da ditadura militar. Vale destacar que 0 posicionamento do
Governo brasileiro neste processo, no qual e representado pela Advocacia Geral da
Uniao, e a favor da manuten~ao da interpreta~ao segundo a qual os crimes cometidos
durante a ditadura devem permanecer impunes'90.

Considerando a repercussao de um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
sobre a questao, destacamos que esta Honoravel Corte estabeleceu que, em
cumprimento de seu dever de adotar as medidas necessarias para tornar eficaz sua
obriga~ao de investigar, julgar e sancionar graves viola~6es a direitos humanos, 0

Poder Judiciario, como 6rgao integrante do aparato do Estado, deve ter em conta
nao somente a Conven~ao, mas tambem a interpreta~ao que a Corte Interamericana,
ultima interprete do tratado, estabeleceu para 0 mesmo391

•

Enfim, cabe atribuir a omissao do Estado brasileiro, por meio de sua policia judiciaria
e do Ministerio Publico, em rela~ao aos seus deveres de investigar, processar e
sancionar os autores dos crimes cometidos durante a ditadura militar brasileira, a
essa interpreta~ao prevalecente da Lei de Anistia.

'" STF. ADPF 153. Informal'Des prestadas pela AGU, pogo 15. Disponivel em:
http://redir.stf.jus.brIestfvisualizadorpubl jsplconsultarprocessoeletronicolConsultarProcessoEletronic
o.jsf?tipoConsulta=PROCanumeroProcesso=153asiglaClasse=ADPF. Acesso em: 29 de junho de 2009.
'" STF. ADPF 153. Informal'Des prestadas pela AGU, pogo 16. Disponivel em:
http://redir.stf.jus. br1estfvisualizadorpubl jsplconsultarprocessoeletronicolConsultarProcessoEletronic
o.jsf?tipoConsulta=PROCanumeroProcesso=153asiglaClasse=ADPF. Acesso em: 29 de junho de 2009.
389 TrataMse do caso de Vladimir Herzog, jornalista preso, torturado e executado pelas for~as de
seguran~a em, cujo inquerito policial foi arquivado pelo Tribunal de Justi~a do Estado de Sao PaUlo ao
aplicar a lei de anistia aos acusados. Processo n. 131.798-3/2, que tramitou perante 0 Tribunal de
Justil'a do Estado de Sao Paulo. Anexo 27.
,,, STF. ADPF 153. Informa,Des prestadas pela AGU, op. cit.
'" Corte IDH. Coso Almonacid Arellano vs. Chile. Senten,a de 26 de setembro de 2006. Serie C No. 154,
par. 104.

107



Caso Julia Gomes Lund e outros V$, Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

_000412 ieve CEjIL

Os representantes consideram que em virtude da interpreta~ao prevalecente da Lei
de Anistia, 0 Estado brasileiro tem violado reiteradamente suas obriga~6es

convencionais e compromissos internacionais em materia de direitos humanos no que
diz respeito a obriga~ao de investigar, processar e sancionar os perpetradores de
graves viola~6es a direitos humanos e crimes de lesa humanidade, de direito ajusti~a

e de direito averdade aos familiares das vitimas deste caso.

ii. Alconce do Prescri~lio

Conforme exposto na se~ao dos fatos, a partir da metade do ana de 2008, iniciou-se
um debate no ambito nacional a respeito da reinterpreta~ao da lei de anistia
brasileira, no marco do qual foi apresentada a ADPF mencionada acima, assim como
foram apresentadas diversas392 representa~6es ao Ministerio Publico Federal para a
investiga~ao de crimes cometidos durante a ditadura brasileira -nenhuma delas
referentes aos fatos abarcados neste caso-, nas quais solicitava-se a aplica~ao de
parametros internacionais e interamericanos de prote~ao dos direitos humanos.

Contudo, no inicio do presente ano foram arquivados dois dos inqueritos resultantes
destas novas tentativas de persecu~ao penal de agentes publicos que cometeram
graves viola~6es aos direitos humanos durante a ditadura militar brasileira e de
esclarecimento da verdade. Esses inqueritos referem-se a execu~ao extrajudicial de
Luiz Jose da Cunha e Vladimir Herzog"'. Em ambos, a juiza competente homologou 0

pedido de arquivamento do procurador, justificando-os na inexistencia no direito
brasileiro de tipifica~ao valida em vigor sobre delito contra a humanidade e,
portanto, pela prescri~ao das condutas delitivas em virtude do decurso do temp03".
Cumpre destacar trecho:

"Ressalto, por oportuno, que, tanto 0 homicidio, como 0 genocidio, ou
mesmo a tortura [... l, nao sao infra~6es imprescritiveis diante as
Constitui~ao e demais normas do ordenamento em vigor".

Esse tambem e 0 entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes, quem afirma que "[elstamos a falar de fatos que ocorreram ha mais
de 30 anos. Qualquer homicidio no Brasil, em principio, prescreve em 20 anos··395

• Ou
seja, essas primeiras decis6es sobre persecu~ao penal de agentes repressores, ja
indicam que ha uma resistencia no Poder Judiciario brasileiro para a re-interpreta~ao

da Lei de Anistia a fim de responsabilizar aqueles que cometeram graves viola~6es de
direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. Indicam, ademais, que ainda
se chegue a reinterpretar a Lei de Anistia, a prescri~ao representaria um obstaculo
legal adicional ainvestiga~ao dos fatos e san~ao penal dos responsilVeis396

•

392 Segundo informa~ao recebida pelos representantes, ja seriam sete representa~6es.

393 Para acessar as pe<;as principais destas representa<;6es, ver site da Procuradoria Regional da
Republica da 3' Regiilo em: http://www.prr3.mpf.gov.br/index.php?
option=com_contentfttask=viewftid=144ftltemid=216. Acesso em: 16 de julho de 2009.
'" l' Vara Federal Criminal do Juri e das Exec. Penais. Autos n' 2008.61.81.012372-1. Decisao de 9 de
janeiro de 2009. Anexo 26.
395 Folha de Sao Paulo. Presldente do STF defende [1m do debate sabre re0siio da Lei de Anistia,
11/0812008. Disponivel em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u432186.shtml. Acesso
em: 16 de julho de 2009.
396 Ao mesmo tempo, einteresante observar que alguns tribunais administrativos no Brasil consideraram
que, de acordo com 0 direito constitucional e os tratados internacionais retificados pelo Estado
braileiro, 0 direito a dignidade humana tem hierarquia sabre a prescric;:ao das ac;:6es dvis contra 0

Estado. 0 Superior Tribunal de Justic;:a, por exemplo, ao determinar que a prescric;:ao nao era aplicavel a
uma ac;:ao administrativa baseada em torturas cometidas por agentes esatataus em 1972 e 1973,
observou:

"Consectariamente, nao hit falar em prescric;:ao de ac;:ao que visa implementar um dos pHares da
Republica) maxime porque a Constftuic;:ao nao estipulou lapso prescridonal ao direito de agir
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A Corte Interamericana expressou de maneira inequivoca que a proibi<;ao da
prescri<;ao se aplica nao aos crimes de lesa humanidade, mas a todas as graves
viola<;5es de direitos humanos, entre elas os desaparecimentos for<;ados, as
execu<;5es extrajudiciais, e a tortura. No caso Masaere de La Rochela, a Corte fez
referencia a:

"su jurisprudencia constante sobre La inadmisibilidad de Las disposiciones de
amnistia, las disDosiciones de prescripcion y eL estabLecimiento de
excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir La investigacion y, en
su caso, la sancion de los responsabLes de las violaciones graves de Los
derechos humanos taLes como la tortura, las ejecuciones sumarias,
extralegales 0 arbitrarias y Las desapariciones forzadas, todas ellas
prohibidas por contravenir derechos inderogabLes reconocidos por eL Oerecho
InternacionaL de Los Derechos Humanos. ,,'"

Assim mesmo, no caso Alban Cornejo a Corte estabeleceu explicitamente que "Ia
preseripcion de La ace/on penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy
graves violaclones a los derechos humanos en los term/nos del Derecho
Internacional. La jurisprudencia constante y uniforme de la Corte as; 10 ha
sefialado"'" .

A aplica<;ao de regras de prescri<;ao eparticularmente nefasta com rela<;ao ao delito
de desaparecimento for<;ado, dado seu caniter multiplo e continuado. 0 carater
permanente de tais viola<;5es tem conseqUencias particulares em rela<;ao a
prescri<;ao, como reconhecido pela Conven<;ao Internacional para a Prote<;ao de
Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos For<;ados. Este carater permanente e

correspondente ao direito inalienavel adignidade.

Outrossim, a Lei 9.140/95, que criou as a~5es correspondentes as violal;oes adignidade humana
perpetradas em periodo de supressao das liberdades pUblicas, previu a a~ao condenatoria no
art. 14, sem estipular-lhe prazo prescricional, par 1550 que a lex speciaUs convive com a lex
generaUs, sendo fncabivel qualquer aplicac;:ao analogica do Codigo Civil no afa de superar a
reparac;:ao de atentados aos direitos fundamentais da pessoa humana, como s6i ser a dignidade
retratada no respeito aintegridade fisica do ser humano.

AdjuntemNse a lei interna, as inumeras convem;:5es internacionais firmadas pelo Brasil, a
come~ar pela Declara<;t1o Universal da ONU, e demais convenc;:6es espedficas sobre a tortura,
tais como a Convenc;t1o contra a Tortura adotada pela Assembleia Geral da ONU, a Conve<;iio
lnteramericana contra a Tortura, concluida em Cartagena, e a Convenc;t1a Americana sabre
Direitos Humanos (Pacto de Siio Jose da Costa Rica).

A dignidade humana vlolentada, in casu, decorreu da tortura do autor, por motivos politicos,
revelando flagrante atentado ao mais etementar dos direitos humanos, os quais, segundo os
tratadistas, sao inatos, universals, absolutos, inalienaveis e imprescritiveis ."

Superior Tribunal de Justi,a, Recurso Especial N° 845.228 - RJ (2006/0121910-4), ReI. Min. Luiz Fux,
julgado em 23/10/2007, p.23, disponivel em:
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/detalhe.asp?numreg=200601219104. Acesso em: 16 de
julho de 2009.
m Corte IDH. Caso de ta Masacre de ta Rochela vs. ColOmbia. Senten~a de 11 de de maio de 2007. Serle
C No. 163, par. 294 (grifo nosso).
398 Corte IDH. Caso Alban Cornejo y otros. vs. Equador. Sentenc;:a de 22 de novembro de 2007. Serie C
No. 171, par. 111.
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reconhecido tanto pelos instrumentos internacionais sobre a materia''', como
tambem pelos argaos internacionais de direitos humanos4OO

•

Os representantes consideram que a existencia de normas de prescrivao no direito
brasileiro-normas que nao contemplam uma excevao para desaparecimentos
forvados que constituem crimes de lesa humanidade, e muito menos para graves
violavoes de direitos humanos em geral-viola de maneira flagrante as obrigavoes do
Estado sob 0 artigo 2 da Convenvao Americana. Apesar da prescrivao nao ter side
explicitamente aplicada no caso concreto, estil. claro que a prescrivao abarca, em
principio, os fatos do caso. Ademais, e muito possivel que 0 fate das autoridades
judiciais brasileiras sequer terem tentado iniciar um processo penal pelos fatos do
Araguaia, seja 0 resultado-alem da Lei de Anistia-da existencia de normas de
prescrivao que tem side interpretadas de maneira uniforme no sentido de inibir a
investigavao criminal de violavoes de direitos humanos cometidas durante a ditadura.
A Corte deve concluir, por tanto, que a existencia de regras de prescrivao aplicaveis
ao presente caso, e a casos similares, viola a obrigavao do Estado de adequar sua
legislavao interna ao direito interamericano, e explicitar que estas regras nao podem
continuar representando um obstaculo para a investigavao e sanvao dos responsaveis
pelos fatos aqui expostos.

iii. Alcance da Principio da legalidade e tipifica~{jo do
desaparecimento far~ado

Como estabelecido na sevao anterior, a prescnvao representou, e segue
representando, um serio obstaculo para a investigavao e sanvao dos responsaveis
pelos fatos ocorridos ha 35 anos na regiao do Araguaia. Esta dificuldade esta
intimamente relacionada com outro obstaculo legal existente no presente caso: a
falta de tipificavao do delito de desaparecimento forvado no direito brasileiro. Como
estabelecido pela Corte e por diversos tribunais naclonais na regiao americana, por
tratar-se de um delito de execuvao permanente, a proibivao penal do
desaparecimento forvado e aplicavel sempre que se mantem a conduta delitiva'01.

A Corte tambem indicou que a propria Convenvao Americana impoe uma obrigavao
similar. Nas palavras da Corte:

399 Os diversos instrumentos internacionais sabre a materia reconhecem 0 carater continuado OU

permanente do desaparecimento fon;:ado, inclusive: a Declara<;:ao sabre a Prote<;:ao de todas as Pessoas
contra 0 Desaparecimento Fon;:ado no seu artigo 17.1, determinando que 0 crime deve ser considerado
delito permanente enquanto as autores continuarem ocultando 0 destino e paradeiro da pessoa
desaparecida e enquanto nao se hajam esetarecido as fatos; a Conven<;:ao Internacional para a Protet;ao
de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Fon;:ados (art. 8.1 (b» e a Conven~ao Interamericana
sobre DesaparecimentoFor,ado de Pessoas (art. III).
400 A Corte Interamericana tern considerado de forma reiterada e consistente que 0 desaparecimento
forc;:ado constitui fate ilicito que engendra uma violac;:ao multipla e continuada de varios direitos
protegidos pela Conven,ao. Corte IDH. Casa Goiburu y otros vs. Paraguai. Senten,a de 22 de setembro
de 2006. Serie C No. 153, par. 82. Assim como, Coso Gomez Palomino vs. Peru. Sentenc;:a de 22 de
novembro de 2005. Serie C No. 136, par. 92; Caso de las Hermanas Serrano Cruz ys. El Salvador.
Senten,a de 23 de navembro de 2004. Serie C No. 118, pars. 100 a 106; Caso 19 Comerciantes vs.
Colombia. Senten,a de 5 de julho de 2004. Serie C No. 109, par. 142. Igualmente, a Corte Europeia
considerou 0 desaparecimento forc;:ado como uma violac;:ao continuada da Conven<;ao Europeia de
Direitos Humanos. Corte Europeia de Direitos Humanos. Chipre v. Turquia, Application No. 25781/94,
julgamento de 10 de maio de 2001, pars. 136, 150 and 158. 0 Comite reconhece que 0 desaparecimento
forc;:ado e uma violac;:ao continuada, e no caso S. Jegatheeswara Sarma ys. Sri Lanka entendeu que,
embora a detenc;:ao e 0 desaparecimento da vftima direta tenham ocorrido antes da ratifica<;:ao do
tratado pelo Estado, as viola~6es relacionadas haviam ocorrido depois. Camite de Direitos Humanos.
Comunica,ao No. 950/2000, S. Jegotheeswaro Sarma vs. Sri Lanka, 16 de julho de 2003, par. 6.2.
'" Corte IDH. Caso Tiu Tojin vs. Guatemala. Senten,a de 26 de novembro de 2008. Serie C No. 190, par.
87.
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"En el caso de la desaparicion forzada de personas, el deber de adecuar el
derecho interne a las disposiciones de la Convencion Americana, de
conformidad con el citado articulo 2, tiene cardcter primordiaL para la
efectiva erradicacion de esta prdctiea. En atencion aL cardcter
particuLarmente grave de la desaparicion forzada de personas, no es
suficiente la proteccion que pueda dar La normativa penaL existente reLativa
a plagio 0 secuestro, tortura, homicidio, entre otras. La desaparicion
forzada de personas es un fenomeno diferenciado earacterizado por La
violacion multiple y continuada de varios derechos consagrados en la
Convencion, pues no solo produce una privacion arbitraria de la fibertad, sino
vioLa la integridad y la seguridad personal y pone en pefigro la propia vida
del detenido, coLocdndolo en un estado de compLeta indefension y
acarreando otros delitos conexos. (...) Esto implica que los Estados deben
tipificar el delito de desaparicion forzada. Esta tipifieacion debe hacerse
tomando en consideracion el articuLo 1/ de La (...) Convencion [Interamerieana
sobre 0 Desaparecimento Forqado de Pessoas] , donde se encuentran los
eLementos que debe contener eL tipo penal en el ordenamiento juddico
Interno. '0402

De acordo com este pronunciamento da Corte, 0 Estado brasileiro se encontra
atualmente em viola<;:ao de obriga<;:6es adquiridas em virtude do artigo 2 da
Conven<;:ao Americana ao nao haver tipificado 0 delito de desaparecimento for<;:ado. A
Corte estabeleceu que:

"EL Derecho Internacional estabLece un estclndar minimo acerca de una
correcta tipificacion de esta clase de conductas y los elementos minimos que
la misma debe observar, en eL entendido de que La persecucion penal es una
via fundamentaL para prevenir futuras vioLaciones de derechos humanos. Es
decir, que Los Estados pueden adoptar una mayor severidad en eL tipo
especifico para efectos de una mejor persecucion penal de esos defitos, en
funcion de Lo que consideren una mayor 0 mejor tutela de los bienes juridicos
protegidos, a condicion de que al hacerlo no vulneren esas otras normas a Las
que estcln obfigados. Ademcls, La sustraccion de elementos que se consideran
irreductibLes en la formula persecutoria establecida a nivel internacional, asi
como La introduccion de modafidades que Le resten sentido 0 eficacia,
pueden llevar a La impunidad de conductas que los Estados estcln obfigados
bajo eL Derecho Internacional a prevenir, erradicar y sancionar".403

Portanto, na medida em que um Estado nao cumpriu com sua obriga<;:ao de tipificar 0

desaparecimento for<;:ado, este deve de todas as formas possiveis aplicar seu direito
penal da maneira mais compativel com suas obriga<;:6es convencionais. Como
expressado pela Corte:

"Ante la imperiosa necesidad de evitar la impunidad sobre desapariciones
forzadas en situaciones en que un Estado no haya tipificado el defito
autonomo de La desaparicion forzada, existe el deber de utilizar aquellos
recursos penaLes a su disposicion que guarden reLacion con la proteccion de
Los derechos fundamentales que se pueden ver afectados en taLes casos,
como por ejemplo el derecho a la libertad, a la integridad personal y eL
derecho a La vida, en su caso, que estcln reconocidos en la Convencion
Amer;cana'",04.

402 Corte IDH. C050 Gomez Palomino ys. Peru. Sentem;a de 22 de novembro de 2005. Serie C No. 136,
pars. 92 e 96.
40J Corte IDH. Coso Goiburu y otros YS. Paraguai. Senten\:a de 22 de setembro de 2006. Serie C No. 153,
par. 92.
"" Corte IDH. Caso Heiiodoro Portugai YS. Panama. Senten,a de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186,
par. 182.
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Sobre a questiio, a Corte demonstrou particular preocupa<;:ao pelo fate de que delitos
como 0 homicidio sao as vezes sujeitos a prescri<;:ao, 0 que pode permitir, perante a
falta de tipifica<;:ao do desaparecimento for<;:ado, que fatos como os do presente caso
restem impunes405

• Portanto, na medida em que 0 Estado brasileiro siga sem tipificar
o desaparecimento for<;:ado, em viola<;:ao do artigo 2 da Conven<;:ao, deve de todas as
maneiras evitar que os fatos do Araguaia permane<;:am impunes, mediante uma
interpreta<;:ao de seu direito penal que nao permita a prescri<;:ao dos crimes
cometidos.

De maneira subsidiaria, cabe relembrar que a obriga<;:ao de investigar e sancionar os
crimes de lesa humanidade e graves viola<;:5es de direitos humanos, como os
desaparecimentos for<;:ados, tem carater de jus cogens (ver supra), 0 qual acarreta
importantes implica<;:5es quanto ao principio da legalidade. 0 principio da legalidade
esta consagrado no artigo 9 da Conven<;:ao Americana, assim como em outros tratados
internacionais de direitos humanos. Nao obstante, tanto 0 Pacto Internacional de
Direitos Civis e Politicos, no artigo 15.2, como a Conven<;:ao Europeia de Direitos
Humanos, no artigo 7.2, estabelecem que tal garantia nao deve prejudicar 0

julgamento e a san<;:ao por atos que, no momenta em que foram cometidos,
constituiam delitos segundo os principios gerais de direito reconhecidos pela
comunidade internacional.

Essas disposi<;:5es refletem 0 fate de que certos crimes sao considerados ilegais em
direito consuetudinario e, conseqUentemente, mesmo se tais crimes nao eram
definidos como tal pelo direito interne no momento em que foram cometidos nao
existe impedimento para que os perpetradores sejam processados e punidos uma vez
que este crimes ja estavam previstos no direito internacional.406 Tribunais
internacionais407 e nacionais408

, e outros 6rgaos de direitos humanos tem considerado,

'05 Corte IDH. Coso Heliodoro Portugal vs. Panama. Senten<;a de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186,
par. 183.
406 Cassesse, Antonio. International Criminal Law. za Edil):ao. Oxford-New York: Oxford University Press,
2008, pp. 106·107.
407 No casa de Kolk e Kislyiy V5. Estonia, apresentado perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, as
peticiomirios, que haviam sido condenados par crimes de lesa humanidade par atas ocorrido ha mais de
cinqGenta anos, queixaram-se que a responsabHidade penal par crimes de lesa humanidade somente
havia side estabelecida pela Estonia em 1994, e que tais atos (deporta~ao em massa da poputa~ao civil)
eram legais na Unilw Sovit.~tka aepoca.
A Corte Europeia considerou que a proibi~ao aos crimes de lesa humanidade havia sido reconhecida em
1945 pelo Estatuto de Nurembergue e confirmada pela Assembleia Geral das Na<;6es Vnidas e pela
Comissao de Direito Internacional; e que, sendo a Uniao Sovietica Estado Membra das Na~6es Unidas,
suas autoridades nao podiam alegar ignoranda de tais prindpios. Conduiu que, mesmo que tais atos
pudessem ser considerados legais pelo direito nadonal, as alega«;:6es dos peticionarios de que seus atos
nao constituiam crimes de lesa humanidade no momento em que foram cometidos, e que nao estavam
dentes do contrario, nao tinham fundamento.
liThe Court notes that even if the acts committed by the applicants could have been regarded as lawful
under the Soviet law at the material time, they were nevertheless found by the Estonian courts to
constitute crimes against humanity under international law at the time of their commission. The Court
sees no reason to come to a different conclusion. It is noteworthy in this context that the Soviet Union
was a party to the London Agreement of 8 August 1945 by which the Nuremberg Charter was enacted.
Moreover, on 11 December 1946 the United Nations General Assembly affirmed the principles of
international law recognized by the Charter. As the Soviet Union was a member State of the United
Nations, it cannot be claimed that these principles were unknown to the Soviet authorities. The Court
thus considers groundless the applicants' allegations that their acts had not constituted crimes against
humanity at the time of their commission and that they could not reasonably have been expected to be
aware of that." (Corte Europeia de Direitos Humanos. Kolk and Kislyiy vs. Estonia, App. No. 23052/04 8;
24018/04, senten<;a de 17 de Janeiro de 2006).
408 Por exemplo, na decisao de 18 de novembro de 2008 na qual se declarou inibido em favor das
jurisdil';:6es locais de prosseguir com as investiga«;:6es sobre os desaparecidos da Guerra Civil Espanhola, 0
Juiz Baltasar Garzon considerou que:
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ao interpretar tratados de direitos humanos e outros textos internacionais que
indicam 0 canlter consuetudimlrio da no~ao de crime de lesa humanidade e certos
outros crimes internacionais, que as obriga~6es relativas a tais crimes existem pelo
menos desde 0 periodo da Segunda Guerra Mundial.

Esta Honon\vel Corte no caso Almonacid Arellano determinou que 0 Estado nao
poderia argUir a irretroatividade da lei penal para se escusar de seu dever de
investigar e punir os responsaveis. 409 Essa mesma Corte, em um caso relativo a
desaparecimentos for~ados na decada de 1970, reconheceu que delitos como a
tortura e 0 desaparecimento for~ado de pessoas nao estavam tipificados no C6digo
Penal em vigor a epoca, mas tomou nota de que, no ambito internacional, ja eram
proibidos e lembrou que, desde entao, 0 Estado havia ratificado uma serie de
tratados, induindo a Conven~ao Americana, que continham a obriga~ao de tipificar
tais delitos no direito interno'1O.

Esta daro, portanto, que perante crimes de lesa humanidade e outras graves
viola~6es de direitos humanos, 0 direito internacional e a jurisprudencia desta Corte
contemplam uma interpreta~ao diferenciada do principio da legalidade, que permite
a san~ao retroativa de condutas que ja estavam proibidas pelo direito internacional
no momento de seu cometimento. Como se desprende da citada jurisprudencia da
Corte no caso Goiburu, os desaparecimentos for~ados cometidos no presente caso ja
estavam proibidos pelo direito internacional na epoca em que foram cometidos,
dando lugar a mencionada interpreta~ao diferenciada do principio da legalidade.
Consequentemente, a Corte deve estabelecer que 0 Estado nao pode alegar a
irretroatividade da lei penal para evitar sua obriga~ao de investigar e sancionar os
responsaveis pelos desaparecimentos for~ados sob analise no presente caso"'.

iv. Competencia da Justi~a Militar

Os direitos interamericano e internacional desenvolveram daros parametros quanto
ao foro material da jurisdi~ao penal militar, estabelecendo categoricamente que esta
jurisdi~ao nao pode assumir competencia sobre as viola~6es de direitos humanos.

Tal como sustentou a Corte Interamericana em sua jurisprudencia constante, as
autoridades do foro penal militar nao sao os tribunais competentes para investigar,
jUlgar e sancionar viola~6es de direitos humanos. Neste sentido, a Corte expressou no
caso Masacre de Pueblo Bello que:

"En un Estado democratico de derecho dicha jurisdicci6n ha de tener un
alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a 10 protecci6n de
intereses juridicos especioles, vinculados con las funciones que la ley asigna a
las fuerzas militares. Por ello, 5610 se debe juzgar a militares por la comisi6n
de delitos 0 faltas que por su propla naturaleza atenten contra bienes

-------
"El CP [C6eliga Penal] vigente puede aplicarse retrospectivamente a conductas

anteriores que yo eran criminates en el momento de cometerse con arregia a
legalidad penal internacional; es decir, erQn criminates porque estaban prohibidas en
el derecho consuetudinario internacional en esa epocQ, Qunque aun no hubieran sida
tipiticadas en el c.P. espalio!.
.... El crimen de lesa humanidad (prohibido por norma de ius cogens) es un crimen
Upificado en el derecho internacional independientemente que en la legislaci6n
fnterna no exista norma penal prohibitiva como tal." (Sumario (Proc. Ordinaria)
53/2008 E, Juzgado Central de Instruccion W 5, Audiencia Nacional Madrid.)

<09 Corte IDH. Coso Almonacid Arellano y otros VS. Chile. Senten~a de 26 de setembro de 2006. Serie C
No. 154, par. 151.
410 Corte IDH. Caso Gofburu y otros V5. Paraguai. Sentem;:a de 22 de setembro de 2006. Serie C No. 153,
para. 92.
411 Corte lDH. (aso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Senten~a de 26 de setembro de 2006. Serle C
No. 154, par. 151.
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juridicos propios del orden militar, independientemente de que para 10
epoca de los hechos 10 legislacion colombiana facultaba a los organos de
dicho jurisdiccion 0 invest/gar hechos como los del presente COSO"412.

Assim mesmo, apontou que:

"cuando 10 justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe
conocer La justicia ordinaria, se ve afectado el derecho aL juez natural y, a
fortiori, eL debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra intimamente
ligado 01 propio derecho de acceso a La justicia. Como ha establecido La Corte
con anterioridad, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser
competente, independiente e imparcial'"".

De acordo com este entendimento, a Corte Interamericana, de maneira reiterada e
insistente, tem determinado a viola<;:ao da Conven<;:ao Americana quando um Estado
tenha pretendido julgar uma grave viola<;:ao de direitos humanos na Justi<;:a Militar'''.
A Comissao Interamericana igualmente considerou que os tribunais militares "no
pueden juzgarse violaeiones de los derechos humanos u otros delitos que no guarden
relaei6n con las funeiones que la ley asigna a las fuerzas militares, los que deben
someterse a (as tribunales ordinarios"415. No sistema das Na<;:oes Unidas, a Comite de
Direitos Humanos41

', a Comite contra a Tortura417 e diversos relatores especiais e

412 Corte IDH. Caso de La Masacre de Pueblo Bello Y5. Colombia. Senten<;:a de 31 de Janeiro de 2006.
Serie C No. 140, par. 189; Coso Palamara Iribarne vs. Chile. Senten~a de 22 de novembro de 2005. Serie
C No. 135, par. 124; Coso de /0 Masacre de Mapiripan V5. Colombia. Sentenp de 7 de mar,o de 2005.
Serie C No. 122, par. 202; Coso Lori Berenson Mejia vs. Peru. Senten,a de 23 de junho de 2005. Serie C
No. 128, par. 142. Ademais, 0 jUlz Garda Ramirez, em seu Voto Vagal na senten<;:a do caso Pa[amara
Iribarne, conduiu: 'lSi La existenda de juez 0 tribunal competente es un presupuesto del proceso y no
apenas un dato 0 elementa de este, al{ado de los acogidos en las restantes garantfas judkfales, y sf en
un supuesto esped{ieo no hubo tal juez 0 tribunal competente, los aetos realizados ante qUien no tiene
esta condidon no pueden ser considerados como aetas procesales en sentido estrkto, ni su conjunto
puede ser califkado como verdadero proceso, n1 su culminacion como autentica sentencia". Corte IDH.
Coso P%mara Irlbarne vs. Chile. Senten,a de 22 de novembro de 2005. Serie C No. 135, Voto Vagal do
juiz Sergio Garda Ramirez, par. 17.
'" Corte IDH. Coso 19 Comerciantes V5. Colombia. Senten,a de 12 de junho de 2002. Serie C No. 93,
pars. 166, 167.
'" Corte IDH. Coso Durand y Ugarte vs. Peru. Senten,a de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, pars.
125, 126, e 130; Coso 19 Comerciantes V5. Colombia. Senten,a de 12 de junho de 2002. Serie C No. 93,
par. 174; Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello V5. Colombia. Senten,a de 31 de Janeiro de 2006. Serie C
No. 140, pars. 192-93.
~15 C1DH. lnforme sobre Terrorismo y Derechos Humanos (2002), par. 232.
416 Comite de Direit05 Humano5. Concluding observations on: Bolivia (CCPR/C/79/Add.74, par. 11),
Brazil (CCPR/C/79/Add.66, 24 de julho de 1996, par. 10), Chile (CCPR/C/79/Add.104, 30 de march de
1999, par. 9), Colombia (CCPR/C/79/Add.2, 25 de 5etembro de 1992, par. 393; CCPR/C/79/Add.76, 5 de
maio de 1997, par. 18), Croatia (CCPR/C/79/Add.15 . Al48/40, 28 de dezembro de 1992, par. 369),
Dominican Republic (CCPR/C0/71/DOM, 26 de abril de 2001, par. 10), El Salvador (CCPR/C/79/Add.34,
18 de abril de 1994, par. 5), Ecuador (CCPR/C/79/Add.92, 18 de ago5to de 1998, par. 7), Guatemala
(CCPR/C0/72/GTM, 27 de agosto de 2001, par. 10 e 20), Lebanon (CCPR/C/79/Add.78, 1 de abril de
1997, par. 14) Peru (CCPR/C/79/Add.8, 25 de 5etembro de 1992, par. 8), Venezuela
(CCPR/C/79/Add.13, 28 de dezembro de 1992, par. 7).
~17 Camite de Direitos Humanos. Concluding Observations on Peru (A/55/44, 16 de navembro de 1999,
par. 61 e 62), Colombia (A/51/44, 9 de julho de 1996, pars. 76 e 80), Jordan (Al50/44, 26 de jUlho de
1997, par. 175), Venezuela (Al54/44, 5 d maio de 1999, par. 142) e Guatemala (A/53/44, 27 de maio de
1998, par. 162 (e)).
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grupos de trabalh0418 sao unanimes em proibir 0 julgamento de viola~6es de direitos
humanos por tribunais militares.

No presente caso, em face da total falta de investiga~ao dos fatos, a justi~a penal
militar brasileira nao interviu formalmente na investiga~ao dos fatos sob
considera~ao (isto, sem prejuizo do fate de que atualmente as For~as Armadas
pretendem assumir a competencia sobre a busca dos restos das pessoas
desaparecidas, como se detalhara intra). Nao obstante, 0 direito brasileiro e alguns
antecedentes recentes abrem a possibilidade para que isto ocorra, em flagrante
viola~ao dos mencionados parametros interamericanos e internacionais.

AComissao Interamericana condenou reiteradamente a competencia que possuem os
tribunais militares brasileiros sobre viola~6es de direitos humanos. No caso de um
massacre cometido pela policia militar419

, por exemplo, a Comissao observou que:

"En 10 concerniente espeeiticamente a la legislaci6n brasilefia que
asigna competeneia a los tribunales militares respecto a v/olaeiones a
derechos humanos cometidas por polieias militares, la Comisi6n la
analiz6 detalladamente y concluy6 que esta implicaba, en la practica,
una situaci6n de impunidad en Brasil.

[ ... ]

La explicada legislaei6n brasilefia impUca una violaei6n per se a los
art/culos 1(1), 25 Y 8 de la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos, puesto que la competencia asignada a la polieia militar
para invest/gar presuntas violaeiones a los derechos humanos
cometidas por sus agentes impide que un 6rgano independiente,
aut6nomo e imparcial reaUce tal investigaci6n"420.

Com base nestas conclus6es, a Comissao recomendou ao Estado brasileiro:

"Moditicar el articulo 9 del C6digo Penal Militar, el articulo 82 del
C6digo de Procedimiento Penal Militar y cualquier otra norma interna
que requiera moditicarse a los etectos de abolir la competencia de la
polieia militar para investigar violaciones a derechos humanos
cometidas por polieias militares, y transterir dicha competeneia a la
polieia civiI"4Z1.

418 Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. Report of the joint visit made
to Colombia with the Special Rapporteur on Torture, United Nations document E/CN.4/1995/111, 16 de
janeiro de 1995, par. 120 (f). No mesmo sentido, ver Reports of the Special Rapporteur:
E/CN.4/1989/25, par. 220; E/CN.4/1994/7, 7 de dezembro de 1993, par. 697, E/CN.411994/7/Add.2, 15
de novembro de 1993, par. 48; E/CN.4/1984/29, par. 131; E/CN.4/1989/25, par. 220; E/CN.4/1987/20,
pars. 186 e 246; E/CN.4/1994/7, 7 de dezembro de 1993, par. 697; E/CN.4/199417IAdd.2, 15 de
novembro de 1993, par. 48; E/CN.4/1995/111, 16 de janeiro de 1995; E/CN.4/2000/3/Add.3, 25 de
novembro de 1999, par. 44; e E/CN.4/2001/9, 11 janeiro de 2001, pars. 56 e 62.
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, General comments on Article 4 of the
Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (UN. Doc E/CN.4/1996/38,
par. 56). Ver tambem: E/CN.41989/18/Add.1, par. 136; E/CN.41990/13, par. 345; E/CN.41991 120, par.
408; E/CN.41992/18, par. 367 e E/CN.4/1993/25, par. 46.
Working Group on Arbitrary Detention, United Nations document E/CN.4/1999/63, 18 de dezembro de
1998, par. 80.
Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, ver Inter alia: E/CN.4/1998/391Add.1;
E/CN.4/1998/391Add.2, 30 de marI'o de 1998; e E/CN.4/20021721Add.1, 24 de janeiro de 2002.
419 Ainda que no presente caso 0 crimes supostamente foram cometidos par membra das Fon;:as Armadas,
o orgao responsavel por sua investigat;ao de acordo com a lei brasileira e a polfcia militar I situat;ao
tratada no caso analisado pela Comissao Interamericana.
'" CIDH. Relatorio No. 32104 (Merito), Casa Carumblara vs. Brasil, 11 de marl'O de 2004, pars. 266, 275.
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Nao obstante, 0 Estado do Brasil ainda nao tomou as medidas necessarias para
adequar suas normas internas aos parametros internacionais sobre a competencia
apropriada dos tribunais militares, e para garantir assim que a jurisdi<;ao militar
deixe de conhecer casos de viola<;oes de direitos humanos.

Esta situa<;ao se demonstra especialmente preocupante, com rela<;ao ao presente
caso, a luz da recente decisao da Procuradoria Geral da Justi<;a Militar de assumir
competencia sobre uma serie de desaparecimentos for<;ados (distintos do presente
caso) cometidas por oficiais do DOl-COOl de Sao Paulo, entre 1971 e 1976, com base
na teoria de que constituem sequestros continuados422

• Ainda que a Justi<;a Militar
nao possa julgar crimes contra a vida, 0 C6digo Penal Militar, em seu artigo 225,
continua autorizando-a para julgar casos de sequestro. Levando em conta os
obstaculos legais ja mencionados-a Lei de Anistia, a prescri<;ao, e a falta de
tipifica<;ao do desaparecimento for<;ado-o sequestro representa um delito de carater
continuado que poderia ser utilizado para sancionar, ainda que parcialmente, os
desaparecimentos for<;ados da ditadura brasileira. Egrave, portanto, que a Justi<;a
Militar brasileira assuma competencia sobre a via judicial talvez mais viavel-neste
momento-para investigar e sancionar os responsaveis por fatos como os do presente
caso. Sendo assim, a resolu<;ao da Corte neste caso deveria estabelecer claramente
como solicita a Comissao em sua demanda423_que a investiga<;ao dos fatos deve ser
realizada pela Justi<;a Comum.

c. 0 Estado atuou sem a devida diligencia na investiga<;ao dos
desaparecimentos denunciados

Conforme exposto, 0 Estado brasileiro jamais promoveu qualquer investiga<;ao
criminal a fim de averiguar responsabilidade pelos desaparecimentos e sancionar os
perpetradores dos crimes. A ausencia de uma investiga<;ao criminal por si s6 viola as
obriga<;oes impostas ao Estado pela Conven<;ao Americana referente ao direito a
justi<;a e conhecimento da verdade. Segundo a jurisprudencia interamericana, ainda
que haja diversos espa<;os nos quais possam ser promovidas investiga<;oes, exige-se
necessariamente uma investiga<;ao de carater judicial das graves viola<;oes de
direitos humanos.

Isto porque a investiga<;ao judicial constitui elemento fundamental para 0

esclarecimento do sucedido as vitimas, para a san<;ao eficaz dos responsaveis, para a
restitui<;ao ou repara<;ao dos direitos das vitimas, e para a identifica<;ao das medidas
necessarias para prevenir que fatos como os sucedidos voltem a acontecer.

No caso em tela, apesar da inexistencia de investiga<;oes jUdiciais424
, houve algumas

tentativas de investiga<;ao no ambito das comissoes criadas pelo Estado. Em especial,
a Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos e a Comissao
Interministerial. Segundo esta Honoravel Corte, este tipo de mecanismo pode
complementar, mas nao substituir na integra a fun<;ao da jurisdi<;ao penal nos casos
de graves viola<;oes de direitos humanos425

•

421 CIDH. Relatorio No. 32104 (Merito), Caso Corumbiara vs. Brasil, 11 de marc;:o de 2004, recomendac;:ao
No.4.
m Folha Online. Procurador;a reabre apura~iio sobre desaparecidos no regime militar, de 22 de junho
de 2009. Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u584428.shtml. Acesso em: 15
de julho de 2009.
m Demanda da CiDH, par. 259.b.
424 Desconsideramos os inqueritos civis impulsionados pelo Ministerio Publico Federal em 2001, uma vez
que a objeto estava ligado a fatos deste caso, mas nao tinha como fim 0 esctarecimento das
drcunstancias dos desaparecimentos e execuc;:ao das vitimas deste caso, nem a identificac;:ao dos
responsaveis.
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Em casos nos quais esta Honoravel Corte teve que se pronunciar a respeito de
Comiss6es da Verdade, as quais, em geral, possuem muito mais atribui<;:6es e poderes
que as comiss6es instituidas pelo Estado brasileiro, definiu claramente a relac;ao e
limites de uma investigac;ao de carater judicial e uma nao judicial. Afirmou, neste
sentido, que ainda que possam contribuir para 0 esclarecimento dos fatos e a
construc;ao e preservac;ao da memoria historica, estas nao devem ser entendidas
como um substituto do dever do Estado de assegurar a determinac;ao judicial de
responsabilidades individuais ou estatais pelos meios judiciais correspondentes426

•

Deste modo, ao analisar as investigac;6es realizadas no caso em tela, consideramos
que a priori nao cumprem os requisitos impostos pela Convenc;ao Interamericana no
que se refere a obrigac;ao do Estado de investigar graves violac;6es de direitos
humanos. Lembramos que essa obrigac;ao adquire maior relevancia em casos de
desaparecimentos forc;ados, como 0 presente, nos quais a obrigac;ao de investigar
esta diretamente relacionada ao direito dos familiares das vitimas de conhecer onde
estao seus restos mortais e, se possivel, recebe-los para que possam honra-las de
acordo com suas crenc;as e costumes"7.

Lembramos ainda que a fim de garantir 0 direito dos familiares de obter dos orgaos
competentes do Estado 0 esclarecimento dos fatos e a determinac;ao de
responsabilidade, 0 Estado deve evitar qualquer obstruc;ao, interferencia ou
impedimento ainvestigac;ao e julgamento"'.

i. Obstruc;ao de justic;a par aC;ao e omissao

ACorte Interamericana declarou que se viola 0 dever de investigar de modo diligente
quando ha a falta de coleta ou preservac;ao de prova fundamental para a
determinac;ao de responsabilidades por graves violac;6es de direitos humanos. Ao
afirmar que a falta de uma oportuna coleta e preservac;ao de documentos pode
afetar diretamente 0 exito das investigac;6es"9.

Neste sentido, afirmou que a qualquer tipo de manipulac;ao ou alterac;ao de evidencia
documental, como por exemplo, da informac;ao guardada em arquivos militares do
Estado, constitui tambem um ato de obstruc;ao de administrac;ao de justic;a tendente
a encobrir com impunidade430

• Um tema importante abordado pela Corte
Interamericana a este respeito foi a utilizac;ao da figura do segredo de Estado ou 0

sigilo como justificativa para nao entregar informac;ao fundamental na investigac;ao
de graves violac;6es de direitos humanos.

Sobre 0 tema afirmou que:

"[...Ljos poderes publicos no pueden escudarse tras eL manto protector del
secreta de Estado para evitar a dificultar La investigacion de Weltos
atribuidos a Los miembros de sus propios organos. En casas de vio/aciones de

'" Corte IDH. Coso A/monacid Arre/ano y atros vs. Chile. Senten~a de 26 de setembro de 2006. SOrie C
No. 154, par. 150; Corte IDH. Coso de 10 Masaae de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten~a de 31 de
janeiro de 2006. Serie C No. 140, par 203.
". Corte IDH. Casa Zambrano velez y otros vs. Equadar. Senten~a de 4 de julha de 2007. Serie C No.
166, par 128.

427 Corte IDH. Casa Molina The/ssen vs. Guatemala. Senten~a de 3 de julha de 2004, Serie C No. 108,
par. 85; e Corte IDH. Caso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras, Sentenc;:a de 7 de junho de 2003, Serie
C No. 99, par. 187.
4211 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentem;:a de 1 de man;:o de 2005. Sene
C No. 120, par 180.
'" Corte IDH. Casa X/menes Lopes vs. 8rasil. Senten~a de 4 de julha de 2006. Serie C No. 149, par 189.
'" Corte IDH. Casa Myrna Mock Chang vs. Guatemala. Senten~a de 25 de navembro de 2003. 5erie C No.
101, par 174.
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, , ' derechas humanas, cuanda las organas judiciales eston tratanda de
esclarecer las hechas y juzgar y sancianar a las respansables de tales
vialacianes, el ampararse en el secreta de Estada para entregar infarmacion
requerida par la autaridad judicial puede ser considerada cama un intenta de
privilegiar la "clandestinidad del Ejecutiva" y perpetuar la impunidad. ,,431

No presente caso, 0 Estado brasileiro nunca apresentou os documentos oficiais
referentes as opera~6es realizadas na regiao do Araguaia. Os arquivos das For~as

Armadas referentes as opera~6es militares realizadas durante a ditadura militar
continuam longe do alcance do publico destarte 0 evidente interesse publico
embutido aos mesmos. Como sera demonstrado na proxima se~ao, no Brasil, ao
contrario de respeitar 0 principio da maxima divulga~ao e 0 direito do publico de
acesso a informa~ao, 0 Estado vem reiteradamente instituindo normas que, ao
contrario, restringem ilegitimamente estes direito ao estipular prazos
desproporcionais de sigilo em procedimento nao-transparente e por meio de decis6es
que nao sao publicas e tampouco fundamentadas.

Apesar de nao ter havido uma investiga~ao judicial no presente caso, as informa~6es

que possuem as For~as Armadas sobre os fatos ocorridos no Araguaia foram negadas a
Comissao Interministerial, a CEMDP e ao JUdiciario, como se desprende de seus
proprios relatorios e de comunica~ao do Ministerio da Defesa a 1" Vara da Justi~a

Federal do Distrito Federal (ver supra). Estas a~oes tiveram 0 proposito claro de
evitar que se conhe~a toda a verdade sobre as viola~oes de direitos humanos aqui
alegadas, e frustrar qualquer possibilidade de individualizar e eventualmente
processar penalmente os responsaveis por tais viola~oes. A nega~ao das For~as

Armadas de oferecer a informa~ao a sua disposi~ao constitui, portanto, uma
obstru~ao de justi~a nos termos estabelecidos por esta Corte"'.

Adicionalmente, a omissao do Estado em iniciar uma investiga~ao judicial ou mesmo
a demora em iniciar as investiga~oes no ambito das comissoes, teve consequencias
diretas na produ~ao de prova e esclarecimentos dos fatos no presente caso. Por
exemplo, a oitiva de testemunhas, uma das garantias de uma investiga~ao exaustiva
e minuciosa dos fatos, fica, em grande parte, prejudicada pela passagem do tempo,
pois muitos dos agentes do Estado que estiveram diretamente envolvidos nas
opera~6es militares realizadas na regiao entre 1972 e 1975 ja faleceram, assim
mesmo a memoria fatica daqueles que poderiam prestar declara~6es foi prejudicada
pelo passar do tempo. Em outro caso brasileiro, esta Honoravel Corte ja analisou 0

prejuizo na coleta de testemunhos pela demora no inicio da investiga~ao'33, 0 que
tambem se verifica no presente caso, com 0 agravante de haverem passados 35 anos
desde as opera~oes realizadas na regiao do Araguaia.

Em termos gerais, a inatividade manifesta na investiga~ao de graves viola~oes aos
direitos humanos "evidencia falta de respeto al principio de diligencia deb/da""'.
Do mesmo modo esta Hononl.vel Corte determinou que "una demora prolongada [...J
constituye en principio, por si misma, una violaci6n de las garantias judiciales"'35.

431 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang V5. Guatemala. Senten<;:a de 25 de novembro de 2003. Serle C No.
101, par 181.
m Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Senten,a de 25 de novembro de 2003. Serie C No.
101, par. 183.
'" Corte lDH. Coso Ximenes Lopes vs. Brasil. Senten,a de 4 de julho de 2006. Serle C No. 149, par. 189.
434 Corte IDH, Caso de fa Comunidad Moiwana Y. Suriname, Sentenc;:a de 15 de junho de 2005, Serle C No.
124, par. 156.
435Corte IDH, Caso de Las Hermanas Serrano Cruz, Sentenc;:a de 01 de marc;:o de 2005, Serle C, No 120,
par 69
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Para que seja desenvolvida em um prazo razoavel, a investiga~aon nao pode ser
passiva ou consistir exclusivamente em inumeros pedidos de relatorios. A devida
diligencia exige que as autoridades atuem de modo oportuno e propositivamente a
fin de evitar que sejam perdidas irremediavelmente elementos de prova com 0

passar do tempo ou que haja uma demora para 0 esclarecimento da verdade, e a
realiza~ao de justi~a e repara~a6.

Esta Honoravel Corte tambem enfatizou a necessidade de que as investiga~6es sejam
realizadas da forma mais rigorosa, por profissionais competentes e utilizando os
procedimentos adequados436

•

Assim mesmo, a demora do Estado brasileiro para realizar buscas eficazes e
investigar as circunsUlncias dos desaparecimentos das vitimas, pode prejudicar a
possibilidade de localizar seus restos mortais. De acordo com 0 Relatorio
Antropologico Forense da EAAF, de 25 de jUlho de 1996, "en los casos en que el
enterramiento de los cuerpos se halla producido a escasa profundidad (hasta 40cm)
sera practicamente imposible hallar los restos. EI tiempo tronscurrido (entre 24 y 21
anos) y la agresividad del media (factores climdticos y de fauna) hacen imposible
que un cuerpo enterrodo superficialmente sea hallado"437.

Estas omiss6es afetam grave e seriamente a possibilidade de conhecer as condi~6es

em que as vitimas foram desaparecidas; de encontrar efetivamente seus corpos - ou
seus restos-; de lograr a adequada identifica~ao dos mesmos; e de garantir sua
entrega aos familiares, para que esses possam dar-lhes a devida sepultura. Nessa
medida, constituem graves viola~6es do dever que tem 0 Estado de investigar os
fatos, e de garantir, deste modo, 0 direito de conhecer a verdade. Neste sentido, a
Corte destacou em sua senten~a no caso Masacre de Pueblo Bello:

"La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las
circunstancias de 10 masaae mediante 10 recolecci6n oportuna de pruebas in
situ, no puede ser subsanada con las tardias diligencias probatorias para
buscor y exhumar restos mortales en el cementerio de San Antonio de
Monteria y en otras localidades, que 10 Fiscalia General de 10 Naci6n reinici6
a partir de febrero de 2003, es decir, m6s de 13 anos despues de ocurridos
los hechos. Las insuficiencias selialadas pueden ser colificadas como graves
faltas 01 deber de investigar los hechos, pues han afectado una efectiva 0
mejor identificaci6n de los cuerpos encontrados y 10 determinaci6n del
paradero de 37 de las 43 presuntas victimas que permanecen
desaparecidas. '0"

Quanto a localiza~ao, identifica~ao e entrega dos restos mortais dos desaparecidos
na regiao do Araguaia, deve-se frisar que trata-se de investiga~ao oficial, que deve
ser realizada de acordo com os padr6es de devida diligencia exigidos para
investiga~6es criminais. Neste sentido e importante salientar observa~ao do
antropologo forense da EAAF, que realizou a primeira missao aregiao do Araguaia:

"Oevido a que se trard de una investigaci6n oficial, debe tratarse el coso de
Araguaia, desde el punto de vista forense, como una investigaci6n criminal.
En tal sentido, las dreas demarcadas deben hal/arse preservadas, y cuando

-------
'" Corte IDH. Coso Xlmenes Lopes vs. Brasil. Senten,a de 4 de julho de 2006, Selie C No. 164, par 179;
Corte IDH, Caso Balde6n Garcia, Senten,a de 6 de abril de 2006, Serie C No. 148, par. 96; Corte IDH.
Caso de to Masacre de Pueblo Bello, Senten,a de 31 de janeiro de 2006, Serie C No. 140, par. 177; e
Corte IDH, Caso de 10 Masacre de Maplrlpan, Senten,a de 15 de setembro de 2005, Selie C No. 134, par.
224.
437 EMF. Informe de ta 2da misfon realizada por El EAAF em ta region de Araguaia, Brasil, entre El 30
de junlo y El 25 de Julio de 1996, pogo 3. Anexo 63.
438 Corte IDH. Caso Massacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten~a de 31 de Janeiro de 2006. Serle C
No. 140, par. 178.

119



Caso Julia Gomes Lund e outros vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CElli
comience fa excavacion custodiadas las 24hs del dia, de modo que no se
produzca ningun tipo de alteracion. Af mismo tiempo, fas evidencias
recuperadas deben halfarse bajo una cadena de custadia, de modo que nada
pueda ser modi/kado y todo ef proceso de investigacion sea transparente""'.

Um dos passos principais para garantir a integridade da prova, de forma que nao seja
destruida, alterada OU perdida, e garantir a cadeia de custodia. Neste sentido, 0

Protocolo Modelo para la Investigaci6n Forense de Muertes Sospechosas de Haberse
Producido por Violaci6n de los Derechos Humanos do Mexico indica que "todo el
proceso de recolecci6n de pruebas, sean del tipo que sean, debe quedar debidamente
registrado, de modo que todas las partes intervinientes esten frente a un proceso
transparente y objetivo"440. Tambem indica que e "fundamental garantizar la absoluta
integridad de la cadena de custodia de las muestras, de forma de asegurar que el
material recogido no sufra ningun tipo de alteraciones 0 manipulaciones (fortuitas 0

intencionadas) durante su transporte para el laboratorio"44'. Neste sentido, esta
Honon\vel Corte Interamericana ja determinou a responsabilidade internacional do
Estado pelo fato de provas determinantes para 0 esclarecimento dos fatos
desaparecerem441

Neste sentido, a exuma~ao de cadaveres deve ser realizada por meio de tecnicas
adequadas, ao contrario, pode ocorrer a destrui~ao ou perda de provas, como pelo
usa de metodos inapropriados e pouco cientificos443 • Assim mesmo, e indispensavel
que os restos mortais sejam manipulados de forma adequada a fim de proteger
informa~iies valiosas, caso contn\rio, corre-se 0 risco de que os restos sejam
extraviados ou de que se percam provas essenciais.

A Corte tem determinado a viola~ao dos artigos 8 e 25 da Conven~ao quando eXiste,
por parte do Estado, uma "falta de utilizaci6n de tecnicas apropiadas para la
recuperaci6n de los restos en la escena del crimen durante las diligencias de
exhumaci6n de cadaveres"444. Assim mesmo, tem identificado uma serie de medidas
que os Estados devem tomar para efetuar uma busca efetiva de pessoas que se
encontram desaparecidas. No caso Masacre de Pueblo Bello, por exemplo, a Corte
requereu ao Estado colombiano "emplear todos los medios tecnicas y cientificos
posibles", empregar as normas aplicaveis das Na~iies Unidas, e realizar anuncios
publicos na regiao dos desaparecimentos com 0 objetivo de buscar indica~iies sobre 0

possivel paradeiro dos restos das vitimas445
•

Curiosamente, os requerimentos da Corte coincidem com as recomenda~iies feitas
reiteradamente pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF)-e ignoradas,
reiteradamente, pelo Estado brasileiro-no presente caso. Particularmente, a EMF
fez referencia em varias ocasiiies ao fato que as buscas resultaram infrutiferas como

439 EMF. Informe Tecnico de La Visita Realizada a La Region de Araguaia. 8~11 de maio de 1996, pag. 8.
Anexo 62
·j40 Protocolo Modelo para ta Investigacion Forense de muertes sospechosas de haberse producido por
violacion de los Derechos Humanos. Escritorio do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da GNU.
Projeto MEX/00/AH/10. Primeira Fase do Programa de Coopera<;ao Tecnica para a Mexico. Elaborado
por: Luis Fondebrider . Equipo Argentino de Antropotogia Forense e Maria Cristina de Mendon4=a .
Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal. Mexico, maio de 2001. pag 72.
..., Idem pag 30.
442 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentenc;:a de 22 de novembro 2004. Serle C No.
117, par 76.56
443 Por exempLo, usa de "bulldozers" como no caso Masacre de Pueblo Bello. Corte IDH. Caso de ta
Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten,a de 31 de janeiro de 2006. Serle C No. 140, par. 174.
..... Corte IDH. Coso de 10 Mosacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten<;a de 31 de janeiro de 2006. Serle
C No. 140, par. 173.
...5 Corte IDH. Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten<;a de 31 de janeiro de 2006. Serie
C No. 140, par. 270-72.
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consequencia da falta de trabalho previo (por exemplo, recolhimento de
testemunhos), assim como da falta de disponibilidade do material necessario. Desde
a sua primeira missao, a equipe destacou a necessidade de uma investiga~ao

preliminar, na qual se formulariam hipoteses dos locais de sepultamento e coletaria
informa~ao biometrica sobre as caracteristicas fisicas dos desaparecidos. Os
representantes gostariam de ressaltar que em seu contato com famHiares constatou
que muitos ainda nao haviam fornecido estas informa~6es as autoridades do Estado,
o que poderia dificultar a identifica~ao de restos mortais que sejam localizados.
Neste sentido, e considerando que "entrevistas personalizadas con el familiar
pueden ser de gran valor"44', as representante consideram que nao foram adotadas
medidas eficazes pelo Estado para compilar as informa~6es necessarias para a
identifica~ao dos desaparecidos no Araguaia.

Assim mesmo, as investiga~6es devem ser independentes e imparciais447
• A exigencia

de independencia e imparcialidade se estende a todas as etapas do processo,
incluindo a coleta inicial de provas, e todas as etapas posteriores44

'. Em particular, e
esencial resguardar a investiga~ao da contamina~ao 00 altera~ao da prova pelos
possiveis perpetradores quando eles sao agentes que tem fun~6es de investiga~ao

como a Policia Militar, a Policia Civil, 0 Exercito, ou qualquer outra entidade do
Estado.

A este respeito, os representantes entendem que a realiza~ao das atividades
previstas na Portaria n° 567/MD, publicada no Diario Oficial da Uniao em 30 de abril
de 200944', na forma como foi prevista com uma composi~ao fundamentalmente
militar e sem a participa~ao de autoridades judiciarias, viola 0 prindpio da tutela
judicial de acordo ao devido processo legal, imparcialidade e independencia
essenciais a qualquer investiga~ao judicial. A nao participa~ao de autoridades
judiciarias p6e em risco toda a cadeia de custodia das provas, que podera ser
contaminada ou ate destruida.

Neste sentido, esta Honoravel Corte ja se pronunciou sobre a incompatibilidade com
o deveres de garantia de independencia e imparcialidade determinadas no panigrafo
primeiro do artigo 8 da Conven~ao Americana, quando investiga~6es de viola~ao aos
direitos humanos sao conduzidas pelo Exercito, quando existe envolvimento de seus
agentes, ou os fatos sao atribuidos a propria institui~ao castrense450

•

Assim mesmo, considerando que qualquer missao realizada com 0 objetivo de
esclarecer a verdade sobre os fates referentes aos desaparecimentos das vitimas do
presente caso, no ambito da localiza~ao de seus restos mortais, possui potencial de
produ~ao de prova, alem de garantida sua imparcialidade e independencia, e
essencial que seja embutida de carater cientifico. Destaca-se, portanto, a
necessidade de participa~ao de antropologos forenses para garantir a cientificidade
das exuma~6es e do estudo dos restos. Neste sentido afirmou a EAAF: "[e]n cas; todD

EMf. Informe Teenieo de La Visita Realizada a La Region de Araguaia. 8·11 de maio de 1996,
op. cit. pag. 5.

4>1 7Corte IDH. Caso Gomez Palomino v. Peru, Sentenc;:a de 22 de novembro de 2005, Serle C No. 136, par.
80; Corte IDH, Caso de la Masacre de Maplrlpan, senten,a de 15 de setembro de 2005, Serie C No. 134,
par. 223; Corte IOH. Caso de to Comunidad Moiwana v. Suriname, Senten<;:a de 15 de junho de 2005,
Serie C No. 124, par. 145; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Senten<;:a de 1° de marc;:o de
Z005, Serie C No. 120, par. 65.
448 Corte IDH. Caso Cantorat Huamanf y Garcia Santa Cruz vs. Peru. Sentenc;:a de 10 de julho de 2007.
Serie C No. 167, par 133.
M. Portaria 567/MD, Didrio Ofieial da Unitio de 30 de abril de 2009 (adiante Portaria 567), art. 1. Anexo
38.
"" Corte IDH. Caso Durand y Ugarte ys. Peru. Senten,a de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, pars.
117-119 e 125·126.
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el mundo, [ .. _j La tarea de analisis de esqueletos en contextos forenses, quedo en
manos de medicos forenses, quienes por tener bdsicamente experiencia en el
estudio de cadaveres y no de restos oseos, realizan analisis deficientes e
incompletos, utilizando a menudo bibliografia actualizada"451.

Finalmente, cabe lembrar que os familiares nao participarao desta missao, 0 que fere
diretamente seus direitos a uma efetiva tutela judicial. 0 sistema interamericano
reafirmou que "[djurante el proceso de investigacion y el tramite judicial, las
victimas de violaciones de derechos humanos, 0 sus familiares, deben tener amplias
oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los
hechos y la sancion de los responsables, como en la busqueda de una justa
compensaci6n. "452

No mesmo sentido, esta Hononlvel Corte estabeleceu que:

"[e]n casos de graves vialacianes a los derechas humanas, las abligaciones pasitivas
inherentes al derecho a la verdad exigen la adapcion de los disefios institucionales
que permitan que este derecho se realice en la forma mas id6nea, participativa y
completa posible y no enfrente abstriculos legales 0 practicos que 10 hagan ilusorio [. ..
e]n cuanto a la participaci6n de las victimas, se debe garantizar que, en todas las
etapas de los respectivos procesos, las victimas puedan formular sus pretensiones y
presentar elementos probatorios y que estos sean analizados de forma campleta y
seria por las autoridades antes de que se resue{va sobre hechos, responsabilidades,
penas y reparaciones. 11453

Considerando 0 valor central da participa~ao das vitimas em todas as etapas do
processo conducente a investiga~ao e san~ao dos responsaveis por graves viola~6es

aos direitos humanos, considerando que 0 Estado brasileiro violou 0 direitos dos
familiares ao nao garantir sua participa~ao plena, garantido 0 direito de participar e
ter suas opinioes ouvidas ao deliberadamente exclui-las do procedimento previsto na
Portaria 567/MD.

D. Violac;:ao dos artigos 1.1, 2, 13, 8 e 25 em relac;:ao a falta de
acesso a informac;:ao

a. 0 alcance do direito

o artigo 13 da Conven~ao Americana dispoe explicitamente que a liberdade de
pensamento e expressao "compreende a liberdade de procurar, receber e difundir
informa~oes e ideias de toda natureza [... ]"45'. Com base nesta previsao
convencional, esta Honoravel Corte Interamericana vem desenvolvendo amplamente
o conteudo do direito a liberdade de pensamento e de expressao tanto de sua
perspectiva individual quanta social'55, bem como vinculado a obriga~ao do Estado de

451 EMF. Informe Tecnico de La Visita Realizada a La Region de Araguafa. 8-11 de maio de 1996, op. cit.
452 Corte IDH. Caso de La "Masacre de Mapiripdn" v. Colombia. Senten~a de 15 de setembro de 2005,
Serle C No. 134, par. 219. Neste sentido ver a Declaraci6n sobre Principlos Fundamentales de Justicia
para las Victimas del Delita y Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral da Organiza<;:ao das
Na<;6es Unidas, em sua resolu<;ao 40/34 de 29 de novembro de 1985. Disponivel em
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp49_sp.htm. Acessado em 17 de julho de 2009.
'" Corte IDH. Caso de fa Masacre de la Rochefa vs. Colombia. Senten<;a de 11 de maio de 2007. Serie C
No. 163, par. 195.
454 Artigo 13.1: IIToda pessoa tern direito a liberdade de pensamento e de expressao. Esse direito
eornpreende a liberdade de buscar, reeeber e difundir informa<;:6es e ideias de toda natureza, sem
eonsidera~ao de fronteiras, verbalmente ou por eserito, ou em forma impressa ou artistica, ou par qualquer
outro processo de sua escolha."
455 Corte IDH. Casa Lopez Alvarez Vs. Honduras. Senten<;:a de 1 de fevereiro de 2006. Serle C No. 141,
par. 163; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguai. Senten<;a de 31 de agosto de 2004. Serie C No.
111, par. 77; e Corte IDH. Caso Herrera Utioa Vs. Costa Rica. Senten<;a de 2 de julho de 2004. Serie C
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garantir 0 acesso a informa~ao de interesse publico com 0 exercicio de controle
democn\tico e 0 fomento de uma maior participa~ao das pessoas nos interesses da
sociedade456

•

No ambito da Organiza~ao dos Estados Americanos (OEA), tanto os 6rgaos politicos
quanto os 6rgaos do sistema interamericano de prote~ao dos direitos humanos tem
avan~ado na prote~ao do direito de acesso a informa~ao como parte integral do
direito a liberdade de pensamento e expressao, reconhecido no artigo 13 da
Conven~ao Americana.

o direito de acesso a informa~ao foi introduzido perante os 6rgaos politicos na
Declara~ao e no Plano de A~ao da Terceira Cupula das Americas, em 2001 457

, e
reafirmado na Declara~ao da Cupula Extraordini3.ria na cidade de Monterrey, em
2004, na qual os Estados se declararam que:

"0 acesso a informa~ao em poder do Estado [... ] e condi~ao indispensavel
para a participa~ao do cidadao e promove 0 respeito efetivo dos direitos
humanos. Comprometemo-nos a dispor de marcos juridicos e normativos,
bem como das estruturas e condi~6es necessarias para garantir a nossos
cidadaos 0 direito ao acesso ainforma,:ao." (grifo nosso)458

Assim mesmo, a Assembleia Geral da OEA vem emitindo resolu~6es especificas sobre
o acesso a informa~ao e a sua estreita rela~ao com 0 direito a liberdade de
pensamento e expressao desde 0 ano de 2003459• Em sua ultima resolu~ao, reafirma 0

direito de toda pessoa procurar, receber, acessar e difundir informa~6es, e que 0

acesso a informa~ao publica e requisito indispensavel para 0 funcionamento da
democracia460

•

A Comissao Interamericana e a sua Relatoria Especial para a Liberdade de Expressao,
tambem vem trabalhando 0 tema a longa data. A Declara~ao de Principios sobre
Liberdade de Expressao, aprovada pela Comissao Interamericana em 2000, reconhece
em seu artigo 4° que "[0] acesso a informa~ao em poder do Estado e um direito
fundamental do individuo. Os Estados estao obrigados a garantir 0 exercicio desse
direito"461. Assim, em seus Relat6rios Anuais, a Relatoria Especial tem
reiteradamente afirmado a importancia do acesso a informa~ao para a garantia e

No. 107, par. 108.
<S. Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten,a de 19 de setembro de 2006. serie CNo. 151,
par 87.
457 No plano de Ac;:ao os Estado se comprometeram a "Trabalhar conjuntamente para facHftar a
cooperac;:ao entre institui<;6es nacionais com a atribui<;ao de garantir a prote<;aoJ a promoc;:ao e 0
respeito aos direitos humanos, 0 acesso ainforma<;ao e a liberdade de informac;:ao, com 0 objetivo de
desenvolver melhores pnhicas para aprimorar a administrac;:ao das informa<;:6es individuais de posse dos
governos e facilitar 0 acesso dos cidadaos a tais informa<;:6es". Disponfvel em http://www.summit~

amerieas.org/1iLsummit/iiUummiCpoa_pt.pdf. Acesso em 15 de julho de 2009.
458 Disponfvel em http://www.summit-americas.org/sp_summit/sp_summit_dec_pt. pdf. Acesso em 15
de julho de 2009.
459 Resolu<;:6es sobre "Acesso a Informa<;:ao Publica: Fortalecimento da Democracia" de 10 de junho de
2003 (AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03); de 8 de junha de 2004 (AG/RES. 2057 (XXXIV-0/04)); de 6 de junho
de 2005 (AG/RES. 2121 (XXXV-O/05)); de 6 de junho de 2006 (AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06)); de 5 de
junho de 2007 (AG/RES. 2288 (XXXVIl-O/07) e de 3 de junho de 2008 (AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08»).
46G Resolu<;:ao sobre "Acesso a Informac;:ao Publica: FortaLecimento da Democracia" de 4 de junho de
2009, AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09), ponto resolutivo 1.
461 0 preambulo da Declara<;:ao de prindplos sobre a Liberdade de Expressao adotada pela Comissao
Interamerieana de Direitos Humanos disp6e que: "CONVENCIDOS de que, garantindo 0 direito de aeesso
it informa<;:ao em poder do Estado, conseguir-se-a maior transparencia nos atos do governo, fortalecendo
as institui<;:6es democraticas"; e HREAFIRMANDO 0 Artigo 13 da Conven<;:ao Americana sobre Direitos
Humanos, que estabelece que 0 direito it liberdade de expressao indui a liberdade de buscar, receber e
divulgar informa<;6es e ideias, sem considera<;:ao de fronteiras e par qualquer meio de transmissao".
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prote~ao de direitos humanos e como um elemento essenciaI do direito it liberdade
de pensamento e expressao consagrado no artigo 13 da Conven~ao Americana462

•

Recentemente esta Hononlvel Corte, na paradigmatica senten~a do caso Claude
Reyes y otras vs. Chile, de forma inedita, reconheceu expressamente que 0 direito de
acesso it informa~ao e um direito humane integrante do direito it liberdade de
pensamento e expressao. Neste sentido expressou que:

"el articulo 13 de 10 Conveneion, 01 est/pular expresamente los dereehos a "buscar" y a
"recibir" "informaeiones", protege el dereeho que tiene toda persona a solicitor el aeeeso a
10 informacion bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el regimen de
restricciones de La Convencion. ,,463

o que se percebe, portanto, e 0 crescimento da consciencia de que 0 direito it
informa~ao e um direito humane e que a garantia de ter acesso e parte intrfnseca do
direito it liberdade de pensamento e expressao e do respeito aos principios da
publicidade e transparencia na gestao publica, essenciais ao funcionamento de uma
democracia representativa e participativa. Mesmo porque ao permitir 0 controle
democratico "se [omenta una mayor participaci6n de las personas en los intereses
de 10 sociedad"46'.

b. Restri~oes permitidas

o direito de acesso it informa~ao, como 0 direito it liberdade de expressao e
pensamento, nao e um direito absoluto e aceita restri~oes excepcionais. A Corte
Interamericana ja se pronunciou em outras oportunidades a respeito das restri~oes

legitimas ao exercicio da liberdade de expressao e pensamento, as quais devem estar
previstas em lei; responder a um objetivo permitido na Conven~ao Americana,
segundo os criterios estabelecidos no artigo 13.2; e ser necessarias em uma
sociedade democratica'65.

Quanto a este ultimo item, esta Honoravel Corte esclareceu que 0 mesmo:

"depende de que esten orientadas a satisfaeer un interes publico imperativo.
Entre varias ope/ones para aleanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que
restrinja en menor eseala el dereeho proteg/do. Es decir, 10 restriecion debe
ser proporcional 01 interes que 10 justifiea y debe ser condueente para
aleanzar el logro de ese legitimo objet/vo, interfiriendo en 10 menor medida
posible en el efeetivo ejercicio del dereeho466

".

Portanto, para que uma exce~ao seja compativel com a Conven~ao Americana, a
mesma deve cumprir com uma serle de requisitos e superar a avalia~ao que se faz
quando se alega uma viola~ao do artigo 13 da Conven~ao Americana.

462 CIDH. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a fa Informacion, 2007, par.2?
'" Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten<;a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 77.
" .. Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten<;a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 87.
46S Corte IDH. Caso Lopez Alvarez ys. Honduras. Senten<;a de 1 fevereiro de de 2006. Serle C No. 141,
par. 165; Coso P%mara lribarne vs. Chile. Senten<;a de 22 de novembro de 2005. Serie C No. 135, par.
85; Coso Ricardo Canese vs. Paraguai. Senten<;a de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, par. 95; e
Coso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Senten<;a de 2 de julho de 2004. Serie C No. lQ7, pars. 120-123.
'" Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten<;a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 91; Caso P%mara lribarne vs. Chile. Senten<;a de 22 de novembro de 2005. Serie C No. 135, par.
85; Caso Ricardo Canese YS. Paraguai. Senten<;a de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, par. 96; Caso
Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Senten<;a de 2 de juLho de 2004. Serie C No. 107, pars. 121 e 123; La
Colegiacion Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convencion Americana sobre Derechos Humanos).
Opiniao Consultiva OC-5/85 de 13 de novembro de 1985. Serie A No.5, par. 46.

124

It,



ieve CEjIL

00Q429
Caso Julia Gomes Lund e ol,./tros Vs. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

Em primeiro lugar devem ser previstas em lei (previa, escrita e estrita) que tenha
como fundamento do principio da maxima divulga~ao467. De acordo com a
jurisprudencia da Corte Interamericana, par lei deve-se entender lei no sentido
formal, au seja, norma juridica adotada por argao legislativo e promulgada pelo
Poder Executivo, ditada por motivos de interesse geral e com 0 propasito para 0 qual
foram estabelecidas468. Assim mesmo, ao estabelecer essa legisla~ao devem
estabelecer de forma taxativa, clara e descritiva 0 tipo de informa~ao que esta
sUjeita ao regime de exce~6es469.

Adicionalmente, as limita~6es sobre a acesso ainforma~6es devem ser excepcionais,
necessarias e proporcionais470. Neste sentido, em conformidade com as principios da
publicidade e da maxima divulga~ao, todas as solicita~6es de informa~6es devem ser
satisfeitas, salvo se 0 Estado puder demonstrar que a informa~ao solicitada
enquadra-se dentro do regime restrito de exce~6es permitido pela Conven~ao471.

Dessa maneira, 0 onus da prova acerca da legitimidade da restri~ao corresponde ao
Estado, que, em certas ocasi6es poderia manter, de forma temporaria, fora do
alcance dos solicitantes, certa informa~ao que se encontre compreendida no regime
de exce~6es47'.

Quanta aos objetivos legitimos que, de acordo com 0 artigo 13.2 da Conven~ao,

podem limitar 0 acesso a informa~ao sob a controle do Estado, 0 principio 8 dos
Principios de Lima estabelece que as restri~6es ao direito de aceso a informa~ao por
motivos de seguran~a nacional somente serao validas quando estiveram destinadas a
proteger a integridade regional do pais e em situa~6es excepcionais de violencia
extremada que represente um perigo real e iminente de colapso da ordem
democratica. Assim mesmo, a restri~ao nao sera legitima se seu objetivo nao for
proteger os interesses da sociedade em seu conjunt0473

•

Quanto atemporariedade da exce~ao, a Comissao Interamericana tem entendido que
a possibilidade do Estado de classificar, declarar reservada ou confidencial
informa~ao relacionada com as fins legitimas permitidos pela Conven~ao, deve
estabelecer um limite temporal ou condicionado ao desaparecimento de sua causa'''.

'" Ver Corte IDH. Coso Claude Reyes y atros vs. Chile. Sentenc;:a de 19 de setembro de 2006. Serie C No.
151, par. 92.
'" Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentenc;:a de 19 de setembro de 2006. Serie C No.
151, par. 89.
469 CIDH/Relatoria Especial para a Uberdade de Expressao. Estudio Especial sabre El acceso a La
Informacion, p. 47, par. 150.
"0 CIDH. Informe Anual do Relatoria para a Liberdade de fxpresslio, 2008, paras. 166-171.
'" Corte IDH. Coso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentenc;:a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 92.
'" Corte IDH. Coso Claude Reyes yotros vs. Chile. Sentenc;:a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 93.
473 Principio 8. Principlos de Lima. Ver tambem 0 principia 4 da Dedara~ao de Principlos sabre
Liberdade de Expressao da CIDH: "[0] acesso a informac;:ao em poder do Estado e um direito
fundamental do individuQ. Os Estados estao obtigados a garantir 0 exercicio desse direito. Este principia
56 admite lirnita<;6es excepcionais que devem estar previamente estabelecidas em lei para 0 caso de
existencia de perigo real e iminente que ameace a seguran~a nacional em sociedades democraticas".
474 CIDH, lnforme Anual da Refatoria para a Uberdade de ExpressQo, 2003, vol. III. Capitulo IV, par.46; e
Principios'de Lima. Principio 8 ~ Exce~6es ao acesso ainformac;:ao: "Solo por normas legitimas de nivel
eonstitucional 0 con rango de leyaeordes con los principios que orientan una sociedad democratica, se
regularan las exeepciones at aeeeso a ta informacion en forma limitada y siempre que sean neeesarias
para ta protecci6n de fa seguridad nacional ylo et dereeho legitimo del individuo a ta intimidad. No
podra mantenerse informaciones secretas amparadas en normas no publieadas. Las personas 0

funcionarios que no den aeeeso a ta informacion solicitada deberdn justifiear su negativa por eserito y
demostrar que ella estd eomprendida en el regimen restringido de exeepciones. Si es requerida por et
solicitante, una autoridad judicial imparefaf y eompetente podrd revisar ta vaUdez de dicha negativa y
disponer ta entrega de ta informacion. Es inaeeptable que bajo un eoncepto amplio e impreciso de
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Finalmente, como expressou esta Corte, 0 Estado esta obrigado a prover recursos
administrativos e judiciais simples, efetivos, rapidos e nao onerosos para efeitos de
questionar as decis6es das autoridades que impe~am 0 acesso a informa~6es em
casos concretos475 .

c. Obriga<;ao de adotar legisla<;ao

o reconhecimento do direito de acesso a informa~ao implica tambem no dever do
Estado de adotar as medidas apropriadas para garantir sua vigencia, entre elas a
ado~ao de uma legisla~ao adequada que respeite os parametros internacionais que
regem a materia. Ou seja, um dos meios de garantir 0 acesso a informa~ao e a
aprova~ao de instrumentos legislativos que, respeitando os principios que regem a
materia, estabele~am um marco legal guiado pelo principio da maxima divulga~ao476

e pela ideia de que 0 conceito de informa~ao deve ter amplo alcance.

Em particular, os Estados estao obriga~ao de prover as pessoas um recurso
administrativo de acesso a informa~ao estabelecido em lei, que disponha prazos
razoaveis para que as autoridades decidam, de forma motivada, se existe ou nao 0

direito a ter acesso a informa<;ao, se a autoridade perante a qual se solicitou 0

acesso e competente para prover tal informa~ao, e, no caso de nao ser competente,
qual e a autoridade facultada por lei para tal477

• Como mencionado, os Estados
tambem estao obrigados a prover recursos administrativos e jUdiciais simples,
efetivos, rapidos e nao onerosos para questionar as decis6es das autoridades que
impe<;am 0 acesso a informa~ao em casos concretos47'. Em sua senten~a no caso
Claude Reyes, a Corte foi expllcita ao estabelecer que "sl el Estada Parte en 10
Convenci6n no tiene un recurso judicial para proteger efeetivamente el dereeho [de
acesso a informa~aol tiene que crearlo"47'.

Neste sentido, a Corte Interamericana concluiu que, de acordo com 0 dever do
Estado previsto no artigo 2 da Conven~ao Americana:

"[E]I Estado tlene que adoptar las medidas necesarias para garantizar Los
dereehos protegidos en La Conveneion, 10 cual implica la supresion tanto de
los normos y practica que entraiien violaciones a tales derechos, as! coma La

s€guridad nacional se mantengQ el secreta de la informacion. Las restricciones par motivos de
seguridad nacional s610 seran vdlidas cuanda esten orientadas a proteger ta integridad terrftodal del
pais y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente
de colapso del orden democratico. Una restriccion sobre La base de fa seguridad nacional no es legitima
sf su proposito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en su conjunto. Las leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir La investigaci6n y difusi6n de informaci6n de interes publico.
La ley, habiendo determinado Los casas especificos de informacion clasificada, establecera plazos y
procedimientos razonabLes para su desclasijicacion tan pronto como el inten?s de seguridad nacional lo
permita. En ningun caso una informacion podra ser mantenida clasificada indefinidamente".
475 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten,a de 19 de setembro de 2006. Serie C No.
151, par. 137.
476 Em rela~ao a amplitude necessaria para garantir a vigencia do direito, 0 Relator Especial para a
Liberdade de OpinUio e expressao da GNU destacou a necessidade de que 0 direito de acesso a
jnforma~ao em poder do estado seja a regra e nao a exce~ao. 0 relator afirmou que: "[EJl derecho de
acceder a la informacion que obra en poder del gobierno debe ser la norma y no La excepci6n. Ademas,
debe existir un derecho generaL a acceder a cierto tipo de informacion reLacionada con lo que podria
denominarse la I'actividad del Estado". GNU, Conselho Economico e Social, Cuestion de Los derechos
humanos de todas las personas sornetidas a cualquier forma de detenci6n 0 prision, Relatorio do Relator
para a liberdade de expressao, Abid Hussain, E/CNA/1998/40, par. 12.
477 Ver CIDH, Informe Anual da Relatoria para a Uberdade de Expressiio, 2008, par. 158.
478Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros V5. Chile. Senten,a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 137.
479 Corte IDH. Caso Claude Reyes yotros vs. Chile. Senten~a de 19 de setembro de 2006. Serle C No. 151,
par. 137.
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expedici6n de normos y el desarrollo de pr6cticas conducentes a la efectiva
observancia de dichas garontias [...}"'80.

Desta maneira, a Corte reconheceu que a obriga~ao imposta pelo artigo 2 tem uma
dupla dimensao, uma negativa e uma positiva.

d. Falta de um marco norrnativo adequado

Conforme ficou provado nos fatos do presente caso, apesar da previsao constitucional
de que "[t]odos tern direito a receber dos 6rgaos publicos informa~6es de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral [...]48''', nao existe no
ordenarnento juridico interno urn sistema que garanta aos cidadaos acesso 11
inforrna~ao produzida pelos poderes publicos. Ao contr<\rio, desde 1937 forarn
assinados 64 instrumentos normativos (dentre decretos, portarias e leis) que
regulamentam a oferta e, principalrnente, 0 sigilo das informa~6es em posse do
Estado482 •

Conforme demonstrado acima, 0 direito 11 informa~ao implica tambem no dever do
Estado de adotar as medidas apropriadas para garantir sua vigencia, entre elas a
ado~ao de uma legisla~ao adequada que respeite os parametros internacionais que
regem a materia. No Brasil nao existe qualquer mecanismo, administrativo ou
judicial, que permita aos cidadaos-entre estes, os familiares das vitimas do presente
caso-exercer seu direito de acesso a informa~ao em poder do Estado de maneira
simples e n\pida.

Anega~ao do Estado de estabelecer estes mecanismos em sua legisla~ao interna viola
suas obriga~6es positivas sob 0 artigo 2 da Conven~ao, em rela~ao com 0 artigo 13 do
rnesmo instrurnento. Portanto, ao nao garantir urn marco legal adequado para
garantir 0 direito de acesso 11 informa~ao, reconhecido na Conven~ao Americana,
assim como pela inefid.cia dos recursos internos para garantir esse direito, 0 Estado
brasileiro violou os direito de acesso 11 informa~ao no presente caso.

i. Ador;ao de leis de sigilo

Conforme ficou comprovado na se~ao sobre os fatos, 0 Estado brasileiro, em clara
contraposi~ao ao movimento global de ado~ao de politicas e norrnativas que
assegurem a publicidade e transparencia na gestao publica, vem adotando medidas
legislativas cujo objetivo nao e garantir 0 direito 11 informa~ao, mas restringir
ilegitimarnente 0 seu acesso. Vale lernbrar que varios forarn os instrumentos
norrnativos criados para regularnentar a classifica~ao de documentos oficiais e,
principalmente, instituir sua confidencialidade, negando, desta forma, 0 livre acesso
aos mesmos.

A Lei 8.159/91, que disp6e sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados,
remete, em seu artigo 23, a Decreto do Poder Executivo a defini~ao das especies de
sigilo. Para tanto, foi objeto de seguidas regulamenta~6es presidenciais: Decretos
nos. 2.134/97, 2.910/98, 4.497/02 e 4.553/02. Esses decretos versam sobre a
salvaguarda de dados, informa~6es e documentos sigilosos de interesse da seguran~a

da sociedade e do Estado, no ambito da Administra~ao Publica Federal. Vale lembrar
que a reda~ao original do Decreto 4.553/02 determinava 0 prazo cinquenta anos para

"" Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros YS. Chile. Senten,a de 19 de setembro de 2006. Serie C No. 151,
par. 101.
481 Constjtuj~ao Federal, artigo 50, inciso XXXIII.
482 Artigo 19 e AND!. Acesso a /nformac;iio e controle social das politicas publicas. Brasilia, DF: 2009.
Disponivel em http://acessoainformacao. andi.argo br/ acesso_a_informacao_final_01_04. pdf. Acessado
em 16 de julho de 2009.
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regular 0 acesso a documentos ultra-secretos, prazo este prorrogavel pelo mesmo
periodo. Assim mesmo, estes decretos deixavam totalmente a criterio do Poder
Executivo a regulamenta~ao das categorias de sigilo dos documentos oficiais.

Essas medidas caracterizam cabalmente uma restri~ao ilegitima 11 liberdade de
expressao. Em primeiro lugar por permitir 0 estabelecimento de sigilos com base em
decretos, que nao estao contemplados na compreensao de "previsao legal" do
sistema interamericano conforme descrita acima. Em segundo lugar por permitir a
restri~ao do acesso por um prazo extremamente desproporcional que nao leva em
considera~ao elementos como a necessidade em uma sociedade democratica. E, por
ultimo, por ser a decisao dos documentos considerados sigilosos de competencia
exclusiva do Poder Executivo, sem qualquer orienta~ao quanta aos criterios que
devem orientar a tomada de decisao ou mecanisme de controle externo ou revisao
judicial.

Conforme exposto nos fatos, essa lei foi substituida por uma medida provisoria que
foi convertida na controversa Lei 11.111/05, que atualmente regulamenta 0 acesso 11
informa~ao no Brasil e e objeto de duas A~6es Diretas de Inconstitucionalidade'"
ante 0 Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que esta lei estabeleceu a figura do
segredo permanente dos arquivos oficiais relativos a algumas materias e preve a
cria~ao de uma Comissao de Busca e Analise de Informa~6es Secretas, integrada
somente por membros do Poder Executivo, que tem, entre outras, a fun~ao de
estabelecer 0 nivel de segredo conferido aos distintos documentos e de avaliar se
estes sao de interesse da seguran~a nacional. Como destaca a Comissao em sua
demanda, 0 Relatorio Final da CEMDP indica que esta lei "possibilita a renova~ao do
sigilo indefinidamente""'.

Nessa medida, a existencia de uma lei que permite, de maneira vaga e imprecisa, a
classifica~ao permanente de documentos como reservados, mediante um mecanisme
integrado somente pelos funcionarios do Poder Executivo configuram, a nosso juizo,
uma viola~ao das obriga~6es estatais consagradas nos artigo 2 e 13 da Conven~ao. 0
Estado tem se amparado nestas leis, em viola~ao de suas obriga~6es convencionais,
para negar aos familia res das vitimas do presente caso informa~ao sobre 0 paradeiro
de seus entes queridos. Passados trinta e sete anos do inicio das opera~6es militares
na regiao do Araguaia, e inverossimil crer que a publiciza~ao destas informa~6es

continue a representar qualquer risco 11 seguran~a nacional. Sendo 0 sigilo medida
excepcional, 0 mesmo deve ser formalmente justificado e os documentos objeto dele
devidamente inventariados em procedimento proprio de carater publico. Uma coisa e
o sigilo do conteudo do documento, outra e a total ausencia de mecanismos que
sequer atestam a existencia dele, favorecendo que sejam destruidos ou ate
apropriados por particulares, como 0 que vem ocorrendo no presente caso.

e. Ineficacia dos recursos empregados para acessar informa~ao em
poder do Estado

Ao longo dos anos-e como consequencia dos obstaculos legislativos ja mencionados
tanto os familiares das vitimas como algumas autoridades publicas tem procurado
estrategias juridicas alternativas para conseguir informa~ao sobre as opera~6es das
for~as militares no Araguaia. Como se detalhara a seguir, nenhuma destas medidas
resultaram efetivas perante a nega~ao permanente das For~as Armadas de prover a
informa~ao solicitada.

'" AD14077 e ADI 3987. Disponiveis para consulta em: http://www.stf.jus.br.
484 Demanda da CIDH, par. 149, citando Secretaria Especial de Direitos Humanos, p. 44.
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i. Obstru~ao dos trabolhos das comissi5es instituidas pelo
Estado

Segundo 0 livro-relatorio da CEMDP, oferecido como prova pelo Estado Brasileiro, "0

governo militar imp6s silencio absoluto sobre os acontecimentos"485 e que mesmo
apos 0 fim do regime militar "sempre foi muito dificil 0 acesso a documentos
probatorios"486.

A negativa das For~as Armadas brasileiras em contribuir para a elucida~ao dos fatos
que ensejaram 0 presente caso tambem ficou evidenciada no relatorio elaborado
pela Comissao Interministerial instituida pelo Decreto n° 4.850, de 2 de outubro de
2003, pelo proprio governo com 0 objetivo de "obter informa~6es que levassem it
efetiva localiza~ao dos restos mortais de participantes da Guerrilha do Araguaia"487.
Nesse relatorio a Comissao Interministerial relata que apesar de solicitado, as For~as

Armadas nao apresentaram qualquer documenta~ao sobre a denominada Guerrilha do
Araguaia488, nem tampouco apresentaram qualquer documenta~ao que comprovasse a
suposta destrui~ao dos arquivos489.

o silencio, a negativa em entregar documentos ou comprovar sua, pouco provavel,
destrui~ao demonstram claramente a viola~ao, pelo Estado brasileiro, do direito it
informa~ao, consagrado no artigo 13 da Conven~ao Americana, em especial de sua
obriga~ao de organizar 0 aparato estatal para garantir 0 exercicio deste direito.

ii. 0 Estado nao garantiu devidamente a tutela do direito
devido ci demora injustificada e ci falta de efetividade
nos processos propostos

Neste caso, em virtude da ausencia de investiga~ao sobre 0 desaparecimento for~ado

de seus entes queridos e a falta de um marco normativo adequado para acessar
informa~ao em poder do Estado, um grupo de 22 familiares apresentou em 1982,
ainda durante a ditadura militar, uma a~ao civil cujo objeto era a entrega dos
documentos oficiais a respeito da Guerrilha do Araguaia. Essa a~ao tambem tinha
como fim de que fosse realizada a localiza~ao, identifica~ao e entrega dos restos
mortais dos desaparecidos e para que fossem esclarecidas as circunstancias de seu
desaparecimento. Contudo, passados 27 anos do inicio de seu tramite, e apesar de
uma senten~a judicial de 2003, transitada em julgado em 2007, ainda nao foi iniciada
a execu~ao da mesma.

Durante mais de vinte anos desenvolveu-se uma batalha judicial marcada,
principalmente, pela quantidade de recursos apresentados pela Uniao Federal'90,
demonstrando a clara inten~ao protelatoria dos mesmos. Finalmente, em 30 de junho
de 2003, vinte e um anos apos a apresenta~ao da a~ao, 0 juiz de primeira instancia
dita a senten~a em que determina procedente 0 fim do segredo das informa~6es

militares relativas aos fatos, e ordenou: que no prazo de 120 dias se informe sobre 0

local de sepultura dos restos mortais dos desaparecidos, 0 traslado de cadaveres e
sua sepultura nos lugares indicados pelos seus familiares; e que no prazo de 60 dias

485 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito amemoria e Q verdade, op. cit., pg. 199.
486 Secretana Especial de Direitos Humanos. Diretto amemoria e averdade, op. ciL , pg. 38,
..7 Deereto 4.850 de 2 de outubro de 2003. Anexo 8, Demanda CIDH.
488 Relat6rio da Comissao Interministerial, op. cit. p. 5.
489 Retatorio da Comissao Interministerial, op. cit. p. 8.
490 A UnHlo Federal opos embargos de declara~ao contra a decisao precitada, em 24 de man;o de 1994.
Em 29 de abrH de 1996, a Uniao Federal interpos recurso especial, ao qual nao foi sequer dado
seguimento, 0 que resultou na interposic;:ao de agravo de instrumento de despacho denegatorio de
recurso especial, em 19 de dezembro de 19961 0 qual pretendia que 0 recurso especial interposto fosse
conhecido pelo Superior Tribunal de Justic;:a (STJ) e, posteliormente, provido.
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se informe acerca da totalidade das opera~6es militares relacionadas a Guerrilha da
Araguaia.

Contudo, esta ultima decisao judicial foi igualmente recorrida diversas vezes
destarte 0 pedido formill dos familiares para que a Uniao Federal nao recorresse. A
interposi~ao destes recursos causou uma espera de mais quatro anos aos familia res,
ate que a senten~a transitou em julgado em 9 de outubro de 2007.

Cabe ressaltar que se trata de uma a~ao de natureza civil, com pedidos especificos,
nao uma a~ao penal que requer a identifica~ao de responsabilidades e conteudo
probat6rio. 0 pedido era simples: a abertura dos arquivos militares que permanecem
em sigilo e a localiza~ao dos restos mortais. Neste contexto, ainda e mais chocante
que uma a~ao desta natureza demore 25 anos ate uma decisao definitiva. Alem da
excessiva e injustificada demora, violat6ria em si mesma do principio do prazo
razoavel, essa a~ao tambem tem se mostrado absolutamente ineficaz para lograr os
resultados perseguidos e para proteger, deste modo, os direitos tanto das vitimas
como de seus familiares.

Em rela~ao ao principio de prazo razoavel, a Corte e a Comissao consideram tres
elementos para examinar se em um determinado processo 0 prazo foi razoavel,
segundo os termos do artigo 8.1 da Conven~ao: a) a complexidade do assunto, b) a
atividade processual do interessado e c) a conduta das autoridades judiciais491

• A
razoabilidade deste prazo deve ser apreciada, ademais, levando em conta cada caso
concreto e a dura~ao total do procedimento. No presente caso, como foi exposto,
ainda que haja um grau de complexidade do assunto, dado 0 numero de vitimas,
assim como a forma e as circunstancias em que se produziram os fatos, essa
complexidade nao tem efeitos diretos no caso se considerado 0 pedido inicial das
partes. Deste modo, nao se justifica 0 excessive retardo da a~ao para produzir os
resultados esperados.

Neste sentido, e no que diz respeito as raz6es relacionadas com as circunstancias de
altera~ao da ordem publica e de transi~ao da ditadura a democracia que puderam
acompanhar 0 desenvolvimento do processo, tampouco essas podem ser alegadas
para justificar uma demora tao extensa da investiga~ao. As condi~6es do pais, nao
importando quae dificil sejam, nao eximem 0 Estado Parte das obriga~6es impostas
pela Conven~ao Americana, entre elas, a obriga~ao de investigar com seriedade e
diligencia os fatos que configuram viola~6es de direitos protegidos por essa
Conven~ao, que subsiste apesar dessas condi~6es492.

o excessive retardo tampouco justifica a atua~ao dos familiares das vitimas, que foi
dirigida, em todo momento, a impulsionar 0 processo e a conduzir provas com 0 fim
de proporcionar elementos suficientes para que fosse pronunciada uma decisao
judicial pronta e oportuna, assim como a demandar do Estado 0 respeito e garantia
de seus direitos a verdade, a justi~a e a repara~ao.

Nesse caso, 0 retardo foi determinado pela atua~ao morosa e negligente das
autoridades judiciais, e pela atua~ao sistematicamente obstrutiva das autoridades do
Estado. Este atraso resulta particularmente grave levando em conta a natureza da

", Corte IDH. Coso Baldean Garcia vs. Peru. Senten~a de 6 de ablil de 2006. Selie C No. 147, par. 151;
Caso Lopez Alvarez vs. Honduras. Sentenc;:a de 1 de fevereiro de 2006. Serie C No. 141, par. 132; (aso
Garcia Asto y Ramirez Rojas. Senten~a de 25 de novembro de 2005. Selie C No. 137, par. 166. Vide
tambem CIDH. Relat6rio No. 77/02, (aso 11.506, Waldemar Jeronimo Pinheiro e Jose Victor Dos Santos,
27 de dezembro de 2002, par. 76.
492 Corte IDH. Caso de fa Massacre de Mapiripan vs. Colombia. Sentec;:a de 7 de marc;:o de 2005. Serle C
No. 122, par. 238; Caso de La Comunidad Mo/wana vs. Suriname. Sentenc;:a de 15 de junho de 2005. Serie
C No. 124, par. 153.
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a~ao iniciada. Como observou a Corte no caso Claude Reyes, um recurso que tem 0

proposito de garantir 0 acesso ainforma~ao em poder do Estado, "debe ser sencillo y
rapido, tomando en cuenta que ta celeridad en la entrega de la informacion es
indispensable en esta materia"'''.

Com efeito, as autoridades judiciais tardaram mais de 21 anos - do dia 19 de
fevereiro de 1982, quando foi ajuizada a a~ao pelos familiares das vitimas ate dia 23
de junho de 2003, data em que foi emitida a decisao dando tramite a a~ao - para
produzir uma decisao de merito que ordenasse a entrega de toda a informa~ao

relativa ao que sucedeu na guerrilha do Araguaia, a identifica~ao das vitimas das
opera~6es do Exercito, e 0 lugar de enterro das vitimas desaparecidas.

Ainda assim, passados mais de 18 meses do transito em julgado da a~ao, ou seja,
quando nao cabe mais qualquer recurso e a senten~a e definitiva, nao foi iniciado 0

processo de execu~ao da mesma. A Uniao (como e determinado 0 Governo Federal
nas a~6es judiciais no ambito interno) ainda nao foi formalmente notificada a
cumprir a senten~a de 2003. Ou seja, nao foi iniciado 0 prazo de 120 dias
determinado para 0 cumprimento da senten~a.

Em consequencia, e como observa tambem a Comissao em sua Demanda49', 0 Estado
Brasileiro violou de maneira ostensiva 0 principio do prazo razoavel, tanto pelas
graves omiss6es das autoridades judiciais quanta pelas atua~6es das autoridades do
governo, 0 que configura, no presente caso, uma viola~ao ao artigo 8 e 25 da
Conven~ao. A ineficacia destes recursos tambem prejudicou 0 direito ainforma~ao e
a verdade dos familiares, uma vez que esse era 0 pedido inicial e que tem sido
reiteradamente negado pelo Estado.

Esta atua~ao negligente e morosa das autoridades judiciais, e a atua~ao

sistematicamente obstrutiva das autoridades do Estado, determinaram, ademais, a
falta absoluta de resultados concretos na investiga~ao, e a consequente ineficacia da
mesma.

Importante ressaltar ademais que apesar de transitada em julgada ha quase dois
anos, essa senten~a ainda nao foi executada, causando uma espera ainda maior aos
familia res das vitimas deste caso. Portanto, vinte e sete anos apos a apresenta~ao da
a~ao pelos familiares, as diligencias mais basicas tendentes a determinar a causa, 0

lugar e 0 tempo dos fatos, precisar 0 lugar da sepultura dos corpos das vitimas, e
garantir a entrega dos mesmos aos seus familiares, nao foram realizadas. Tudo isso
apesar de existir uma ordem judicial a respeito. Neste sentido, cabe recordar que a
Corte estabeleceu que se viola 0 artigo 25 da Conven~ao quanta um Estado nao
garante a execu~ao de uma senten~a definitiva ditada por seus tribunais nacionais;
nas palavras da Corte, "Ia efeetividad de las sentencias depende de su ejecucion"'95.

Alem da iniciativa dos familiares, 0 Ministerio Publico Federal, apos solicita~ao de
familiares de desaparecidos politicos, impetrou uma A~ao Civil Publica em agosto de
2001 com 0 objetivo de obter da Uniao Federal todos os documentos que contivessem

'" Corte IDH. Casa Claude Reyes y otros vs. Chile. Senten<;a de 19 de setembro de 2006. Serle C No. 151,
par. 137.
4'14 Ver Demanda da CIDH , par. 195.
495 Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y atros YS. Peru. Sentem;;a de 7 de fevereito de 2006. Serie C No.
144, pars. 216, 217, 219:

"el Tribunal ha establecido que ta efectividad de las sentencias depende de su ejecuci6n. El
proceso debe tender a La materializaci6n de ta protecci6n del derecho reconocido en el
pronunciamiento judicial mediante ta aplicaci6n id6nea de dicho pronunciamiento. [...} Et
derecho a 10 proteccion judicial serio ilusorio sf el ordenamiento juridico interno del Estado
Parte permite que una decision judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento
de una de las partes. "
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000436 informa~6es sobre as opera~6es militares das For~as Armadas brasileiras na reglao
durante a ditadura militar. Apesar de este processo estar correndo em segredo de
justi~a, 0 que impede 0 conhecimento dos atos processuais especificos referentes ao
caso, sabe-se que houve deferimento do pedido em primeira instancia, 0 qual foi
confirmado na segunda instancia e aguarda julgamento de Recurso Especial ante 0

Superior Tribunal de Justi~a.

Assim, transcorridos oito anos desde 0 inicio da a~ao, nao ha decisao final a respeito
do pedido do Ministerio Publico Federal. Oito anos em uma a~ao judicial de natureza
civil, com pedidos especificos, nao pode ser considerado um prazo razoavel.
Considerando a urgencia e a importancia do pedido por se tratar de documentos que
poderiam esclarecer graves viola~6es aos direitos humanos no Brasil, a demora do
Estado em responder ao pedido se revela ainda mais evidente.

Considerando as circunstancias deste caso, no qual nunca houve investiga~ao penal e
a oculta~ao de documentos oficiais faz parte de uma polltica de silencio sobre os
graves crimes denunciados, a demora e omissao das autoridades judiciais brasileiras
caracterizam denega~ao de justi~a e verdade as vitimas e a seus familiares e
demonstram a falta de efetividade dos recursos utilizados para garantir 0 direito de
acesso a informa~ao sobre fatos violatorios de direitos humanos.

E. Violac;:ao dos artigos 1.1, 13, 8 e 25 da Convenc;:ao Americana pela
violac;:ao do direito averdade

A impunidade e falta de informa~ao integra e veridica sobre os massivos
desaparecimentos for~ados e execu~ao extrajudicial dos membros da Guerrilha do
Araguaia negou aos familiares das vitimas direito a verdade sobre 0 ocorrido, 0 que
levou a uma viola~ao por parte do Estado brasileiro das obriga~6es consagradas nos
artigos 1.1, 8, 13 e 25 da CADH.

A Corte Interamericana tem vinculado este direito com os artigos 8 e 25 da CADH,
estabelecendo em sua reiterada jurisprudencia que 0 direito a verdade faz parte do
direito a justi~a, como uma expectativa justa que 0 Estado deve satisfazer as vitimas
de viola~6es de direitos humanos e seus familiares, e como uma forma de
repara~ao496 .

Os representantes, no entanto, consideram que a evolu~ao do Direito Internacional
contemporaneo nos ambitos universal e interamericano apoia uma visao mais ampla
do direito a verdade, que outorga ao mesmo 0 carater de direito autonomo e 0

vincula a um rol mais ample de direitos, como passaremos a demonstrar em seguida.

A atual evolu~ao da visao progressiva do direito a verdade encontra seu principal
motor no sistema de prote~ao universal das Na~6es Unidas. No "Conjunto de
Principlos Actuallzados para la Protecci6n y Pramoci6n de los Derechos Humanos
mediante la lucha contra la Impunidad", proclamados pela Comissao de Direitos
Humanos da ONU em 1998, se consagra 0 direito coletivo a verdade e 0 dever
correspondente de recordar por parte do Estado, de modo a prevenir futuras
viola~6es de direitos humanos e deforma~6es historicas'97. Os Principios se referem as

496 Corte IDH. Caso BLanco Romero y otros YS. Venezuela. Senten~a de 28 de noviembre de 2005. Serie C
No. 138, par. 95; e Caso de la Masacre de Mapiripdn YS. Colombia. Senten,a de 15 de sepembro de
2005. Sene C No. 134, par. 297.
497 as prindpios sao inspirados no "/nforme Final del Relator Especial sobre La Impunidad y Conjunto de
Princfpios para ta Protecci6n de los Derechos Humanos mediante fa lucha contra la Impunidad",
elaborado par Louis Joinet, de 26 de junho de 1997, e atualizados pela especialista Diane Orentlicher,
de forma mais recente em 18 de fevereiro de 2005. Ver "Conjunto de Principios Actualizados para la
Protecci6n y Promoci6n de los Derechos Humanos mediante fa lucha contra la Impunidad" de 8 de
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vitimas e seus familiares, apontando que estes possuem "el derecho imprescriptible a
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones
y, en caso de fallecimiento 0 desaparicion, acerca de la suerte que corrio la
vletima", independentemente das a~oes que possam ajuizar perante a Justi~a498.

Mais recentemente, no ambito da Organiza~aodos Estados Americanos, este direito a
verdade tambem foi manifestamente reconhecido pela Assembleia Geral da OEA,
mediante sua resolu~ao "Direito a Verdade" adotada em 5 de junho de 2007499

• Na
mesma, os Estados da regiao destacaram:

"[0] compromisso que deve adotar a comunidade regional a favor do
reconhecimento do direito das vitimas de viola,oes flagrantes aos direitos
humanos e viola,oes graves ao Direito Internacional Humanitario, bem como
de suas familias e da sociedade em seu conjunto, de conhecer a verdade
sabre tais viola,oes da maneira mais completa possivel, em particular a
identidade dos autores e as causas, as fatos e as circunstancias em que
ocorreram".

Considerando esse compromisso, a Assembleia Geral resolveu: "[r]econhecer a
importancia de respeitar e garantir 0 direito a verdade a fim de contribuir para
acabar com a impunidade e promover e proteger as direitos humanos"500.

o direito a verdade foi reconhecido em termos semelhantes mediante Resolu~ao

aprovada pela Comissao de Direitos Humanos das Na~oes Unidas em 20 de abril de
2005, que reconhece que em casos de graves viola~oes de direitos humanos, e
necessario estudar a correla~ao entre 0 direito a verdade e 0 direito a justi~a, 0

direito a obter repara~ao, e outros direitos humanos501
• A Comissao de Direitos

Humanos reconheceu tambem que 0 direito a verdade pode ser caracterizado em
alguns sistemas legais como 0 direito a conhecer, ser informado, e ter acesso a
informa~ao. 502

Dando continuidade a este impulso a uma concep~ao moderna e progressiva do
direito a verdade, no ano de 2006 0 Alto Comissariado das Na~oes Unidas para os
Direitos Humanos apresentou um documento entitulado "Estudio sobre el Derecho a
la Verdade", no qual apontou que ''[ell derecho a la verdad sobre violaciones
manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho
humanitario es un derecho autonomo e inalienable''''. 0 Alto Comissariado conclui,
ademais, que 0 direito averdade:

"Estd estrechamente relacionado con el deber del Estado de proteger y
garantizar los derechas humanos, y con su obligacion de realizar
investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de los derechos
humanas y de las infracciones graves del derecho humanitario, asi como de
garantizar recursos efectivos y reparacion. El derecho a la verdad tambien

-------
fevereiro de 2005, E/CNA/2005/102/Add.1
498 0 principie 4, 0 Derecho de las Victimas a Saber, consagra que: "Independientemente de las acciones
que puedan entablar ante ta justicia, las victimas y sus familfas tiene el derecho imprescriptible a
conacer ta verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violacfones y, en caso de
{allecimfento 0 desaparicton, acerca de La suerte que corrio La vfctima".
'" A5sembleia Geral, AG/RE5. 2267 (XXXVIl-O/07), 5 de julho de 2007; disponivel em:
http://www.oas.org/37ag/docs/por/completop02.doc. Acesso em: 10 de julho de 2009.
"'" Assembleia Geral, AG/RES. 2267 (XXXVII·O/07), 5 de julho de 2007; disponivel em:
http://www.oas.org/37ag/docs/por/completop02.doc. Ace5so em: 10 de julho de 2009.
501 Office of the High Commissioner for Human Rights, 59a Sessao, 20 Abril de 2005,
E/CNA/2005/L.1 0/Add. 17.
S02 Office of the High Commissioner for Human Rights, 59a Sessao, 20 Abril de 2005,
E/CNA/2005/L.10/Add.17.
S03 Alto Comissariado das Nac;:6es Unidas para os Direitos Humanos. Estudlo Sabre el Derecho a la Verdad,
de 9 de janeiro de 2006. E/CNA/2006/91, par. 55. (glifo nosso)
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guarda estrecha relacion con el estado de derecho y los principios de la
transparencia, {a responsabilidad y fa buena gestion de los asuntos publicos
en una sociedad democratica.

El derecho a fa verdad esta estrechamente vineulado con otros derechos,
como e{ derecho a un recurso efectivo, ef derecho a fa proteccion juridica y
judicial, el derecho a fa vida familiar, e{ derecho a una investigacion eficaz,
el derecho a ser oido por un tribunal competente, independiente e imparcial,
el derecho a obtener reparacion, el derecho a no sufrir torturas ni malos
tratos y ef derecho a solicitar y a ditundir informacion"".

o direito a verdade, assim entendido, implica, por exemplo, que, no caso dos
desplazados internos, se reconhece 0 direito destes a conhecer 0 destine de seus
familiares505; ou que, quanto ao acesso a informacao, a Lei sobre a liberdade de
informa~ao dos Estados Unidos, ou sua analoga na Africa do SuI, tenha sido utilizada
para revelar a verdade acerca das viola~6es cometidas, por exemplo, em El Salvador,
Guatemala, Peru, e Africa do Sui, assim como para contribuir com 0 trabalho das
comiss6es de verdade506

•

Considerando esta tendencia claramente identificavel a uma constru~ao conceitual
mais ampla e protetora do direito a verdade, os representantes defendem uma
formula~ao autonoma do direito a verdade, com base em um rol mais ample de
direitos reconhecidos na CADH e em outros instrumentos aplicaveis.

A propria Corte Interamericana se referiu no passado a este direito de forma
autonoma em diversas senten~as507. Precisamente na ocasiao de outro massacre
perpetrado durante 0 conflito armado guatemalteco na Aldeia Plan de Sanchez, este
Honoravel Tribunal manifestou:

"Las victimas de violaciones de derechos humanos y sus {amiliares,
tienen e{ derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad ha
side desarrollado por e{ Derecho Internaciona{ de los Derechos
Humanos y su reconocimiento puede constituir un medio importante
de reparaci6n'o08.

No caso Molina Theissen, tambem contra a Guatemala, acrescentou que "[pJor 10
tanto, en este caso, e{ derecho a la verdad da lugar a una expectativa que e{ Estado
debe satis{acer a los {amiliares de la victima''''.

Neste sentido, a CIDH desenvolveu a analise do direito a conhecer a verdade sobre
graves viola~6es de direitos humanos no Relatorio Ignacio El/acuria y otros, de 22 de
dezembro de 1999510

• Neste, a Comissao apontou que a verdade constitui uma
obriga~ao que 0 Estado deve satisfazer com rela~ao aos familiares das vitimas e a

504 Alto Comissariado das Na~5es Unidas para os Direitos Humanos. Estudio Sabre el Derecho a La Verdad,
de 9 de janeiro de 2006. EICN.412006191, pars. 56 e 57.
5<)5 Guiding Principles on Internal Displacement, Principia 16(1) (EICN.411998153IAdd.2).
506 Estudo Independente realizado pela Prof. Diane Orentlicher, de 27 fevereiro de 2004,
EICN.412004188, para. 20.
5<)7 Corte IDH. Coso Molina Theissen V5. Guatemala. Senten,a de 3 de julho de 2004. Selie C No. 108,
par. 81; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Peru. Senten~a de 8 de julho de 2004. Serie C No.
110, par. 230; y Coso Tibi V5. Equador. Senten,a de 7 de 5eptiembre de 2004. Selie C No. 114, par. 257,
entre outros.
508 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Senten<;a de 19 de novembro 2004. Serie C
No. 116, par. 97.
500 Corte IDH. Coso Molina Theissen V5. Guatemala. Senten,a de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, par.
81.
5" CIDH. Relatorio No 136199 Ignacio Ellacuria y otres. Ca50 10.488 (El Salvador).
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sociedade em geral, obriga~ao que surge "de 10 dispuesto en los articulos 1(1), 8(1),
25 Y 13 de la Convencion Americana'51'.

AComissao determinou que 0 direito averdade "es un derecho de carcicter colectivo
que permite a la sociedad tener acceso a informacion esencial para el desarrollo de
los sistemas democraticos, ya la vez un derecho particular para los familiares de las
victimas que permite una forma de reparacion'61'.

o aspecto particular do direito averdade foi reconhecido por esta Hononlvel Corte,
no caso La Cantuta, cuja senten~a 0 estabelece como um direito individual e judicial
de cada uma das vitimas. Neste sentido, esta Hononlvel Corte declarou que:

"en el marco de los articulos 1.1, 8 Y 25 de la Convenci6n, los
familiares de las victimas tienen el derecho, y los Estados la
obligacion, a que 10 sucedido a aquellas sea efectivamente investigado
por las autoridades del Estado, se siga un proceso contra todos los
presuntos responsables de estos ilicitos y, en su caso, se les impongan
las sanciones pertinentes,,513.

No caso sub judice, os representantes nao negam que existiram tentativas em
diversos ambitos com 0 objetivo de reconstruir os fatos criminais e violat6rios que
caracterizaram 0 exterminio da Guerrilha do Araguaia, assim como de localizar e
identificar os restos mortais das vitimas-inclusive no ambito de um impulso pUblico
mais alem das iniciativas particulares dos familiares das vitimas. Os trabalhos e
atividades da Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos e da Comissao
Interministerial criada mediante 0 decreta n° 4.850 constituem mecanismos uteis
para 0 esctarecimento da verdade acerca das viola~oes de direitos humanos
cometidas nos paises da regia0514

, mas tem sido permanentemente obstruidos e
frustrados pela atividade encobridora e passiva das For~as Armadas e outras
autoridades estatais515 como alegado e fundamentado tanto pela Comissao
Interamericana como pelos representantes das vitimas.

Nos casos de responsabilidade agravada do Estado, um mecanismo mais amplo pode
ser necessario, apesar de nao substituir de nenhuma maneira a obriga~ao estatal de
submeter os responsaveis a justi~a por meio de uma investiga~ao diligente516

• No
presente caso, os mecanismos criados nao permitiram que os familiares das vitimas
pudessem exercer seu direito de saber 0 que ocorreu quanta aos seus
desaparecimento, a que tipo de tratamento foram submetidos, quanto tempo
estiveram detidos, quem sao os autores do desaparecimento, equal 0 paradeiro
atual das vitimas ou, se for 0 caso, a localiza~ao de seus restos mortais. Essa
incerteza sigue aflingindo e causando dor aos familiares das vitimas dese caso.

No presente caso, a chamada "lei do silencio" imposta pelas autoridades estatais,
expressamente reconhecida por varias comissoes publicas517

, e caracterizada pelo

'" CIDH. Relatorio No 136/99 Ignacio Ellacuria y otros. Caso 10.488 (EI Salvador), par. 221,
'" CIDH. Relatorio No 136/99 Ignacio Ellawria y otros. Ca50 10.488 (EI Salvador), par. 224.
513 Corte IDH. Caso La Cantuta. Senten,a de 29 de novembro de 2006. Serle C No. 162, par. 224.
514 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Sentenc;:a de 19 de novembro 2004. Serle C
No. 116, par. 45. Ver tambem Corte IDH, Caso Almonacld Arellano V5. Chile. Senten,a de 26 de
setembro de 2006. Serie C No. 154, par. 150, precisando que <I"la 'verdad historica' contenida en los
informes de las citadas Comisiones [de verdad] no puede sustituir ta obligaci6n del Estado de lagrar ta
verdad a traves de los procesos judiciales. "
515 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito b. Memoria e b. Verdade. Op. cit, pag. 45. Ver
tambem Relatorio da Comissao Interministerial, op. cit. p. 4.
'" The Administration Of Justice and the Human Rights Of Detainees U.N. E/CN.4/Sub.2/1997/2D/Rev.
1.2 (1997); E/CN.4/1999/65.
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obstruclOnlsmo as investiga~oes518, pela destrui~ao de provas e eVidencias do
massacre51 ', ou pela nega~ao da propria existencia da Guerrilha520, tem impedido 0

esclarecimento e a difusao dos fatos, e negado aos familiares das vitimas e a
sociedade como um todo 0 conhecimento da verdade acerca da tragedia humana
ocorrida. A Corte Interamericana, neste sentido reconheceu acertadamente no caso
La Cantuta que a verdade historica, fruto de relatorios de comissoes formadas pelo
Estado nao completa ou sustitui a obriga~ao do Estado de estabelecer a verdade
tambem por meio de processos judiciais,,521.

Adicionalmente, os representantes entendem que, conforme foi demostrado neste
memorial, as autoridades brasileiras contribuiram de diversas maneiras a encobrir a
verdade sobre 0 ocorrido com as vitimas. A interpretac;ao dada pelas autoridades
estatais da expressao "delitos conexos"522 a Lei de Anistia tem impedido a
investigac;ao, persecuc;ao penal e condenac;ao dos responsaveis pelos crimes contra a
humanidade perpetrados523 , convertendo 0 Brasil no unico caso das ditaduras sui
americanas em que a impunidade prevalece524 . As iniciativas particulares
impulsionadas pelos familia res em sua busca pela verdade e pelos restos mortais de
seus entes queridos tem sido "repleta de obstaculos··525 . Apesar de um tramite judicial
de mais de 25 anos, ainda nao ocorreu a individualizac;ao dos respons{lVeis ou a
localizac;ao da imensa maioria das pessoas desaparecidas526, e 0 processo segue
paralisado perante as incessantes argLiic;oes processuais por parte da representac;ao
estatal. As missoes de busca de instituic;oes publicas, tais como a CEMDP e a
Comissao Interministerial, fracassaram enormemente pela falta de vontade estatal
de disponibilizar os recursos e tempo necessarios, nao obstante as reclamac;oes dos
profissionais encarregados das investigac;oes527 • Por sua vez, as medidas legislativas e
administrativas sobre restric;oes ao acesso a informac;ao sigilosa em poder do Estado,
tem impedido 0 efetivo acesso dos familiares e da sociedade a documentos essenciais
para a reconstruc;ao dos fatos, e consequentemente, a verdade. 528

A "lei do silencio", 0 esquecimento imposto, a propria denegac;ao dos fatos e
obstruc;ao ativa e passiva das Forc;as Armadas e do Estado as investigac;6es e ao
acesso aos documentos relevantes, unidos ao contexto de impunidade generalizada
que caracteriza a ditadura militar brasileira, tem impedido os familiares das vitimas
da Guerrilha do Araguaia a exercerem seu direito de saber exatamente 0 que ocorreu
com entes queridos, quem foram os autores de sua execuc;ao e sob as ordens de

517 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito a Memoria e a Verdade. Gp. cit, pag. 195.
Relatorio da Comissao Interministerial, op. cit.
518 "Ha informa<;:oes de que corpos de militantes sepultado na selva foram desenterrados e queimados.
Ha relatos de que alguns corpos teriam sido atirados nos rios da reghio. G governo militar impos sil€!Ocio
absoluto sobre os acontecimentos do Araguaia. Proibiu a imprensa de dar noticias sobre 0 tema,
enquanto 0 Exercito negava a existEmcia do movimento." Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Direito aMemoria e aVerdade. Gp. cit, pag. 199.
519 Secretaria Especial de Direitas Humanos. Direito aMemoria e a Verdade. Gp. cit, pag. 45 (opiniao de
Belisalio dos Santos Junior, membro da CEMDPj. Ver tambem GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada,
op. cit. pag. 462.
520 Demanda da Comissao, par. 91.
52' Corte IDH. Caso La Cantuta. Senten,a de 29 de novembro de 2006. Selie C No. 162, par. 224.
522 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoriQ e aVerdade. Gp. cit, pag. 28.
523 secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade. Gp. cit, pag. 30.
524 secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade. Gp. cit, pag. 21
525 secretaria Especial de Direitos Humanos. Direito aMemoria e aVerdade. Gp. cit, pag. 30.
526 Informe parcial do Estado sobre 0 cumprimento das recomenda<;:6es do Relatorio 91/08, recebido pela
CIDH em 24 de mar,o de 2009.
5>7 Relat6rio da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EMF) de 2 de agosto de 2001. Anexo 42,
Demanda (lDH. Ver tambern Informe da Comissao lnterministerial, op. cit.
". Demanda CIDH, par. 149.
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quem atuaram e, na imensa maioria dos casos, onde estao seus restos mortais. Estas
incertezas seguem afligindo e causando dor aos familiares das vitimas529

•

Por todo 0 exposto, solicitamos a esta Honon\vel Corte que estabele~a que 0 Estado
do Brasil violou 0 direito a verdade em prejuizo dos familiares das vitimas da
Guerrilha do Araguaia, 0 que resultou em viola~5es dos artigos 1.1, 8, 25 e 13 da
CADH. Assim mesmo, os representantes das vitimas solicitam a esta Honon\vel Corte
uma formula~ao ampla e progressiva do direito a verdade, que 0 consagre no ambito
interamericano como um direito aut6nomo e inaliem\vel, conforme um crescente
padrao doutrinario no Direito internacional dos Direitos Humanos contemporaneo.
Por sua estreita conexao com 0 conteudo de outros direitos da Conven~ao, e por sua
capital relevancia para a obriga~ao estatal de garantia dos direitos e de nao
repeti~ao no ambito da luta contra a impunidade, 0 direito a verdade merece uma
considera~ao jurisprudencial mais ampla em um sistema regional de prote~ao

definido por sua progressividade e amplitude de prote~ao as vitimas. Em um
momento doutrinal em que os sistema universais come~am a reconhecer a autonomia
e a importancia do direito a verdade, 0 Sistema Interamericano nao pode ficar atras
em sua busca por uma tutela regional mais completa e efetiva.

F. Viola~ao do direito aintegridade dos familiares dos desaparecidos
no Araguaia

o desaparecimento for~ado das vitimas deste caso produziu a tristeza, 0 sofrimento e
a angustia de seus familiares, sentimentos que tem side intensificados pela falta de
uma resposta governamental frente a esses fatos, a impunidade do caso, e a
impossibilidade de conhecer a verdade do que ocorreu e saber qual foi 0 destine final
das vitimas.

A este respeito, a Corte estabeleceu que a falta de esdarecimento dos fates e a
impossibilidade de acesso a um recurso jUdicial efonte de sofrimento e angustia para
as vitimas e seus familiares530

, e reconheceu expressamente que nos casos que
envolvem 0 desaparecimento for~ado de pessoas,

"Ia violacion del derecho a la fntegridad psiqufca y moral de los familiares de
la victima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenomen, que
les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta por la
constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar informacion
acerca del paradero de la vietima, 0 de iniciar una investigacion eficaz para
lograr el esclarecimiento de 10 sucedido.'31. "

Neste sentido, a Corte estabeleceu que em casos de desaparecimentos for~ados e
possivel presumir a viola~ao da integridade psiquica e moral de certos familiares.
Assim:

"el Tribunal considera que se puede dec/arar la violacion del derecho a la
integridad psiquica y moral de familiares directos de vietimas de ciertas
violaciones de derechos humanos apLicando una presuncion iuris tantum
respeeto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compafieros y
compafieras permanentes (en adelante "familiares directos"), siempre que
ello responda a las cireunstancias partieulares en el caso, conforme ha

529 Secretaria Especial de Direitos Humanos. Diretto aMemoria e aVerdade. Op. cit, pag. 45.
530 Corte IDH. Caso Comunidad Moiwana YS. Suriname. Sentenc;:a de 8 de fevereiro de 2006. Serle C No.
145, par. 94
531 Corte IDH. Caso Gomez Palomino Y5. Peru. Sentenc;:a de 22 de novembro de 2005. Serie C No. 136,
par. 61; Caso Blanco Romero y outros YS. Venezuela. Sentenc;:a de 28 de novembro de 2005. Serie C No.
138, par. 59.
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sueedido, por ejemplo, en los easos de algunas masacres, desapariciones
forzadas de personas, ejecuciones extrajudieiales"".

Assim, a respeito da falta de diligencia e vontade das autoridades judiciais para
investigar as fatos no caso de desaparecimentos for~ados, a Corte concluiu que a
Estado denunciado havia violado, em prejuizo dos familiares das vitimas, seu direito
a integridade pessoal, "[p]elo sentimenta de desintegrQl;aa familiar, inseguran,a,
frustra,ao, angustia e impatencia"533 aparelhado pelo Estado.

Igualmente, a Declara~ao sabre a Prote~ao de Todas as Pessoas contra a
Desaparecimento For~ado estabelece que "todo ato de desaparecimento for~ado

retira da vitima a prote~{jo da lei e the causa graves sofrimentos, a mesma que asua
famitia'34". Esta posi~ao e compartilhada pelo Grupo de Trabalho para a
Desaparecimento For~ado das Na~oes Unidas'35.

No presente caso, somado ao fato do desaparecimento e a morte de seus entes
queridos, os familiares das vitimas nao puderam ate a presente momento, ha mais de
35 anos de ocorridos esses fatos, obter os restos de seus entes queridos e dar-lhes a
devida sepultura. Igualmente, apesar de terem recorrido a diversas institui~oes

estatais reclamando pelo 0 esclarecimento dos fatos, nao tiveram respostas. Pelo
contrario, em diversas oportunidades os funcionarios estatais, ao inves de
colaborarem, tem se mostrado reticentes a fornecer a informa~ao requerida para
reconstruir 0 que ocorreu.

Com efeito, pela via judicial, a a~ao proposta pelos familiares ainda nao foi
executada, passados 27 anos da sua propositura. Da mesma forma, a promulga~ao da
Lei 6.683/79, e a interpreta~ao que dela fizeram os tribunais brasileiros ao incluir
delitos que configuram graves viola~oes aos direitos humanos sob seu amparo,
resultaram na impunidade dos crimes cometidos no presente caso e na
impossibilidade dos familiares das vitimas conhecerem 0 que sucedeu com elas.

Adicionalmente, a a~ao civil e as medidas cautelares solicitadas pelo Ministerio
Publico Federal com base nas averigua~oes das Procuradorias da Republica dos
estados de Para, Sao Paulo e Distrito Federal, para obter informa~ao sabre a
guerrilha de Araguaia, respectivamente em agosto de 2001 e janeiro de 2002,
encontram-se sem resultados ate 0 presente momento. Tampouco as atua~oes da
Comissao Especial - criada mediante a lei 9140/95 - e da Comissao Interministerial 
criada mediante 0 decreto 4850/03- resultaram eficazes. No primeiro caso, ainda que
a Comissao Especial tenha realizado gestoes para encontrar os restos mortais das
vitimas e obter informa~ao relevante, entre elas as escava~oes no cemiterio de
Xambioa, as evidencias encontradas nao foram verdadeiramente levadas em conta
pelas autoridades brasileiras. No segundo caso, a Comissao Interministerial 
circunscrita ainforma~ao relativa a Guerrilha da Araguaia - nao conta com a garantia
de independencia e transparencia, na medida em que aqueles que integravam a
Comissao eram na sua maioria membros de diversas for~as militares do Brasil, e suas
atua~6es sao de carater secreto. A isto soma se a negativa sistematica das
autoridades de revelar a informa~ao, que supostamente contem seus arquivos oficiais
em rela~ao com os fatos deste caso.

532 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Y5. Colombia. Sentenc;:a de 27 de novembro de 2008, par.
119.
533 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Y5. El Salvador. Senten<;:a de 1 de mar<;:o de 2005. Serie
C No. 120, pars. 112-113.
534 Na<;6es Unidas. Assembleia Geral. Gp. cit., artigo 1.2.
535 Na<;:6es Unidas. Comissao de Direitos Humanos, Grupo de Trabalho sabre Desaparecimento Forc;:ado,
E/CN.412005/65.

138

I



000443
Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil

Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CElli

Todos esses fatos, considerados em conjunto, tem causado aos familiares das vitimas
deste caso sofrimento, angustia, impotencia e indefesa, sentimentos que resultam
lesivos a sua integridade psiquica e emocional como sen\ futuramente comprovado
por meio das declara~6es registradas em cartorio rendidas pelos familiares. Nessa
medida, 0 Estado Brasileiro e responsavel internacionalmente pela viola~ao do artigo
5, em rela~ao ao artigo 1.1, da Conven~ao, no que diz respeito aos familiares das
vitimas.

VII. REPARA<;OES

A. Considera~oes previas
Os representantes das vitimas e seus familiares consideram que restou provada a
responsabilidade internacional do Estado brasileiro pelas graves viola~6es de direitos
humanos denunciadas no presente caso. Portanto, sol1citam que esta Honoravel Corte
ordene que 0 Estado repare de forma integral os danos causados as vitimas que
continuam desaparecidas, Lourival Moura Paulino e Bergson Gurjao Farias pelas
viola~6es materializadas nos artigos 7, 5, 4, 3, 8, 13 e 25 da CADH, todos em conexao
com 0 artigo 1.1 e 2 do mesmo instrumento, bem como pelas viola~6es aos artigos 1,
2, 6 e 8 da CIPPT. 0 Estado tambem deve reparar Maria Lucia Petit da Silva e os seus
familiares pelas viola~6es aos direitos ao devido processo (artigo 8 da CADH), as
garantias judiciais (artigo 25 da CADH), a liberdade de expressao e pensamento
(artigo 13 da CADH) e a verdade (artigo 1.1, 8, 25, e 13 da CADH). Finalmente deve
reparar os familia res das vitimas que continuam desaparecidas, Lourival Moura
Paulino, Bergson Gurjao Farias e de Maria Lucia Petit da Silva pela viola~ao de seu
direito a integridade pessoal (artigo 5 da CADH).

Sobre os termos da repara~ao, 0 artigo 63.1 da Conven~ao estabelece que:

Quando decidir que houve viola~ao de um direito ou liberdade protegidos nesta
Conven,ao, a Corte determinan\ que se assegure ao prejudicado 0 gozo do seu
direito ou liberdade violados. Determinani tambem, se isso for proeedente, que
sejam reparadas as conseqUencias da medida ou situa~ao que haja configurado a
viola~ao desses direitos, bem como 0 pagamento de indeniza,ao justa aparte
lesada.

Este artigo, segundo a Corte,

{. ..] refleja una narma cansuetudinaria que canstituye una de las principias
fundamentales del Derecha Internacianal eantemparcinea sabre la
respansabilidad de las Estadas. De esta manera, al producirse un hecha ilieita
imputable a un Estada surge de inmediata la respansabilidad internacianal de
este par la vialaci6n de la narma internacianal de que se trata, can el
cansecuente deber de reparacicin y de hacer cesar las consecueneias de la
violadon536

•

Neste sentido, os Estados tem a obriga~ao de adotar medidas para garantir os
direitos violados5J7

, evitar novas viola~6es de direitos humanos, reparar e fazer cessar
as conseqUencias das viola~6es denunciadas5J'. A obriga~ao de reparar e regulada

536 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Senten<;a de 1 de mar<;o de 2005. Serie CNo. 120,
par. 134: Coso Carpio Nicolle y otras. senten<;a de 22 de navembro de 2004. Serie CNo. 117, par. 86;
Coso Masacre Plan de Sanchez. Senten<;a de 19 de novembro de 2004. Serie CNo. 116, par. 52: e Coso
De 10 Cruz Flores. Senten<;a de 18 de novembro de 2004, Serie CNo. 15, par. 139.
537 Corte IDH. Coso Acevedo Jaramillo yotros V5. Colombia, par. 296.
,,. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sanchez. Senten<;a de 29 de abril de 2004. Serie CNo. 105, pars. 52
e 53
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pelo Direito Internacional e naO pode ser modificada au descumprida pelo Estado
com base em disposi~6es do seu direito interno"'.

Ademais, a Corte estabeleceu que "a repara~ao do dana causado pela infra~ao de
uma obriga~ao internacional requer, sempre que possivel, a plena restitui~ao

(restitutio in integrum), a qual consiste no restabelecimento da situa~ao anterior. No
caso disto nao ser possivel, como no presente caso, cabe ao tribunal internacional
determinar uma serie de medidas para, alem de garantir as direitos violados, reparar
as consequencias que as infra~6es produziram, bem como estabelecer a pagamento
de uma indeniza~ao como compensa~ao pelos danos ocasionados"540. A isto e
necessaria incluir as medidas de carater positivo que a Estado deve adotar para
assegurar que nao se repitam as fatos lesivos como as ocorridos no presente caso541 •

Em sua jurisprudencia, a Corte tambem considerou que as repara~6es devem incluir 0

reembolso de todos as gastos e custas realizados pelos familiares das vitimas au seus
representantes relacionados a representa~ao em procedimentos perante cortes
nacionais e internacionais542 •

Em suma, esta Honoravel Corte tem sido enfatica em afirmar que "as repara~6es sao
medidas que tendem a fazer desaparecer as efeitos das viola~6es cometidas. Sua
natureza e seu valor dependem das caracteristicas da viola~ao e do dana causado nos
planas material e nao-material. Nao podem implicar enriquecimento ou
empobrecimento para as vitimas au seus sucessores, e devem estar relacionadas as
viola~6es dedaradas na senten~a"543.

No presente caso, as vitimas foram desaparecidas par agentes do Estado brasileiro,
durante opera~6es realizadas pelas For~as Armadas, cujo objetivo era executar
oponentes politicos no contexto da ditadura militar brasileira. Suas familias sao
obrigadas a conviver com a incerteza sabre a ocorrido e sabre seus paradeiros ate as
dias atuais, com exce~ao de Maria Lucia Petit da Silva, cujos restos mortais foram
identificados em 1996.

Ademais, seus familiares tem que conviver cotidianamente com a impunidade em
rela~ao aos seus desaparecimentos e a sigilo do Estado frente aos fatos denunciados.
A ineficacia dos mecanismos criados pelo Estado para esclarecer as circunstancias de
seus desaparecimentos e localizar as restos mortais, assim como a procrastina~ao do
remedio judicial buscado, somam-se a esse sofrimento.

Estes fatos e a responsabilidade internacional do Estado foram integralmente
comprovados. Resta esta Honon\vel Corte ordenar que a estado brasileiro cumpra
com sua obriga~ao internacional e repare a dano causado as vitimas e seus
familiares.

539 Corte IDH CaSD Trabajadores Cesados del Congreso vs. Peru, par. 143
s" Corte IDH. Coso Mosacre Plan de Sanchez. Senten<;a de 19 de novembro de 2004. Serie C No. 116, par.
53; e Corte IDH. Coso Tibi. Senten<;a de 7 de setembro de 2004. serie C No. 114, par. 224. Tradu<;ao
nossa.
541 Corte IDH, Casa de las Hermanas Serrano Cruz. Sentenc;:a de 1 de marzo de 2005. Serle C No. 120,
par. 135; Coso Carpio Nicolle yotros. Senten<;a de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, par. 88;
Caso MasQcre Plan de Sanchez. ReparadonesJ (art. 63.1 Convencion Americana sobre Derechos
Humanas). Senten<;a de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, par. 54; e Coso "Instituto de
Reeducadon del Menor., Senten<;a de 2 de setembro de 2004. Serie C No. 112, par. 260.
S<2 Corte IDH. Coso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Senten<;a de 1 de mar<;o de 2005, Serie
C No. 120, par. 205; Corte IDH. Coso Masacre Plan de Sanchez. Senten<;a de 19 de noviembre de 2004.
Serie C No. 116, par. 115; Corte IDH. Coso De 10 Cruz Flores. Senten<;a de 18 de novembro de 2004,
Serie C No. 15, par. 177.
543 Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros YS. Venezuela. Sentenc;:a de 28 de novembro de 2005. Serie C
No. 138, par. 70; Corte IDH. Coso de 10 Masacre de Mapiripan vs. ColOmbia. Senten<;a de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, par. 245.
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Vale ressaltar que 0 presente caso esta inserido em um contexto de graves viola~6es

a direitos humanos perpetradas durante a ditadura militar brasileira e reflete, dessa
forma, a situa~ao de centenas de familias cujos entes queridos foram desaparecidos
pela repressao pol1tica que se instaurou neste pais durante 0 regime de exce~ao.

Bem como a situa~ao de milhares de brasileiros que foram vitimas das mais diversas
formas de viola~6es a direitos humanos durante este triste periodo de nossa histeria
recente, as quais continuam impunes.

B. Benefici.kios do direito arepara~ao

Esta Honoravel Corte deve considerar como beneficiarios as vitimas que continuam
desaparecidas e os seus familiares, assim como a vitima Maria Lucia Petit da Silva e
Bergson Gurjao Farias e os seus familiares.

Os representantes anexam a este memorial a lista mais atualizada de familiares que
disp6e. Alguns dos familiares foram incluidos apes 0 encaminhamento da demanda da
CIDH a esta Honor<lvel Corte, pois tomaram conhecimento do caso internacional e
contataram os representantes. Contudo, cumpre ressaltar que por mais completa que
seja esta lista, ha a possibilidade de surgimento de outros familia res que ainda nao
foram localizados durante 0 tramite deste caso. 1550 se da considerando 0 numero
elevado de vitimas deste caso e as dificuldades para a localiza~ao de todos os
familiares, que estao espalhados por todo 0 pais. Assim mesmo, a falta de um
processo interne de investiga~ao sobre as circunstancias em que ocorreram os fates
restringe a possibilidade de identifica~ao de todas as vitimas e familiares. Ainda, em
termos logisticos, as vitimas de desaparecimento do presente caso vinham de todas
as regi6es do Brasil, dificultando sua organiza~ao e localiza~ao pelos representantes.

Neste sentido, levando em considera~ao a jurisprudencia desta Honoravel Corte,
alem da perspectiva de Justi~a e de integral repara~ao das vitimas e suas familias, os
representantes solicitam a esta Honoravel Corte que sejam incluidos como
beneficiarios os familia res que foram indicados na lista atualizada dos representantes
alem de demais familiares que sejam localizados durante 0 tramite deste caso.

Essa solicita~ao esta em consonancia com a jurisprudencia em casos como Plan de
Sanchez vS. Guatemala"" Masaere de Mapiripan vs. Colombia5

", Masaere de Pueblo
Bello vS. Colombia"6, nos quais foi constatada a dificuldade de localiza~ao e
individualiza~ao da totalidade de familiares.

C. Medidas de repara~ao

a. Medidas de satisfa~aoe garantias de nao·repeti~ao

A inclusao de medidas de satisfa~ao e garantias de nao-repeti~ao dos fatos, como
medidas de repara~ao, e um dos mais importantes avan~os da jurisprudencia
interamericana. Neste sentido, a Corte reconheceu que as medidas de satisfa~ao tem
o fim de reparar integralmente as vitimas "mediante la realizacion de aetas u obras
de aleanee 0 repercusion publicos, que tengan efeetos como la recuperacion de la

544 "Las vtctimas de las violaciones a que se reffere el parra[o anterior son las personas identificadas
par ta Comisf6n en su demando, y las que puedan ser identificadas con posterioridad, debido Q que las
complejidades y di[fcultades presentadas at individualizarlas permiten presumir que hay aun vfctimas
pendientes de determinacion". Caso Masacre Plan de Sanchez v. Guatemala. Sentem;:a de 29 de abril de
2004. Serie C No. 105, par. 48.
545 Corte IDH. Caso Massacre de Mapfripan V$. ColOmbia. Sentenc;:a de 15 de setembro de 2005. Serle C
No. 122, par. 248.
"6 Corte IDH. (aso Massacre de ltuango V5. Colombia. Senten,a de 1 de julho de 2006. Serie C No. 148,
par. 91.
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o00L14 6 memoria de las victimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolaei6n de sus
deudos 0 la transmisi6n de un mensaje de reprobaei6n oficial a las violaeiones de los
derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a
que no vuelvan a oeurrir"547.

Ademais, este tipo de medida tende a garantir que fatos nao tornem a ocorrer, por
isto sao conhecidas como "garantias de nao repeti~ao".

Na presente pe~a os representantes demonstraram que 0 desaparecimento for~ado

das vitimas do presente caso nao constitui um caso isolado senao se enquildra em um
contexto no qual 0 desaparecimento for~ado de opositores politicos era una pratica
sistematica.

Apesar do importante valor da aprova~ao de lei 9.140/95, que reconhece 0

desaparecimento de muitas das vitimas do presente caso e reconhece a
responsabilidade do Estado pelos seus desaparecimentos, os familiares das vitimas do
presente caso continuam sem conhecer 0 paradeiro de seus entes queridos, as
circunstancias de seus desaparecimentos, e continuam esperando que seja feita
justi~a quanto 'lOS graves crimes cometidos contra seus familiares.

Em virtude do exposto solicitamos que se considerem as seguintes medidas:

i. Investiga~{jo, identifica~{jo, julgamenta e san~{jo de
todos os envolvidos nas viola~{jes dos direitos humanos
das vitimas do presente caso e de seus familiares

Os procedimentos internos devem abarcar recursos eficazes para assegurar 0 direito
a justi~a por parte das vitimas e para investigar, julgar e sancionar os responsaveis
das viola~6es de direitos humanos, dentro de um prazo razoavel548

• 0 direito ajusti~a

implica, assim mesmo, que a investiga~ao realizada pelo Estado inclua a totalidade
de fatos e responsaveis (autores materiais, intelectuais, cumplices ou encobridores)
por viola~6es de direitos humanos. Ao contrario, cria uma situa~ao de impunidade
atribuida aresponsabilidade do Estado e, por isso, em cumprimento de sua obriga~ao

de investigar, e respectivamente, sancionar os responsaveis pelos fatos. Para tanto, 0

Estado deve remover todos os obstaculos de facto e de jure, que mantenham a
impunidade, e utilizar todos os meios disponiveis para realizar a investiga~ao e os
procedimentos de forma celere a fim de evitar a repeti~ao de fatos tao graves
quantos os presentes.

Transcorridos mais de vinte anos desde 0 fim da ditadura militar brasileira, ninguem
foi julgado e sancionado pelos graves crimes denunciados naquele perfodo. Passados
trinta e sete anos do inicio das opera~6es militares na regiao do Araguaia, as quais
resultaram no desaparecimento das vitimas do presente caso, nunca foi iniciada uma
investiga~ao criminal a fim de identificar responsaveis e leva-los aJusti~a.

Na presente data, as pessoas responsaveis pelas suas deten~6es, torturas e, enfim,
desaparecimento for~ado continuam a viver na impunidade. Tambem permanecem
impunes os autores intelectuais dos fatos e aqueles que conhecendo 0 ocorrido
acobertaram os responsaveis.

Como explicamos acima, a lei de anistia tem representado na pratica um obstaculo a
realiza~ao da Justi~a no Brasil. Isso de verifica pela ausencia de qualquer
procedimento penal que tenha como objeto investigar, identificar, julgar e, logo,

547 Corte IDH. Caso Villagran Morales y otros vs. Guatemala. Senten~a de 26 de maio de 2001. Serie C
No. 77, par. 84.
S48 Corte IDH. Coso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Senten~a de 25 de novembro de 2006. Serie
C No. 158, par. 436
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sancionar OS responsaveis. Esta Honoravel Corte ja afirmou que a proibi~ao do
desaparecimento for~ado de pessoas e 0 correlativo dever de investiga-lo e sancionar
os responsaveis possui can3.ter de jus cogens54'.

A falta de justi~a em um caso como este, que constitui uma grave viola~ao aos
direitos humanos e um crime de lesa humanidade e injustificavel e "propicia a
repeti~ao cronica das viola~6es de direitos humanos e a total indefesa das vitimas e
de seus familiares, os quais tem 0 direito a conhecer a verdade sobre os fatos. Esse
direito averdade, ao ser reconhecido e exercido em uma situa~ao concreta, constitui
um meio importante de repara~ao e da lugar a uma justa expectativa das vitimas, a
qual 0 Estado deve satisfazer[... ]"550.

Enfrentar a impunidade e erradica-la e determinante para conseguir que graves
viola~6es aos direitos humanos, como as ocorridas no presente caso, nao se repitam.
Portanto, 0 Estado brasileiro deve descobrir a verdade e indicar os responsaveis.
Assim mesmo, devem garantir que os mesmos sejam julgados e cumpram
efetivamente a san~ao que venha a ser determinada.

o ante exposto deve ser realizado de forma rapida e seria, uma vez que ja se
passaram mais de trinta e sete anos desde 0 inicio dos desaparecimentos na regiao do
Araguaia e que a dor irreparavel de seus familia res nao deve se prolongar
desnecessariamente.

Neste sentido os representantes das vitimas solicitam que esta Honoravel Corte exija
do Estado brasileiro a investiga~ao dos fatos com 0 fim de identificar na totalidade os
autores material, intelectuais e cumplices; 0 seu julgamento e san~ao adequada.
Como e pratica constante desta Honoravel Corte, os familiares das vitimas deverao
ter pleno acesso e capacidade de atua~ao em todas as etapas processuais, de acordo
com a lei interna e a Conven~ao Americana.

Ademais, os resultados das investiga~6es deverao ser divulgados pUblica e
amplamente, para que a sociedade brasileira os conhe~a, pois como afirmou a Corte
"[e]stas medidas nao s6 beneficiam aos familiares das vitimas mas tambem a
sociedade como um todo, de forma que ao conhecer a verdade sobre os fatos
alegados tenham a capacidade de preveni-los no futuro"55'.

ii. A inaplicabilidade da lei de anistia e outros obst6culos a
realiza~iio da justi~a

ACorte tem estabelecido de maneira reiterada que, para cumprir com sua obriga~ao

de investigar e sancionar os responsaveis por graves viola~6es de direitos humanos,
os Estados devem remover todos os obstaculos, de facto e de jure, que mantenham a
impunidade552. Em particular, desde 0 caso Barrios Altos este Tribunal tem se
pronunciado acerca da incompatibilidade de leis de anistia com a Conven~ao

Americana, na medida em que estas pretendem anistiar os responsaveis por graves
viola~6es de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Neste sentido, esta

'" Corte IDH. Coso Goiburu y otros vs. Paraguai. Senten<;a de 22 de setembro de 2006. Serie C No. 153,
pars. 84 e 131; Coso La Cantuta vs. Peru. Senten<;a de 29 de novembro de 2006. Serie C No. 162, par.
157.
55' Corte IDH. Coso de 10 Masaae de Pueblo Bello vs. Col6mbia. Senten<;a de 31 de janeiro de 2006. Serie
C No. 140, par. 266; Coso de 10 Masacre de Mapiripdn vs. Colombia. Senten<;a de 15 de septembro de
2005. Serie C No. 134, par. 297
551 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz V5. El Salvador. Sentenya de 1 de marc;:o de 2005, Serle
C No. 120, par. 169; Caso Bdmaca Velasquez Y5. Guatemala. Sentenc;:a de 22 de fevereiro de 2002. Serie
C No. 91, par. 77.
ss, Corte IDH. Coso de las Masacres de Ituango vs. Col6mbia. Senten<;a de 1 de julho de 2006. Serie C No.
148, par. 400.

143



Caso Julia Gomes Lund e outros vs, Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

Corte tem determinado que as leis de anistia nao podem seguir representando um
obstaculo para a investiga~ao dos fatos de casos de viola~ao de direitos humanos,
bem como para 0 julgamento e san~ao dos responsaveis por tais viola~6es553.

Como ja explicitado anteriormente, a Lei 6.683/79 concede anistia a todos aqueles
que cometeram "crimes politicos ou conexos com estes" no perfodo compreendido
entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Como 0 proprio Estado
brasileiro reconheceu durante 0 tramite do caso perante a CIDH, 0 Poder Judiciario
brasileiro tem considerado que a anistia concedida pela Lei abrange nao somente
aqueles que se rebelaram contra a ditadura militar, mas tambem os autores de
graves viola~6es de direitos humanos e crimes contra a humanidade, como os
desaparecimentos for~ados, as torturas e as execu~6es extrajudiciais. Neste sentido,
a Lei 6.683/79 tem side um obstaculo no presente caso para a investiga~ao dos fatos
e a san~ao dos responsaveis pelo desaparecimento for~ado das 69 vitimas, assim
como pela execu~ao extrajudicial de Maria Lucia Petit da Silva.

E: importante ainda ressaltar que a proibi~ao do desaparecimento for~ado, assim
como 0 dever dos Estados de investigar 0 cometimento de tal crime e sancionar os
responsaveis, e uma norma de Direito Internacional de carater jus cogens, conforme
ja apontado por esta Honoravel Cortes". Assim mesmo, este Tribunal estabeleceu no
caso Tiu Tojin vs. Guatemala:

"[L]a desaparicion Jorzada de personas no puede ser considerada como delito,
politico a conexo a delitos politicos bajo ninguna circunstancia, a eJectas de
impedir La persecucion penal de este tipo de erimenes a suprimir Los eJectos
de una sentencia condenatoria'<55.

Deste modo, a interpreta~ao e aplica~ao da Lei de Anistia de forma impedir a san~ao

dos responsaveis por desaparecimentos for~ados, e outras graves viola~6es de
direitos humanos, fere diretamente a Conven~ao Americana e a jurisprudencia
estabelecida por esta Honoravel Corte.

Pelo exposto, os representantes das vitimas solicitam -como 0 fez a Comissao
Interamericana556- que esta Honoravel Corte determine, como 0 fez em outras
oportunidades,557 a obriga~ao do Estado de garantir que a Lei 6.683/79 nao continue
a ser um obstaculo para investiga~ao dos fatos do presente caso, assim como para a
investiga~ao, persecu~ao penal, julgamento e san~ao de todos os responsaveis pelas
graves viola~6es aos direitos humanos denunciadas. Particularmente, esta Corte
deveria estabelecer, como fez no caso Tiu Tojin, que 0 Estado brasileiro nao pode
continuar considerando as graves viola~6es aos direitos humanos como

553 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs, Peru. Sentenr;a de 14 de mar<;:o de 2001. Serle C No. 75, par. 41 e
44; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Peru. Senten<;:a de 8 de julho de 2004. Serle C No. 110;
par. 232 e 233; Coso Almonocid Arellano V5. (hile. Senten,a de 26 de setembro de 2006. Serie ( No.
154, par. 145; Coso La Cantuta V5. Peru. Senten,a de 29 de novembro de 2006. Serie ( No. 162, par.
226; Coso Ticana Estrada y otros V5. Bolivia. Senten,a de 27 de novembro de 2008. Serie ( No. 191, par.
147.
55< (orte IDH. Coso Goiburu y otros vs. Paraguai. Senten,a de 22 de 5etembro de 2006. Serie ( No. 153,
par. 84 e 131; Coso La Cantuta vs. Peru. Senten,a de 29 de novembro de 2006. Serie (No. 162, par.
157; Coso Tiu Toj!n vs. Guatemala. Senten,a de 26 de novembro de 2008. Serie (No. 190, par. 91.
'" (orte IDH. Coso Tiu Toj!n vs. Guatemala. Senten,a de 26 de novembro de 2008. Serie ( No. 190, par.
91 (grilo nosso).
'50 Demanda da (IDH, para. 247.
557 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Peru. Senten<;:a de 14 de marr;o de 2001. Serle C No. 75, par. 41 e
44; Coso Almonacid Arellano vs. (hile. Senten,a de 26 de setembro de 2006. Serie (No. 154, par. 145;
Coso La Cantuta VS. Peru. Senten,a de 29 de novembro de 2006. Serie ( No. 162, par. 226.
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desaparecimentos for~ados, tortura e execu~6es extrajudiciais como delitos politicos
ou delitos conexos a delitos politicos55

'.

Da mesma forma, os representantes solicitam que esta Honoravel Corte determine,
conforme sua consoUdada jurisprudencia, '59 que 0 Estado nao pode se utHizar de
nenhuma disposi~ao de direito interno, bem como de instrumentos juridicos como a
prescri~ao, a coisa julgada, os principios da irretroatividade da lei penal e do non bis
in idem, ou qualquer excludente de responsabilidade similar, para se eximir de seu
dever de investigar, julgar, e sanclonar os responsaveis pelas graves viola~6es de
direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar brasileira.

De acordo com os argumentos apresentados supra (ver se~ao VI.C.b) 0 Estado deveria
tipificar 0 deUto de desapareclmento for~ado, considerando-o continuado ou
permanente enquanto nao se estabele~a 0 destino ou paradeiro da vitima. Sem
prejudicar 0 eventual cumprimento desta obriga~ao, 0 Estado deve garantir que os
referidos dispositivos de direito interno, entre elas, a prescri~ao e a irretroatividade
da lei penal, nao obstruam a possibilidade de investigar e sancionar os responsaveis
pelas graves viola~6es aos direitos humanos cometidas durante a ditadura brasileira.

Finalmente, e importante ressaltar considerando os fatos especificos do caso e, em
particular, a possibilidade de um confUto de competencla com a justi~a militar, que,
como reiteradamente estabelecldo por esta Corte, "em um Estado democratico de
direito a jurisdi~ao penal militar deve ter um alcance restritivo e excepclonal: so
deve julgar militares pela comissao de deUtos ou faltas que por sua propria natureza
atentem contra bens juridicos proprios da ordem militar".'60 Ademais, este Tribunal
determinou que processos judiciais concernentes a graves viola~6es de direitos
humanos correspondem a Justi~a Comum, e nao a Justi~a Militar.'61

Com base neste entendimento, os representantes das vitimas solicitam que este
Tribunal obrigue 0 Estado, como 0 fez no caso Tiu Tojin vs. Guatemala''', a garantir
que sejam julgados pela Justi~a Comum todos os processos que se refiram a qualquer
materia nao vinculada diretamente as fun~6es das for~as armadas, particularmente
aqueles relativos as graves viola~6es de direitos humanos ocorridas durante a
ditadura militar.

iii. A pUbliciza~iio dos documentos oficiais

Como ficou provado, um dos principais entraves ao conhecimento da verdade sobre
os fatos denunclados e 0 silencio do Estado sobre as graves viola~6es de direitos

,sa Corte IDH. Caso TiuTojin vs. Guatemala. Senten<;a de 26 de novembro de 2008. Serie C No. 190, par.
91-
,sa Corte IDH. Coso Barrios Altos vs. Peru. Senten<;a de 14 de mar<;o de 2001. Serle C No. 75, par. 41 e
44; Coso de los Hermonos Gomez Paquiyauri Vs. Peru. Senten<;a de 8 de julho de 2004. Serle C No. 110;
par. 232 e 233; Coso Almonacid Arellano vs. Chile. Senten<;a de 26 de setembro de 2006. Serle C No.
154, par. 145; Coso La Cantuta v,. Peru. Senten<;a de 29 de novembro de 2006. serle C No. 162, par.
226; Coso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Senten<;a de 27 de novembro de 2008. Serle C No. 191, par.
147.
'00 Corte IDH. Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia. Senten<;a de 5 de julho de 2004. Serle C No.
109, par. 165; Coso de 10 Masacre de Mapiripdn vs. Colombia. Senten<;a de 15 de setembro de 2005.
Serle C No. 134, par. 202; Coso Almonacid Arellano vs. Chile. Senten<;a de 26 de setembro de 2006.
Serle C No. 154, par. 131; Coso La Cantuta vs. Peru. Senten<;a de 29 de novembro de 2006. Serie C No.
162, par. 142 e 143; Coso Tiu Tojin vs. Guatemala. Senten<;a de 26 de novembro de 2008. serie C No.
190, par. 118.
50' Corte IDH. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Senten<;a de 26 de setembro de 2006. Serie C No. 154,
par. 131; Coso La Cantu to vs. Peru. Senten<;a de 29 de novembro de 2006. Serie C No. 162, par. 142;
Coso Tiu Toj!n vs. Guatemala. Senten<;a de 26 de novembro de 2008. Serle C No. 190, par. 119.
562 Corte IDH, Caso Tiu Tojin YS. Guatemala, Senten~a de 26 de novembro de 2008. Serle C No. 190, par.
120.
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~. ~.~\J humanos cometidas por seus agentes durante a ditadura militar brasileira. Esse
silencio acabou se formalizando nas sucessivas legisla~6es sobre arquivos e sigilo de
documentos publicos como foi exposto acima. Sob a escusa da seguran~a nacional,
essas legisla~6es vem permitindo de modo ilegitimo a determina~ao do sigilo
indeterminado de documentos, em um procedimento de competencia exclusiva do
Poder Executivo, sem direito a revisao, e que nao permite conhecer quais
informa~6es foram acobertadas pelo manto do sigilo.

Assim mesmo, 0 reiterado discurso das For~as Armadas a respeito da inexistencia de
documentos, destarte a recorrente publica~ao de documentos oficiais pela imprensa
e por historiadores, protegidos pela garantia do sigilo e anonimato da fonte,
consagra-se em desrespeito adignidade das vitimas e 0 direito dos familiares e da
sociedade brasileira de conhecer a verdade. Vale lembrar que 0 conhecimento da
verdade e esclarecimento dos desaparecimentos e antigo reclamo dos familiares e
ensejador da A~ao de Presta~ao de Fato, proposta em 1982, ainda durante a ditadura
militar brasileira.

o silencio e sigilo quanto aos fatos denunciados, alem de violar 0 direito averdade,
caracterizam verdadeira obstru~ao a justi~a, por descumprimento da determina~ao

judicial na A~ao de Presta~ao de Fato e enquanto nao permitem a investiga~ao do
desaparecimento for~ado das vitimas do presente caso. Neste sentido, essa
Honoravel Corte afirmou que:

"[...] en caso de vioLociones de derechos humanos, las autoridades estataLes
no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado 0 la
confidencialidad de La informacion, 0 en razones de inte,,!s publico 0

seguridad nacional, para dejar de aportar La informacion requerida par las
autoridades judiciales a administrativas encargadas de La investigacion a
proceso pendientes'''''.

Deste modo, os representantes das vitimas e seus familiares consideram essencial
que 0 Estado assegure que os familiares e as autoridades competentes possam ter
acesso ainforma~ao necessaria e util para 0 esclarecimento da verdade, localiza~ao,

identifica~ao e entrega dos restos mortais, assim como a realiza~ao das investiga~6es

pertinentes.

Para tanto, solicitam que esta Honoravel Corte exija que 0 Estado brasileiro assegure
que todas as institui~6es e autoridades estatais sejam obrigadas a cooperar com a
submissao de informa~ao e pleno acesso a todos os arquivos e registros que possam
conter dados sobre os possiveis destinos das vitimas do presente casos". Assim
mesmo, solicitam que seja exigida do Estado a entrega dos documentos que estao
ilegalmente em posse de particulares. Vale lembrar que essa informa~ao data de
varias decadas, 0 que implica que dificilmente e possivel alegar que sua publicidade
poderia criar riscos aseguran~a nacional.

Assim mesmo, consideramos que 0 procedimento previsto nas leis de sigilo nacionais
viola a Conven~ao Americana ao representar verdadeiro entrave ao acesso a
informa~ao e realiza~ao do direito a verdade no presente caso. Neste sentido
solicitamos a esta Honoravel Corte que determine a adequa~ao do direito interne aos

563 Corte IDH. Caso Tiu Tojin vs. Guatemala. Sentenc;:a de 26 de novembro de 2008. Serie C No. 190, par.
77; (orte IDH. Casa Myrna Mack Chang vs. Guatamala. Senten<;a de 25 de navembro de 2003. Serle ( No.
101, par. 180; Casa La Canluta vs. Peru. Senten<;a de 29 de navembra de 2006. Serle ( No. 162, par.
iii.
564 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz V5. El Salvador. Sentenc;:a de 1 de marc;:o de 2005. Serle
( No. 120, par. 186.

146

I



ieve CEllL

U00451
Caso Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerfmentos, argumentos e provas

parametros internacionais de prote<;ao do direito de acesso a informa<;ao, assim
como as restri<;oes permitidas.

iv. As buscas peLas vitimas de desaparecimento forc;ado

Em casos em que esta Corte determinou que as vitimas estavam desaparecidas e seu
paradeiro era desconhecido, considerou·se que a investiga<;ao efetiva de seu
paradeiro ou das circunstancias de seu desaparecimento constituia uma medida de
repara<;ao e, portanto, uma expectativa que deve ser satisfeita pelo Estado565

• Neste
sentido afirmou que:

"La posibilidad de Los familiares de La vietima de conocer 10 sucedido a esta,
y, en su caso, d6nde se encuentran sus restos, constituye un medio de
reparaci6n y, por tanto, una expectativa que eL Estado debe satisfacer a los
familiares de La vietima ya La sociedad como un todo. "",

as representantes reconhecem as tentativas do Estado de localizar os restos mortais
das vitimas do presente caso. Contudo, como exposto anteriormente, chamam
aten<;ao a falta de criterios tecnicos nestas a<;oes, destarte a recomenda<;ao de
especialistas na materia, 0 que resultou na ausencia de resultados eficazes. Vale
lembrar que, no presente caso, as buscas tambem devem ser tratadas como parte de
uma investiga<;ao oficial, seguindo parametros de devida diligencia.

Em especial, considerando a ausencia de documentos militares sobre as
circunstancias dos desaparecimentos, e imprescindivel a presen<;a de pessoal tecnico
capacitado que possam juntar provas imprescindiveis para 0 esclarecimento das
circunstancias dos desaparecimentos e para a investiga<;ao, identifica<;ao, julgamento
e eventual san<;ao dos responsaveis. A ausencia destes elementos implica a falta de
cientificidade nas buscas, podendo resultar desde a falta de resultados satisfatorios,
que podem dificultar a identifica<;ao, a destrui<;ao ou contamina<;ao de provas.

Neste sentido, os representantes consideram de extrema importancia que esta
Honoravel Corte requeira ao Estado brasileiro que proceda, de imediato, a busca e
localiza<;ao das vitimas deste caso, assegurando que sejam respeitadas as garantias
de devida diligencia essenciais na investiga<;ao de casos desta magnitude, dentre as
quais a imparcialidade e eficacia dos procedimentos. Para tanto, os representantes
consideram que 0 trabalho de busca e localiza<;ao devera ser planificado, dirigido e
efetuado por equipe interdisciplinar especialmente preparada para essa tarefa sob 0

controle de autoridades judiciarias a fim de assegurar a validade e integridade da
prova colhida.

Assim mesmo, e extremamente importante que sejam estabelecidas as identidades
dos restos mortais localizados em missoes anteriores a regiao do Araguaia e que se
encontram sob os cuidados da Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Politicos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidencia da Republica"?

Finalmente, os representantes solicitam que os restos mortais que eventualmente
forem localizados e identificados deverao ser entregues em um curto prazo aos seus
familiares, apos comprova<;ao de seu parentesco, cujos gastos deverao ser cobertos

'" Corte IDH. Caso Velclsquez Rodriguez vs. Honduras. Senten,a de 29 de julo de 1988. Serie C No.4,
par. 181; Corte IDH. Caso Tiu Tojin vs. Guatemala. Senten,a de 26 de novembro de 2008. Serie C No.
190, par. 103.
566 Corte IDH, Coso Bamaca Ve16squez vs. Guatemala. Senten<;:a de 22 de fevereiro de 2002. Serie C No.
91, par. 76.
567 Corte IDH. Coso de la Masacre de Mapfripim vs. Colombia. Senten<;:a de 15 de septembro de 2005.
Serie C No. 134, par. 235.
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pelo Estado"'. Ademais, 0 Estado devera cobrir OS eventuais gastos funebres,
,f:jOf) ,": f ?respeitando as tradi~6es e costumes dos familiares das vitimas"9.

v. 0 reconhecimento da responsabilidade internacional do
Estado e pedido de deseulpas

o Estado brasileiro ainda nao reconheceu sua responsabilidade internacional pelo
desaparecimento for~ado das vitimas do presente caso, nao obstante ter reconhecido
a responsabilidade no ambito nacional por meio da edi~ao da Lei 9.140/94, em
rela~ao a 64 vitimas570

• Ademais, nao houve reconhecimento pelo Estado de sua
responsabilidade pelas viola~6es dos direitos as garantias judiciais a prote~ao judicial
das vitimas e seus familiares, assim como de seus direitos a integridade pessoal e de
acesso ainforma~ao dos familiares.

Em diversos casos envolvendo graves viola~6es de direitos humanos, esta Honoravel
Corte determinou a obriga~ao dos Estados de promover um ato publico de
reconhecimento de responsabilidade internacional com a finalidade de reparar 0

dana causado as vitimas e seus familiares, assim como de evitar que fatos
semelhantes se repitam no futuro57'. Neste sentido, e oportuno reiterar 0 valor
hist6rico do caso em apre~o para a sociedade brasileira, assim como a consequente
importancia do esclarecimento e da divulga~ao dos fatos relacionados aos
desaparecimentos for~ados dos membros da Guerrilha do Araguaia.

Portanto, 0 reconhecimento de responsabilidade internacional por parte de altas
autoridades do Estado e um elemento indispensavel e 0 ponto de partida para
qualquer possibilidade de repara~ao, principalmente porque se tratam de fatos
relacionados a violencia politica.

Com base no anterior, os representantes das vitimas solicitam que esta Honoravel
Corte determine que 0 Estado brasileiro promova um ato publico de reconhecimento
de responsabilidade internacional e pedido oficial de desculpas pelas graves
viola~6es aos direitos humanos perpetrados contra as vitimas do presente caso. A
responsabilidade internacional do Estado deve ser reconhecida tanto por a~ao quanta
por omissao, em especial pela denega~ao de justi~a.

Assim, considerando as caracteristicas deste caso, os representantes avaliam que
devem participar altos representantes dos tres Poderes Politicos do Estado, como um
sinal de vontade para abordar as graves deficiencias aqui expostas. Ademais, de
acordo com a jurisprudencia consolidada desta Corte, alem da presen~a de altas
autoridades do Estado, a realiza<;:ao do ate deve ser coordenada com os
representantes das vitimas com antecedencia a fim de garantir a participa~ao de
seus familiares, sendo que os gastos correspondentes deverao ser custeados pelo
Estado. Ademais, considerando que os familiares das vitimas moram em lugares
distantes -alguns inclusive no exterior- nem todos poderao assistir, sendo, portanto,
essencial a transmissao do ato publico em meios de comunica~ao (radio, jornais e
televisao )572 •

568 Corte IDH. Caso de La Masacre de Pueblo Bello YS. Colombia. Sentenc;:a de 31 de janeiro de 2006. Serie
C No. 140, par. 273.
". Corte IDH. Coso Tiu Taj!n vs. Guatemala. Senten<;a de 26 de novembro de 2008. Serie C No. 190, par.
103.
570 Segundo analise comparada da lista anexa aLei 9.140/95 e Livro~relat6rio da Comissao Especial sobre
Mortes e Desaparecidos Politicos.
571 Corte IDH. (asa Bdmaca Velcisquez ys. Guatemala. Sentenc;:a de 22 de fevereiro de 2002. Serie C No.
91, par. 84; Coso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Senten<;a de 25 de novembro de 2003. Serie C No.
101, par. 278 e 279; Coso Heliodoro Portugal vs. Panama. Senten<;a de 12 de agosto de 2008, par. 249,
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vi. A publicac;lio da sentenc;a

Esta HonorilVel Corte afirmou reiteradas vezes que suas sentenc;as sao por si mesmas
uma forma de reparac;ao e ordenou a sua pUblicac;ao como uma forma fazer conhecer
a verdade sobre 0 ocorrido. Assim mesmo, reconheceu que a difusao de sua sentenc;a
nos meios de comunicac;ao do pais contribui para que a sociedade em seu conjunto
tome conhecimento da responsabilidade do Estado pelos fatos denunciados. Do
mesmo modo, considerou que esta difusao constitui parte da reparac;ao moral das
vitimas e de seus familiares573 •

Assim mesmo, a Corte afirmou que medidas de reparac;ao podem ser concretizadas:

"mediante La realizaci6n de actos u obras de alcance 0 repercusi6n pUblicos,
que tengan efectos como la recuperaci6n de la memoria de las victimas, el
restabLecimiento de su dignidad, la consolaci6n de sus deudos 0 la
transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los
derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos
tendientes a que no vuelvan a ocurrir'''. "

Com base neste consolidado entendimento, os representantes das vitimas solicitam
que esta Honon\vel Corte ordene ao Estado que publique os capitulos relativos aos
fatos provados e aanalise jurfdica dos artigos da Convenc;ao violados, assim como a
parte resolutiva da sentenc;a de merito em seu Diario Oficial e em um jornal de
grande circulac;ao nacional. Outrossim, solicitam a publicac;ao de um livro com a
inteiro teor da sentenc;a.

vii. A denominac;lio do "Dia dos Desaparecidos no Brasil" e
realizac;lio uma obra, monumento ou parque publico em
homenagem as vitimas

Apesar do reconhecimento, no ambito interno, da responsabilidade do Estado no que
se refere a repressao sistematica de opositores politicos durante a ditadura militar
brasileira e pelo desaparecimento de pessoas ligadas a estes movimentos, ate a
presente data 0 Estado brasileiro nao adotou qualquer medida adicional de
reconhecimento da existencia deste fenomeno.

caso, assim como
militar brasileira,

dos familiares das vitimas do presente
desaparecidos politicos da ditadura

ConseqUentemente, os representantes dos familiares solicitam que esta Honoravel
Corte ordene que 0 Estado designe um dia como dia do desaparecido politico,
durante 0 qual se realizariam atividades para recordar as pessoas desaparecidas
durante a ditadura militar. Esta medida ajudara a criar consciencia na populac;ao em
geral sobre a gravidade dos fatos ocorridos, como um meio coadjuvar na nao
repetic;ao dos mesmos.

Assim mesmo, muitos
familiares de outros

sn Corte IDH. Caso de las Ninas Yean y BasteD Y$. Republica Dominicana. Sentenc;:a de 8 de setembro de
2005. Serie C No. 130, par. 235; Coso del Penal Miguel Castro Castro vs. Peru. Senten~a de 25 de
novembro de 2006. Serie C No. 160, par. 445; Coso La Cantuta vs. Peru. Senten~a de 29 de navembro de
2006. Serle C No. 162, par. 235; Caso Cantaral Huamani y Garcia Santa Cruzvs. Peru. Sentenc;:a de 10 de
jUlha de 2007. Serie C No. 167, par. 194.
573 Corte IDH. Coso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Senten~a de 1 de mar~a de 2005. Serie
C No. 120, par. 195; Coso Lori Berenson Mejia vs. Peru. Senten~a de 25 de navembro de 2004. Serie C
No. 119, par. 240; Coso Carpio Nicolle y otras vs. Guatemala. Senten~a de 22 de navembro de 2004.
Serle C No. 117, par. 138i e Caso Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Sentenc;:a de 29 de abrH de
2004. Serie C No. 105, par. 103.

S74 Corte IDH. Coso Villagran Maroles y Otros vs. Guatemala. Senten~a de 26 de mar~a de 2001, Serie C
No. 77, par. 84.
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desconhecem 0 paradeiro final de seus entes queridos. Neste sentido, reclamam um
local que possam acudir para recordar de seus familiares.

Deste modo, os representantes das vitimas e dos seus familiares consideram que 0

Estado deveria construir uma obra, monumento, ou parque em homenagem aos
desaparecidos politicos no Brasil. Este espa~o podenl ser utilizado pelos familiares
para recordar seus entes queridos e para realizar atiVidades comemorativas no dia do
desaparecido no Brasil.

Ademais, constituira um reconhecimento oficial da existencia de um padrao
sistematico de viola~ao aos direitos humanos durante a ditadura militar brasileira e
principalmente 0 desaparecimento for~ado de pessoas.

Este Tribunal se pronunciou neste sentido no caso de Goiburu:

EI Estada debe construir un monumento en memoria de los senores Agustin
Goiburu Gimenez, Carlos Jose Mancuel/o Bareira y Rodolfo y Benjamin
Ramirez Villalba en un lugar centrico y destacado de la ciudad de Asuncion.
Dicho monumento debera tener una placa que haga constar el nombre de
esas victimas y haga alusion al contexto de las desapariciones forzadas
ocurridas durante la Operacion Condor. Tal monumento debera ser
construido dentro del plazo de un ano contado a partir de la notificacion de
la presente Sentencia. 575

viii. Cria,aa de uma Camissaa da Verdade

Sem duvida, de acordo com 0 estabelecido por esta Honoravel Corte em sua
jurisprudencia, a absoluta impunidade em que se mantem este caso ate a presente
data:

"propicia la repeticion croniea de las violaciones de derechos humanos y la
total indefension de las vietimas y de sus familiares, quienes tienen derecho
a canacer la verdad de las hechas. Este derecha a la verdad, al ser
reconocido y ejercido en una situacion concreta, constituye un medio
importante de reparacion y da lugar a una justa expectativa de las victimas,
que el Estado debe satisfacer [... ]'76".

A fim de propiciar um maior conhecimento dos fatos ocorridos durante a ditadura
militar brasileira, um dos reclamos dos familiares do presente caso e a cria~ao de
uma Comissao da Verdade no Brasil. A Carta de Sao Paulo, elaborada na conclusao do
seminario "Debate Sul-Americano sobre Verdade e Responsabilidade em Crimes
contra os Direitos Humanos" realizado em maio de 2007 em Sao Paulo, explicita esta
inten~ao. Assim mesmo, na discussao de elabora~ao do Plano Nacional sobre Direitos
Humanos realizada em Brasilia de 15 a 18 de dezembro de 2008,0 grupo de trabalho
responsavel pelo direito a memoria e averdade, composto por muitos familiares de
vitimas do presente caso, tinha como uma de suas principais reivindica~oes a cria~ao

de uma comissao da verdade, a qual foi incluida nas resolu~oes.

Essa Comissao deveria ter um prazo determinado para seus trabalhos e investidura
oficial para investigar e obter informa~oes. Alem disso, deve ser plural,
independente e utilizar procedimentos proximos aos judiciais. As Comissoes criadas
pelo Estado brasileiro (Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos e

575 Corte IDH. Casa Goiburu y otras vs, Paraguai. Senten~a de 22 de setembro de 2006. Serje C No. 153,
par. 177
576 Corte IDH. Caso de /a Mosacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Senten.;a de 31 de janeiro de 2006.
Serie C No. 140, par. 266; Caso Blanco Romero y otros ys. Venezuela. Senten<;:a de 28 de novembro de
2005. Serle C No. 138. par. 95; e Caso de /a Masocre de Mapiripan vs. Colombia. Senten.;a de 15
setembro de 2005. Sene C No. 134, par. 297.
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Comissao de Anistia) possuem poderes muito limitados de investigac;ao e uma das
crlticas e a impossibilidade de intimac;ao para depoimentos e a falta de cooperac;ao
de outras instancias do Governo, em especial 0 Ministerio da Oefesa, com
informac;oes sobre os fatos investigados. Assim mesmo, os familia res reclamam da
falta de acompanhamento pela sociedade de forma aberta, ampla e sistematica'''.

Nas palavras de alguns dos familiares, a criac;ao de uma Comissao da Verdade:

"contribuiria para 0 esclarecimento [dos fatos] e 0 estabelecimento da
verdade e da responsabilidade individual, assim como da verdade global, a
analise das estruturas da repressao ilegal e 0 contexto em que essas violac;6es
aos direitos humanos ocorreram. Contudo, sua contribuic;ao principal seria,
possivelmente, 0 acolhimento dessas narrativas por parte da sociedade
brasileira"S78.

Oeste modo, os representantes das vitimas e de seus familiares solicitam que esta
Honoravel Corte requeira ao Estado brasileiro a instalac;ao de uma Comissao da
Verdade, considerando que 0 seu trabalho poderia "contribuir a la bUsqueda de la
verdad de un per/odo historico [ ... ], por lo que ella constituye un esfuerzo muy
importante realizado por parte del Estado""'.

Ix. Atenc;iio medica e psicologica aos familia res

o profundo sofrimento, dor e angustia causados aos familiares pelo desaparecimento
forc;ado das vitimas do presente caso e pela falta de justic;a por mais de 35 anos e
inquestionavel.

Os familiares das vitimas deste caso tiveram sua saude fisica e mental afetadas em
consequencia da grave violac;ao ao projeto de vida individual, familiar e social.
Considerando a falta de justic;a, esclarecimento dos fatos e acesso a informac;ao
referente aos fatos denunciados, e possivel afirmar que algumas das consequencias
psicologicas continuam a afetar os familiares. Essas afetac;oes serao devidamente
comprovamendas futuramente por meio das declarac;oes registradas em cartorio
rendidas pelos familiares das vitimas.

Vale lembrar que as Comissoes criadas pelo Estado brasileiro para reparar as
violac;oes sofridas pelos familiares, incluem somente a indenizac;ao pecuniaria, e nao
preveem medidas integrais de reparac;ao ou metodologia de atenc;ao as vitimas.

Oeste modo, 0 Estado brasileiro possui a obrigac;ao de brindar assistencia medica e
psicologica gratuita aos familiares do presente caso, de modo que os mesmos possam
acessar um centro medico de qualidade para conseguir a assistencia requerida.
Quanto a assistencia medica e psicologica em casos de graves violac;oes aos direitos
humanos esta Honoravel Corte afirmou que 0 Estado deve:

"[b]rindar gratuitamente, a traves de sus instituciones de salud
especializadas, el tratamiento medico que requieran las vietimas incluyendo,
inter alia, los medicamentos que puedan ser necesarios. Asimismo, e.l Estado
debe creor un programa especiolizado de tratamiento psicol6gico y
psiquidtrico, el cual tambien debe ser brindado en forma gratuita. Al proveer
el tratamiento psicol6gico y psiquidtrico se deben considerar las
circunstancias particulares de cada persona, las necesidades de coda una de

S77 Comissao de Famitiares de Mortos e Desaparecidos Politicos de Sao Paulo. Dassie Ditadura: Mortos e
Desaparecidos Politicos no Brasil (1964-1985), op. cit. pag.50.
578 Comissao de FamHiares de Mortos e Desaparecidos Politicos de Sao Paulo. Dassie Ditadura: Mortos e
Desaparecidos Politicos no Brasil (1964-1985), op. cit. pag. 51.
579 Corte IDH. Casa Goiburu y otros VS. Paraguai. Sentent;:a de 22 de setembro de 2006. Sene C No. 153,
par. 169
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000456 elias, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e
individuales. Dicho tratomiento debe desarroliarse despu.!s de una
evaluaci6n individual, segun 10 que se acuerde con cada una de elias'''''.

Para maximizar os beneficios que a assistencia medica e psicol6gica possa brindar aos
familiares, os representantes requerem que esta HOnOrilVel Corte determine que 0

Estado inicialmente realize uma avalia~ao medica individual de cada um dos
familiares interessados, a fim de que a aten<;ao seja individualizada e 0 tratamento
que se requeira posteriormente seja brindado de acordo com as necessidades de
cada um.

b. Medidas de compensa<;ao

As indeniza~oes pecuniarias por parte do Estado, que incorreu em viola~ao de suas
obriga~oes internacionais e convencionais, tem 0 objetivo principal de remediar os
danos, tanto materiais quanta morais, que sofreram as partes prejudicadas581 . Para
que constituam uma justa expectativa, deverao ser proporcionais a gravidade das
viola~oes e do dana causadoS82 .

Conforme foi reconhecido pela Comissao Interamericana em sua demanda, muitos
dos familiares das vitimas do presente caso receberam algum tipo de compensa~ao

no ambito interne a titulo de repara<;ao583 . Neste sentido, os representantes
reconhecem 0 esfor<;o do Estado brasileiro para indenizar os familiares das vitimas.
Ao mesmo tempo, entendemos que as decisoes adotadas no ambito nacional nao
vinculam a decisao desta Honoravel Corte, especialmente neste caso, no qual os
calculos sao derivados de leis internas e nao representam um acordo entre as partes.

Contudo, consideramos que os valores a titulo de indeniza~ao que ja foram pagos no
ambito interne devem ser reconhecidos como parte da repara<;ao e descontados do
valor determinado no presente casoS84 .

i. Dano material

De acordo com a jurisprudencia da Corte Interamericana, 0 dana material supoe a
perda ou detrimento do patrimonio das vitimas, assim como os gastos efetuados em
razao dos fatos, e as consequencias de carater pecuniario que tenham um nexo
causal com os fatos violat6rios atribuidos ao Estado58S . A existencia de um dana
material gera uma condena~ao do Estado ao pagamento de indeniza~ao a parte
lesada para compensar as consequencias dos fatos586 . 0 valor estimado pelo conceito
de dana material deve levar em considera~ao criterios de equidade para sua
determina~ao587 .

Ademais, 0 dana material compreende, neste sentido, as no~oes de dana emergente,
dana patrimonial familiar e lucro cessante. 0 dana emergente e a consequencia

580 Corte JDH. Caso de la Masacre Plan de Sanchez vs. Guatemala. Senten<;:a de 19 de novembro de 2004.
Serie C No. 105,par. 107.
581 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Senten<;:a de 4 de dezembro de 1991. Serie C No.
11, pars. 47 e 49.
582 A Corte estimou que a natureza e 0 valor das repara<;:6es "dependen del dana ocasionado en (as
planas tanto material como moral". Corte IDH. Caso de la "Panel Blanca"(Paniagua Morales y otros) vs.
Guatemala. Senten<;a de 25 de maio de 2001. Serie C No. 76, par. 79.
583 Tabela de pagamentos apresentada pelo Estado aCIDH. Apendice III da Demanda da CIDH.
584 Tabela total de pagamentos efetuados pelo Estado no ambito interno. Anexo 81.
585 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras. Senten<;:a de 26 de novembro de 2003. Serle C
No. 102, par. 250.
586 Corte JDH. Casa La Cantuta vs. Peru. Senten<;:a de 19 de noviembre de 2006, Serle C No. 162, par. 213
5', Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela ys. Colombia. Senten<;a de 11 de maio de 2007. Serie C
No. 163, par. 248
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patrimonial direta e consiste nos gastos realizados pelos familiares gerados em
conseqliencia dos fatos denunciados. 0 lucro cessante e a renda nao recebida e sua
determina~ao depende da renda laboral, forma~ao profissional e outras condi~6es

economicas das vitimas.

Em rela~ao ao lucro cessante, esta Honoravel Corte estabeleceu que "a indeniza~ao

pelo conceito de perda de renda compreende a renda que a vitima falecida teria
recebido durante a sua vida provavel. Esse valor corresponde ao patrimonio da vitima
falecida, mas e entregue aos seus familiares""'. Para determinar esse valor e
considerada a atividade realizada pela vitima no momento em que ocorreu a
viola~ao, a esperan~a de vida no pais onde ocorreu e as circunstancias do cas05

".

Assim, a perda de renda refere-se aos valores que nao foram recebidos pelos
familia res em fun~ao dos fatos.

Considerando a impossibilidade de determinar com exatidao atividade que era
exercida no momento em que ocorreram os fatos deste caso, visto que as vitimas
estavam vivendo na clandestinidade, em virtude de sua persegui~ao politica e nao
podiam exercer atividades profissionais formais, os representantes solicitam que esta
Honoravel Corte adote os criterios estabelecidos na legisla~ao interna brasileira para
situa~6es semelhantes a fim de determinar 0 valor do lucro cessante devido aos
familiares das vitimas. Os representantes tambem entendem que a ado~ao de um
criterio unico respeita a equidade e igualdade entre as vitimas.

A Lei 10.559/02 de 13 de novembro de 2002, que regulamenta 0 pagamento de
indeniza~ao a anistiados politicos no Brasil, que foram impedidos de exercer suas
atividades laborais ou estudantis em razao da persegui~ao politica durante 0 Regime
militar, disp6e em seu art. 4°, que "a repara~ao economica em presta~ao unica
consistira no pagamento de trinta salarios minimos por ano de puni~ao e sera devida
aos anistiados politicos que nao puderem comprovar vinculos com a atividade
laboral""o. Em seu paragrafo 2° estabelece que "em nenhuma hip6tese 0 valor da
repara~ao economica em presta~ao unica sera superior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais)"591.

Os representantes optaram pela aplica~ao desta lei uma vez que, apesar dos fatos
violat6rios nao serem identicos (a lei cobre a totalidade da persegui~ao politica
incluindo 0 desaparecimento for~ado das vitimas por agente do Estado), as viola~6es

decorrem de um fator comum: a repressao politica imposta pelo Regime ditatorial, e
tem como objeto indenizar as vitimas por valores salariais deixados de receber.

Assim, solicitamos que esta Honoravel Corte determine a aplica~ao do criterio
estabelecido na Lei 10.559/02, atualizado para os dias atuais uma vez que a referida
legisla~ao foi aprovada em 13 de novembro de 2002. Para a atualiza~ao monetaria, os
representantes solicitam que esta Honoravel Corte adote 0 indice de atualiza~ao de
pre~os IGP-M da Funda~ao Getulio Vargas, que determina um valor de R$
163.758,51 592

•

'" Corte IDH. Caso Escue Zapata V5. Colombia. Senten,a de 4 de julho de 2007. Serie C No. 165, par.
141.
'" Corte IDH. Ca50 Carpio Nicolle y otros ys. Guatemala. Senten,a de 22 de novembro de 2004. Serie C
No. 117, par. 107
'"0 Lei 10.559 de 13 de novembro de 2002, art. 4. Anexo 37.
591 Idem.
592 Indice de corre~ao no perlodo: 1,6375851; Vator percentual correspondente: 63,7585100%; Valor
corrigido na data final: R$ 163.758,51 (REAL). Caleulo disponibilizado na web5ite do Banco Central do
Brasil: http://www4.beb.gov.brI?CORRECAO
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Contudo, considerando que algumas das vitimas do presente caso, por terem exercido
atividades laborais anteriores aos fatos deste caso, e terem side afastadas das
mesmas em virtude de sua persegui<;:ao politica, 0 que as permitiriam solicitar outra
forma de indeniza<;:ao de acordo com estabelecido na Lei 10.559'93, solicitamos que 0

pagamento devido das repara<;:oes determinadas por esta Honoravel Corte a titulo de
lucra cessante nao as impe<;:a de recorrerem a Comissao de Anistia, que aplica a Lei
10.559/02 para fazer valer os seus direitos e solicitar 0 pagamento de indeniza<;:ao
complementar a que teriam direito segundo a legisla<;:ao interna.

Neste sentido os representantes enfatizam que solicitam a aplica<;:ao do criterio
adotado internamente e nao a substitui<;:ao dos pracedimentos.

Por outra lado, em suas senten<;:as a Corte tem considerado certos elementos como
constitutivos do dana emergente. Entre eles, as despesas extrajudiciais realizadas
visando a apura<;:ao do paradeiro das vitimas'94, a perda de renda das familias das
vitimas que dedicaram suas vidas a busca por justi<;:a'95 e despesas correspondentes
ao sepultamento de seus entes queridos596

•

Igualmente, tem incluido gastos com medicamentos e tratamentos psicol6gicos
realizados pelos familiares das vitimas, diante do sofrimento a que foram
submetidos597

•

Despesas realizadas com a finalidade de determinar 0 paradeiro dos desaparecidos.
no Araquaia e localizar seus restos mortais:

Desde 0 momento inicial do desaparecimento for<;:ado dos seus entes e ao longo dos
anos, as familiares das vitimas se mobilizaram das mais diversas formas para localiza
los, estabelecer a verdade do ocorrido e buscar justi<;:a.

Somente ap6s 0 processo de democratiza<;:ao os familiares puderam se organizar para
esclarecer as circunstancias do desaparecimento das vitimas. Organizados, viajaram
diversas vezes para Brasilia, procurando por pessoas que pUdessem adicionar
informa<;:oes relevantes as buscas. Tais viagens, sempre pagas com a dinheiro dos
pr6prios familiares, tambem serviram para pedir ao Presidente da Republica, ao
Ministro da Justi<;:a e ao Advogado Geral da Uniao que nao interpusessem mais
recursos na A<;:ao Ordinaria para Presta<;:ao de fato, em tramite perante a Justi<;:a
Federal.

Alem disso, representantes dos familiares acompanharam, em diversas ocasioes e
muitas vezes com recursos pr6prios, buscas aos corpos na regiao do Araguaia
organizadas pela Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos. Nessas
viagens, os familiares atravessaram a regiao da guerrilha durante dias, viajando de
barco, carro<;:a ou caminhao em busca de informa<;:oes sobre 0 conflito e 0 destino dos
corpos dos desaparecidos598

•

593 Art. 5° A repara<;ao economica em presta<;ao mensal, permanente e continuada, nos termos do art. 8°
do Ata das DisposiJ;oes Constitucionais Transit6rias, sera assegurada aos anistiados politicos que
comprovarem vinculos com a atividade laboral [... J.Lei 10.559 de 13 de novembro de 2002, art. 4.
Di,ponivel em http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/2002/10559.htm
59< Corte IDH. Coso Blake vs. Guatemala. Senten,a de 22 de janeiro de 1999. Serie C No. 48, par. 49
'" Corte IDH. Coso La Cantuta vs. Peru. Senten,a de 19 de novembro de 2006. Serie C No. 162, par. 214.
'" Corte IDH, Coso Carpio Nicolle v. Guatemala. Senten,a de 22 de novembro de 2004. Serie C No. 117,
par. 110.
597 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. SentenJ;a de 1 de marJ;o de 2005. Sene
C No. 120, par. 152.
"" Dossie Ditadura: Mortos e Desaparecidos Politicos no Brasil (1964-1984), op. cit. p. 720.
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Todos esses atos geraram gastos aos familiares das vitimas desaparecidas. Tais gastos
incluem transporte, hospedagem, alimenta~ao, chamadas telefonicas, entre outros.

Ademais, com a finalidade de acompanhar 0 processo interno, os familia res viajaram
diversas vezes para a cidade de Sao Paulo para reunir-se com 0 advogado do caso, Dr.
Eduardo Greenhalgh. Alem disso, viajaram para Brasilia para obter copias do
processo.

Por fim, os familiares tambem tiveram despesas com a obten~ao de copia dos
documentos dos orgaos de repressao que aos poucos foram abertos, como por
exemplo, os arquivos encontrados no OOPS de Sao Paulo.

Considerando que muitos desses gastos ocorreram no transcurso de mais de 30 anos,
os familiares nao guardaram recibos dos mesmos. Assim, solicitamos que esta
Honon\vel Corte fixe em equidade 0 valor a ser pago para reembolsar os gastos
descritos.

Despesas medieas das familiares das vitimas diante do souimento pelo
desaparecimento

Diante da angustia causada pela incerteza dos fatos, os familiares das vitimas
dedicaram considen\vel parte de suas vidas a busca de informa~6es. Assim, as
condi~6es a que foram submetidos os familiares das vitimas geraram diversos
problemas de saude nos mesmos.

Nao sao incomuns familiares que sofreram e ainda sofrem de depressao grave e
necessitam de medica~ao e tratamento psicologico. Alem disso, envolvidas nas
buscas por informa~6es acerca de seus filhos, alguns familiares desenvolveram, alem
de depressao, doen~as de fundo emocional como 0 cancer.

Como visto, diante da dor experimentada pelo desaparecimento de seu ente querido
e da incerteza acerca de seu paradeiro, os familiares das vitimas tiveram muitos
gastos com medicos e medicamentos.

Assim, diante da impossibilidade de comprovar os gastos, os representantes
solicitam, com base nos fatos estabelecidos neste caso, que esta Honon\vel Corte
fixe 0 valor correspondente com base em equidade.

Ii. Dano nao-material

o dana moral refere-se ao sofrimento e afli~ao causados nas vitimas enos seus
familiares e abrange "el menoscabo de valores muy signitieativos para las personas,
asi como las alteraciones, de cardcter no pecuniario, en las condiciones de
existencia de la vietima 0 su tamilia"'''.

Ainda que a senten~a seja per se uma forma de repara~ao, 0 dana moral deve ser
objeto de compensa~ao economica fixada com criterios de equidade 600. 0 dana moral
e estabelecido em rela~ao a vitima direta e de seus familiares, acrescendo a estes 0

valor estabelecido para a primeira.

Dano moral em preiuizo das vitimas:

Assim como sustentado ao longo desta peti~ao, as vitimas foram detidas sem
qualquer formaliza~ao legal ou controle judicial. Levadas as bases militares, eram
identificadas e barbaramente torturadas e depois desaparecidas..

599 Corte IDH. Caso La Cantuta YS. Peru. Sentem;:a de 19 de noviembre de 2006. Selie C No. 162, par.
216.
600 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Peru. Senten,a de 19 de noviembre de 2006. Serle C No. 162, par.
219.
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em uma viola~ao imediata dos artigos 3, 4, 5, 7, 8 e 25 da Conven~ao Americana,
todos em conexao com 0 artigo 1.1 do mesmo instrumento. Independentemente do
tempo de dura~ao da deten~ao das vitimas em poder dos agentes estatais, em casos
similares a Corte Interamericana tem determinado que a mera deten~ao ilegal e
suficiente para que se configure uma viola~ao a integridade fisica e moral e que
quando os fatos sao apresentados e possivel inferir, ainda que nao existissem provas
a esse respeito, que 0 tratamento conferido as vitimas foi desumano e degradante601 .

Ademais, tendo em conta que a pnltica de torturas e execu~6es sumarias faziam
parte do modus operandi dos agentes estatais em casos de desaparecimentos
for~ados, infere-se que as vitimas foram submetidas a este tipo de tratamento.

Em consequencia, atendendo as circunstancias e a jurisprudencia recente desta
Honoravel Corte, solicitamos que se estabele~a 0 pagamento, a titulo de dane moral,
de US$100.000,00 (cem mil dolares americanos)602 a cada vitima desaparecida, bem
como a vitima Maria Lucia Petit da Silva, vitima de tortura e execu~ao sumaria cujos
restos mortais foram identificados em 2001, soma que devera ser distribuida entre os
herdeiros das vitimas.

Dana maral em prejuizo dos familiares das vitimas:

A Corte tem determinado em outros casos de desaparecimento for~ado, e com
rela~ao aos pais da vitima que "se puede admitir la presunci6n de que los padres han
sufrido moraLmente por La muerte crueL de los hijos, pues es propio de La naturaleza
humana que tada persona experimente doLor ante el suplicia de su hijo" 603.

Adicionalmente, a Corte tem destacado que 0 desaparecimento for~ado gera
sofrimento, angustia, inseguran~a, frustra~ao e impotencia em todos os familiares
das vitimas, ante a absten~ao das autoridades publicas de investigar os fatos6

".

Ao fixar 0 montante da indeniza~ao a Corte toma em considera~ao varios fatores,
dentre os quais a modalidade do crime, a falta de determina~ao de todos os
responsaveis e 0 impacto no projeto de vida e saude fisica e mental dos familiares
das vitimas605 .

No presente caso, somado ao desaparecimento e a morte de seus entes queridos, os
familiares das vitimas nao puderam ate 0 presente momento, mais de 35 anos de
ocorridos esses fatos, obter os restos de seus entes e dar-lhes a devida sepultura.
Igualmente, nao tiveram respostas das institui~6es estatais as quais recorreram.
Assim, de acordo com os fatos do presente caso, 0 desaparecimento for~ado das
vitimas e as viola~6es de direitos humanos perpetradas contra seus familiares
produziram um profundo impacto emocional, agravados pelas seguintes
circunstancias:

• Por anos os familiares desconheciam 0 paradeiro das vitimas, fantasiavam que
eles estariam perdidos ou sem memoria e guardavam esperan~as que as
vitimas retornariam para casa;

601 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia V5. Peru. SentenJ;a de 27 de novembro de 2003. Serie C No. 103, par.
87; Coso Juan Humberto Sanchez vs. Honduras. Senten<;a de 7 de junha de 2003. Serie C No. 99, par. 98;
Coso Bamaca Velasquez vs. Guatemala. Senten<;a de 25 de novembro de 2000. Selie C No. 70, par. 150.
602 Corte lDH. Coso Gamez Palomino vs. Peru. Senten<;a de 22 de navembro de 2005. Serie C No. 136,
par. 132.
603 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros VS. Suriname. SentenJ;a de 10 de setembro de 1993. Sene C No.
15, par. 76; Coso CastWa Paez vs. Peru. Senten<;a de 27 de novembro de 1998. Selie C No. 43, par. 88
604 Corte lDH. Caso Blake vs. Guatemala. Senten<;a de 24 de enera de 1998. Selie C No. 36, par. 14.
~os Corte IDH. Caso de La Masacre de la Rochela vs. Colombia. SentenJ;a de 11 de maio de 2007. Serie C
No. 163, par. 271.
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• 0 reconhecimento do Estado acerca dos fatos envolvendo os desaparecidos
ocorreu apenas em 1995, mais de 20 anos apos 0 desaparecimento fon;:ado das
vitimas, e nao houve qualquer investiga~ao ate os dias atuais;

• Os familia res estavam impossibilitados de acessar a Justi~a e de procurar por
seu ente querido tanto por falta de informa~6es como por medo que a
procura os prejudicasse;

• A denega~ao de Justi~a por mais de 30 anos desde 0 desaparecimento for~ado

das vitimas;

• Declara~6es publicas de militares afirmando que haviam torturado e
executado as vitimas, sem qualquer forma de investiga~ao diante das
afirmativas pelas autoridades judiciarias;

• Declara~6es contra a honra das vitimas desaparecidas, bem como de seus
familiares.

Como conseqUencia, solicita-se que esta Honrosa Corte fixe por equidade os
seguintes montantes de forma consistente com os valores fixados pela Corte em
casos similares606

•

Beneficiarios Indeniza(:ao Dar dana moral
Vitimas US $100.000
Filho(a)s US $80.000

Esposa(o) ou companheiro(a) US $80.000
Irmaos US $80.000

D. Gastos e Custas

A Corte estabeleceu que:

"[L]as costas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de
reparacion consagrado en el articulo 63.1 de la Convencion
Americana, puesto que la actividad desplegada par los familiares
de las vietimas 0 sus representantes con el fin de obtener just/cia,
tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que
deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional
del Estado es decLarada mediante una sentencia condenatoria. [ ... ]
comprende los gastos generados ante las autoridades de La
jurisdiccion interna, as! como los generados en eL curso deL
proceso ante eL sistema interamericano, teniendo en cuenta La
acreditacion de Los gastos hechos, las circunstancias deL caso
concreto y la naturaleza de La jurisdiccion internacionaL de La
proteccion de los derechos humanos. Esta apreciacion puede ser
realizada con base en el principia de equidad y tomando en cuenta
Los gastos seiiaLados y comprobados par Las partes, siempre que su
quantum sea razonabLe607

".

'" Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Senten,a de 11 de maio de 2007. Serle C
No. 163, par. 273, outorgando US$ 100.000 as vitimas diretas do massacre, US$ 70.000 aos filhos e filhas
das viti mas, e US$ 70.000 aos companheiros/as permanentes das vitimas. Corte IDH. Caso Myrna Mack
Chang, par. 267, outorgando US$ 110.000 a filha da vitima e US$ 100.000 a uma das filhas da vitima.
ro7 Corte lDH., Caso Carpio Nicolle y atros V5. Guatemala. op. cit., par. 143; Corte IDH. Caso Tibi Vs.
Equador, Cit., par. 268; Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducaci6n del Menor" V5. Paraguai, op. dt.,
par. 328; Corte IDH. Casa Ricardo Canese YS. Paragual, op. cit., par. 212.
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Com base neste entendimento, sustentamos que os familiares das vitimas deste,
assim como os seus representantes, Comissao de Familiares de Mortos e
Desaparecidos Politicos de Sao Paulo, Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e
CEJIL, tem direito ao pagamento dos seguintes montantes enquadrados no conceito
de despesas e custas:

a. Despesas e custas da Comissao de Familiares de Mortos e
Desaparecidos de Sao Paulo

A Comissao dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Politicos, possui como um de
seus objetivos promover a continuidade das investiga~6es sobre as circunstancias das
mortes e localiza~ao dos restos mortais das vitimas da ditadura militar, dando
prosseguimento as pesquisas nos arquivos da policia politica, e demais arquivos e
locais que as possibilitem. Tem como objetivos, tambem, identificar os responsaveis
pela tortura, assassinatos e "desaparecimentos" politicos e incentivar medidas
judiciais para a repara~ao moral e material das vitimas da repressao politica.

Na qualidade de co-peticionarios ante a Comissao Interamericana de Direitos
Humanos, a Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos de Sao Paulo
(CGMD/SP) teve gastos relacionados com aspectos de elabora~ao de peti~6es e
documenta~ao do caso. No futuro, e referente ao litigio ante esta Corte, estima-se
que igualmente seus membros destinarao uma propor~ao substancial de seu tempo na
elabora~ao, edi~ao, leitura de material e discussao de escritos relativos a esta causa.
Igualmente, se preve que estes representantes viajem a Costa Rica para a audiencia
ou audiencias que esta Corte venha convocar.

Em razao do exposto, os representantes solicitam a esta Honoravel Corte que seja
fixado um valor em equidade para os gastos que a Comissao tenha tido ate a
presente data, e a Comissao reserva a oportunidade para apresentar os gastos a
serem efetuados no futuro.

b. Despesas e custas do processo do Grupo Tortura Nunca Mais do
Rio de Janeiro

o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ (GTNM/RJ) foi fundado em 1985 por iniciativa de ex
presos politicos que viveram situa~6es de tortura durante 0 regime militar e por
familiares de mortos e desaparecidos politicos e tornou-se, por meio das lutas em
defesa dos direitos humanos de que tem participado e desenvolvido, uma referencia
importante no cenario nacional.

Desta maneira, como faz no presente caso, tem assumido um claro compromisso na
luta pelos direitos humanos, pelo esclarecimento das circunstancias de morte e
desaparecimento de militantes politicos, pelo resgate da memoria historica, pelo
afastamento imediato de cargos publicos das pessoas envolvidas com a tortura, pela
forma~ao de uma consciencia etica, convicto de que estas sao condi~6es

indispensaveis na luta hoje contra a impunidade e pela justi~a.

Na qualidade de co-peticionarios ante a Comissao Interamericana de Direitos
Humanos, 0 GTNM/RJ teve gastos relacionados com aspectos de elabora~ao de
peti~6es e documenta~ao do caso. No futuro, e referente ao litigio ante esta Corte,
estima-se que igualmente seus membros destinarao uma propor~ao substancial de
seu tempo na elabora~ao, edi~ao, leitura de material e discussao de escritos relativa
a esta causa. Igualmente, se preve que estes representantes viajem a Costa Rica para
a audiencia ou audiencias que esta Corte venha convocar.
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Em razao do exposto, os representantes solicitam a esta Honoravel Corte que seja
fixado um valor em equidade para os gastos que 0 Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de
Janeiro, tenha tido ate a presente data, reservando a oportunidade para apresentar
os gastos que sejam efetuados no futuro.

c. Despesas e custas do processo do Centro pela Justis;a e 0 Direito
Internacional

CEJIL atuou como representante da vitima e de seus familiares desde que foi
apresentada a peti\=ao inicial perante a Comissao Interamericana, em agosto de
1995.

Desde entao 0 CEJIL realizou gastos que incluem viagens, gastos com comunica\=oes,
fotocapias, papelaria e correios. Estes gastos estao concentrados principalmente no
impulso do merito do caso, e no encaminhamento do caso a esta Corte.

Apesar dos gastos efetuados nos 4 primeiros anos do processamento do Caso na
Comissao Interamericana de Direitos Humanos, incluirem viagem a Washington,
documenta\=ao e viagens internas para elabora\=ao, entre os copeticionarios, de
documentas;ao para realizas;ao de audiencia sobre 0 caso, oferecimento
documenta\=ao apresentada se refere aos anos entre 1999 e 2009.

Na documenta~ao apresentada esta detalhada a varia\=ao do tipos de gastos
conforme os periodos, facilitando a visualizas;ao da varias;ao conforme as diferentes
etapas do tramite do presente caso'08.

Durante esse periodo foram realizadas viagens aos estados que agrupam 0 maior
numero de familiares. Entre 1999 e 2006 as reunioes com os familiares eram
preferencialmente realizadas em Sao Paulo e Rio de Janeiro, cidades onde se
encontram as sedes das entidades representantes dos beneficiarios, e Brasilia, em
reunioes com argaos publicos sobre tramites diretamente relacionados ao caso, local
de maior facilidade no encontro dos familiares, que sao residentes de estados
diversos no pais. Nos ultimos dois anos os representantes dos beneficiarios passaram
a ter contato com um numero maior de familiares, determinando que as reunioes
passassem a serem realizadas nos Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Bahia, Ceara e na capital federal, Brasilia, para facilitar 0 deslocamento e
encontro dos 117 familiares representados. Nesse periodo tambem foram realizadas
viagens a Washington, relacionadas ao tramite do caso perante a Comissao
Interamericana.

A pesquisa, capia e envio de documenta\=ao, entre os representantes dos
beneficiarios e os respectivos argaos de protes;ao dos direitos humanos do Sistema
Interamericano, a Comissao e esta Honoravel Corte, foram consideravelmente
intensificadas nas etapas de admissibilidade, atualizas;ao das provas, Alega\=oes
Finais, audiencias perante a Comissao, periodo que antecedeu a analise de Merito
na mesma e na elabora\=ao da presente demanda.

Igualmente, foram realizados gastos correspondentes a 0 tempo de trabalho juridico
dedicado a aten~ao espedfica do caso e a investiga~ao, compila~ao e apresenta~ao

de provas, realiza~ao de entrevistas e prepara\=ao de pe~as processuais. Na
sequencia estao detalhados alguns destes valores:

608 Retat6rio e recibos de custas e despesas. Anexo 92
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d Despesas futuras

As despesas aClma dlscnmmadas nao mcluem aqueles em que os famlilares e seus
representantes incorrerao no restante tramite processual perante esta Honoravel
Corte, Estes gastos futuros compreendem, entre outros, as deslocamentos e despesas
adicionais de testemunhas e peritos aCosta Rica; 0 deslocamento dos representantes
aCosta Rica; as despesas que resultem da obten<;ao de prova futura e todos os outros
em que se possa incorrer para a adequada representa<;ao das vitimas perante a
Honoravel Corte,
Em aten<;ao ao anterior, os representantes dos familiares das vitimas solicitam a
Honoravel Corte que, na etapa processual correspondente, nos conceda a
oportunidade de apresentar montantes e comprovantes atualizados sobre as despesas
em que se incorren\ durante 0 decurso do processo contencioso internacionaL

Documentos dos eastos com 0 Caso Araguaia no periodo de 1999 a 2009
Viagens (Passagens/Perdien

R$ 73.568,91
US$ 38.118,60

e Transportes/Hospedal!ens
Correios R$ 8.030,92 US$ 4.161,10
Capias R$ 5.455,58 US$ 2.826 72

Material para Pesquisas R$ 173,90
(Livros e informa<;oes US$ 90,10

eerais\
TOTAL: R$ 87.229,31 US$ 45.196,53. , ,

VIII. PROVA
Compartilhamos as provas documentais apresentadas pela Douta Comissao
Interamericana em sua demanda. Adicionalmente apresentamos as seguintes provas:

A. Documental

a. Processos judiciais:

A<;ao Ordinaria para a Presta<;lio de Fato n° 82.00.24682·5
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11

Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16

Anexo 17
Anexo 18

Peti<;ao Inicial de 24 de fevereiro de 1982
Contesta<;ao da Uniao Federal de 19 de agosto de 1982
Despacho de intima<;ao da Uniao para apresenta<;ao do relatorio, de 19
de outubro de 1998
Offcio do Ministerio da Defesa, de 25 de abril de 2000
Contra-razoes dos autores de 27 de outubro de 2003
Parecer do Ministerio Publico Federal de 10 de novembro de 2004.
Peti<;ao dos Autores de 29 de novembro de 2004
Despacho de 29 de novembro de 2004
Offcios expedidos a orgaos do Estado em 7 de dezembro de 2004
Habeas Corpus de 9 de dezembro de 2004
Decisao do Pedido de Liminar no Habeas Corpus de 15 de dezembro de
2004
Embargos de Declara<;ao de 24 de fevereiro de 2005
Decisao dos Embargos de Declara<;ao de 30 de maio de 2005
Recurso Extraordinario da Uniao de 8 de julho de 2005
Decisao de admissibilidade do Recurso Especial de 16 de mar<;o de 2006
Decisao de inadmissibilidade do Recurso Extraordinario de 16 de mar<;o
de 2006
Parecer do Ministerio Publico Federal de 11 de dezembro de 2006
Peti<;ao da AGU de 22 de fevereiro de 2007

,
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Anexo 19
Anexo 20
Anexo 21
Anexo 21

Peti~ao dos Autores de 4 de maio de 2007
Acordao do STJ de 26 de junho de 2007
Declara~ao de Transito em julgado
Peti~ao dos autores de 14 de julho de 2008

Anexo 45
Anexo 46

Inqueritos eivis Publicos n° 1/2001, 312001, e 5/2001
Anexo 22 Termos de declara~ao que prestam os moradores da regiao e agentes

do Estado

ArgUis;ao de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 153
Anexo 23 Peti~ao Inicial da Ordem dos Advogados do Brasil de 21 de outubro de

2008
Anexo 24 Informa~6es prestadas pela Advocacia Geral da Uniao

Promos;ao de arquivamento n° 2008.61.81.012372-1
Anexo 25 Representa~ao do Ministerio Publico Federal de 3 de dezembro de 2007
Anexo 26 Decisao da l' Vara Federal Criminal do Juri e das Execu~6es Penais, de

9 de janeiro de 2009

Habeas corpus n° 131.798/3-4-SP (Vladmir Herzog)
Anexo 27 Decisao da 4' Camara Criminal em 13 de outubro de 1992

As;ao de extradis;ao EXT. 1.079 e EXT. 074
Anexo 28 Voto do Ministro Marco Aurelio

As;ao Civil Publica n° 2008.61.00.011414-5
Anexo 29 Contesta~ao da Advocacia Geral da Uniao de 14 de outubro de 2008

Requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil ao Superior Tribunal Militar
Anexo 30 Representa~ao da OAB (0271/2008/PGJM/DDJ) de 11 de mar~o de

2008.

b. Atos normativos
Anexo 31 Ato Institucional N" 1 de 9 de abril de 1964
Anexo 32 Ato Institucional N" 4 de 7 de dezembro de 1966
Anexo 33 Ato Institucional N" 5 de 13 de dezembro de 1968
Anexo 34 Emendas Substitutivas 6, 7 e 8, de agosto 1979
Anexo 35 Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991
Anexo 36 Lei 9.140, de 5 de dezembro de 1995, e anexos 1 e 2
Anexo 37 Lei 10.559 de 13 de novembro de 2002
Anexo 38 Portaria 567/MD, de 30 de abril de 2009
Anexo 39 Medida Provisoria No. 228 de 9 de dezembro de 2004

c. Documentos Oficiais das Fors;as Armadas
Anexo 40 Opera~ao Peixe I: Cronograma das a~6es na area de Maraba.
Anexo 41 Opera~ao Peixe I: Diretriz do Comandante da 6' RM (de mar~o de 1972)
Anexo 42 Operac;:ao Peixe I: Sumario dos Informes Colhidos (de mar~o de 1972)
Anexo 43 Opera~ao Peixe II: Confirma~ao de ordens verbais.
Anexo 44 Opera~ao Peixe III: Info e combate (de 27 de mar~o de 1972 a maio de

1972)
Opera~ao Peixe III: Info e Combate (de abril de 1972)
Plano de opera~6es Peixe III (de 10 abril de 1972)
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Anexo 47
Anexo 48
Anexo 49

Anexo 50
Anexo 51
Anexo 52

Anexo 53
Anexo 54

Anexo 54
Anexo 55

Anexo 56
Anexo 57
Anexo 58
Anexo 59
Anexo 60
Anexo 61

Opera<;:ao Peixe III: Opera<;:6es ate 0 momenta (de 15 abril de 1972)
Opera<;:ao Peixe IV: Info
Opera<;:ao Peixe IV: Reuniao do dia 3 de maio de 1972 (de maio de
1972)
Opera<;:ao Peixe IV: Confirma<;:ao de ordens verbais (de maio de 1972)
Plano de opera<;:6es Peixe V (de 9 de maio de 1972)
Sumario da segunda fase de eoletas de informa<;:6es da Opera<;:ao Peixe
(de abril de 1972)
Ordem de opera<;:6es n° 6 (de 26 de maio de 1972)
Relatorio das Opera<;:6es Contra guerrilheiras realizadas no sudeste do
Para (de 30 de outubro de 1973)
Fonia com Xambioa: Mapa da For<;:a (de 29 de maio de 1972)
Relatorio Manobra Araguaia/72: Opera<;:ao Papagaio e Relatorio de
Apoio Logistieo (de novembro de 1972)
Plano de Informa<;:6es Sueuri n° 1 (de abril de 1973)
Ordem de opera<;:6es n° 1: Opera<;:ao Sueuri (de abril de 1973)
Opera<;:ao Papagaio: Relatorio das Opera<;:6es (de novembro de 1972)
Relatorio Especial de Informa<;:6es N" 1/74
Plano administrativo (Papagaio): Exercieio
Opera<;:ao Cigana: Relatorio da Equipe da 3' Brigada Infantaria (de 11
de abril de 1974)

d. Relat6rios das missoes antropol6gicas
Anexo 62 EMF. Informe Teenieo de La Visita Realizada a la regi6n de Araguaia,

8 a 11 de maio de 1996
Anexo 63 EMF. Informe de La 2da misi6n realizada por EI EAAF en la regi6n de

Araguaia, Brasil, entre el 30 de junia y eL 25 de Julio de 1996

e. Extratos de Iivros e artigos
Anexo 64
Anexo 65

Anexo 66

Anexo 67

Anexo 68

Anexo 69
Anexo 70

Anexo 71

Anexo 72

f. Noticias
Anexo 73

Anexo 74

Bieudo, Helio. A questiio do sigilo dos arquivos
Bicudo, Helio; Comparato, Fabio; Dos Santos, Belisario. Pareeer sobre
a Lei de Anistia, 2004
Carvalho, Luiz Maklouf. 0 coroneL rompe 0 silencio. l' Edi<;:ao. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2004
Comissao de Familiares de Mortos e Desapareeidos Politicos. Dossie
ditadura: mortos e desaparecidos politicos no Brasil (1964-1985). 2'
Edi<;:ao. Sao Paulo: Imprensa oficial, 2009.
Monteiro, Adalberto (organizador). Guerrilha do Araguaia: Uma
epopeia peLa liberdade. Sao Paulo: Anita Garibaldi, 2005.
Piovesan, Flavia. Desarquivando 0 Brasil.
Sociedade Paraense de Direitos Humanos. VioLencia ruraL no suI do
Para. Belem, 2005.
Sa, Glenio. Araguaia: relato de um guerrilheiro: depoimento inedito
sobre sua participac;ao na guerrilha do Araguaia. 2' edi<;:ao. Sao Paulo:
Editora Anita Garibaldi, 1990.
Weichert, Marlon A. 0 direito 6 verdade e ao arquivos sigilosos.

Jornal Diario Popular. Peritos iniciam analise de ossadas, de
01/05/1991
o Globo. Dossie de materias publieadas nos dias 5, 6, 7, e 8 de abril de
1998
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Anexo 75
Anexo 76

Anexo 77

Anexo 78

Anexo 79

Revista Epoca. Historia Enterrada, de 15/03/2004
Folha de Sao Paulo. Lavrador nao indenizado diz que vai recorrer, de
21/06/2009
Folha de Sao Paulo. Enfermeiro reanimava presos sob tortura, de
01/05/2005
Dossie de noticias relativas alocaliza<;ao dos restos mortais de Bergson
Gurjao Faria
Dossie de noticias relativas a instaura<;ao do Grupo de Trabalho
instituido pela Portaria 5671 MD

g. Quadros e Tabelas:
Anexo 80 Lista de beneficiarios
Anexo 81 Tabela total de pagamentos efetuados pelo Estado no ambito interne
Anexo 82 Tabela das indeniza<;6es pagas pela CEMDP

h. Declara<;oes
Anexo 83 Declara<;ao que presta Crimeia Alice Schmidt de Almeida, de 24 de

janeiro de 1996
Anexo 84 Depoimento que presta Eduardo Jose Monteiro Teixeira

[ I

i.Outros
Anexo 85

Anexo 86
Anexo 87

Anexo 88
Anexo 89

Anexo 90
Anexo 91
Anexo 92

Nota da Assessoria de Comunica<;ao do Ministerio da Defesa de junho
de 2009
Nota de repudio dos familiares de 9 de julho de 2009
Audio da sessao de homenagem ao Coronel Licio Augusto Maciel na
Camara de Deputados em 24 de junho de 2005.
CD com copia eletr6nica dos volumes I a V do processo interne
Lista da Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos do Estado
de Sao Paulo referente aos agentes do Estado que participaram das
opera<;6es militares na regiao do Araguaia
Procura<;6es
Curriculo dos peritos
Tabela e Recibos de custas e gastos dos representantes

!

I i

B. Declara<;oes

Considerando 0 elevado numero de vitimas do presente caso, oferecemos abaixo uma
rela<;ao de todos os familiares que apresentarao declara<;6es juramentadas sobre os
seguintes aspectos: sua rela<;ao familiar com a vitima desaparecida; a forma como
tomou conhecimento do desaparecimento for<;ado; as gest6es pessoais e a<;6es
impulsionadas por familiares para conhecer a verdade sobre 0 ocorrido e localizar os
restos mortais de seus entes queridos; 0 contexte politico vivenciado apos os
desaparecimentos, a atua<;ao das autoridades pUblicas, assim como outros obstaculos
enfrentados na busca pela obten<;ao de justi<;a; as conseqUencias materiais e
imateriais do desaparecimento, e da falta de verdade e justi<;a em sua vida pessoal e
familiar; as indeniza<;6es financeiras recebidas; entre outros aspectos relacionados ao
caso.

1. Aldo Creder Correa, irmao de Elmo Correa e Maria Celia Correa
2. Anamelia de Fatima Dantas Batista, irma de Uirassu de Assis Batista
3. Cleber de Carvalho Troiano, irmao de Rodolfo de Carvalho Troiano
4. Clovis Petit de Oliveira, irmao de Jaime Petit da Silva, Lucio Petit da Silva e

Maria LUcia Petit da Silva

163



Caso Julia Gomes Lund e owtros YS. Brasil
Memorial de requerlmentos, argumentos e provas

000468
ieve CEjIL

5. Crimeia Alice Schmidt de Almeida, companheira de Andre Grabois
6. Dilma Santana Miranda, irma de Dinaelza Santana Coqueiro
7. Dinora Santana Rodrigues, irma Dinaelza Santana Coqueiro
8. Dirceneide Soares Santana, irma de Dinaelza Santana Coqueiro
9. Diva Soares Santana, irma de Dinaelza Santana Coqueiro
10. Djalma Concei<;:ao Oliveira, irmao de Dinalva Oliveira Teixeira
11. Eduardo Jose Monteiro Teixeira, irmao de Antonio Carlos Monteiro Teixeira
12. Elena Gibertini Castiglia, mae de Libero Giancarlo Castiglia
13. Elena Maria Haas Chemale, irma de Joao Carlos Haas sobrinho
14. Eliana Maria Pil6 Alexandrino Oliveira, irma de Pedro Alexandrino de Oliveira

Filho
15. Elisaud Calatrone, irma de Joao Gualberto Calatrone
16. Elizabeth Silveira e Silva, irma de Luiz Rene Silveira e Silva
17. Eloi Brum Fonseca, irma de Cilon da Cunha Brum
18. Elza da Concei<;:ao Oliveira, mae de Dinalva Oliveira Teixeira
19. Emilia Augusto Teixeira Mandim, irma de Antonio Carlos Monteiro Teixeira
20. Epaminondas Lima Piauhy Dourado, irmao de Jose Lima Piauhy Dourado e

Nelson Piauhy Dourado
21. Helenalda Resende de Souza Nazareth, irma de Helenira Rezende de Souza

Nazareth
22. lelnia Farias Johnson, irma de Bergson Gurjao Farias
23. Igor Grabois Olimpio, filho de Gilberto Olimpio Maria
24. Jane Valadao de Sousa, irma de Arildo Airton Valadao
25. Joao Carlos Schmidt de Almeida , filho de Andre Grabois
26. Jose Antonio Correia de Souza, irmao de Rosalindo Souza
27. Jose Dalmo Ribeiro Ribas, irmao de Antonio Guilherme Ribeiro Ribas
28. Jose Francisco Pereira, irmao de Aurea Elisa Pereira Valadao
29. Julio Cesar Pereira Marques, irmao de Paulo Roberto Pereira Marques
30. Junilia Soares Santana, irma de Dinaelza Santana Coqueiro
31. Laura Petit da Silva, irma de Jaime Petit da Silva, Maria Lucia Petit da Silva e

Lucio Petit da Silva
32. Lorena Moroni Girao Barroso, irma de Jana Moroni Barroso
33. Luiza Gurjao Farias, mae de Bergson Gurjao Farias
34. Luiza Monteiro Teixeira, mae de Antonio Carlos Monteiro Teixeira
35. Maria de Fatima Marques Macedo, irma de Paulo Roberto Pereira Marques
36. Maria do Socorro de Castro, irma de Antonio Teodoro de Castro
37. Maria Eliana de Castro Pinheiro, irma de Antonio Teodoro de Castro
38. Maria Elisa Orlando da Costa, sobrinha de Osvaldo Orlando da Costa
39. Maria Elisabeth Calatrone Frasson, irma de Joao Gualberto Calatrone
40. Maria Helena Mazzaferro Bronca, irma de Jose Huberto Bronca
41. Maria Leonor Pereira Marques, mae de Paulo Roberto Pereira Marques
42. Maria Merces Pinto de castro, irma de Antonio Teodoro de Castro
43. Maria Rita Orlando Ferreira, sobrinha de Osvaldo Orlando da Costa
44. Marilda Toledo de Oliveira Souza, irmao de Jose Toledo de Oliveira
45. Maristella Nurchis, irma de Manoel Jose Nurchis
46. Mathilde de Lima Calatrone, irma de Joao Gualberto Calatrone
47. Miria Callado Torres, irma de Daniel Callado
48. Misael Pereira dos santos, irma de Miguel Pereira dos Santos
49. Monica Eustaquio Fonseca, irma de Adriano Fonseca Filho
50. Neide Calatrone, irma de Joao Gualberto Calatrone
51. Nilza Calatrone, irma de Joao Gualberto Calatrone
52. Orlando Tetsuo Kanayama, irmao de Suely Yumiko Kanayama
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53. Osoria de Lima Calatrone, mae de Joao Gualberto Calatrone
54. Rosa Maria Dantas Batista, irma de Uirassu de Assis Batista
55. Rosa Olimpio, mae de Gilberto Olimpio Maria
56. Rosana de Moura Momente, filha de Orlando Momente
57. Ruiderval Miranda Moura, filho de Lourival Moura Paulino
58. Sandra Pinto de Castro, irma de Antonio Teodoro de Castro
59. Saulo Roberto Garlippe, irmao de Luiza Augusta Garlipe
60. Silvia Maria Marques Laender, irma de Paulo Roberto Pereira Marques
61. Sonia Maria de Souza, irma de Lucia Maria de Souza
62. Sonia Maria Haas, irma de Joao Carlos Haas Sobrinho
63. Tania Gurjao Farias, irma de Bergson Gurjao Farias
64. Tania Maria Haas Costa, irma de Joao Carlos Haas Sobrinho
65. Tania Sueli Coqueiro dos Anjos, irma de Vandick Reidner Pereira Coqueiro
66. Terezinha Souza Amorim, irma de Divino Ferreira de Souza
67. Ubirajara Pereira Coqueiro, irmao de Vandick Reidner Pereira Coqueiro
68. Ubirany Callado, irma de Daniel Callado
69. Valeria Costa Couto, irma de Walquiria Afonso Costa
70. Vantuil Cunha Brum, irmao de Cilon Cunha Brum
71. Victoria Lavinia Grabois Olimpio, esposa de Gilberto Olimpio Maria, filha de

Mauricio Grabois e irma de Andre Grabois
72. Viriato Augusto Oliveira, pai de Dinalva Oliveira Teixeira

C. Testemunhal

a. Belisario dos Santos, advogado, membro da Comissao Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Politicos e advogado de presos politicos e militantes no Brasil.
Prestan\ declaras;ao sobre obstaculos juridicos e legais encontrados no litigio de casos
de presos politicos e que versam sobre fatos ocorridos durante 0 Regime Militar
brasileiro, em especial, a Lei de Anistia. Assim mesmo, declarara sobre as obstrus;oes
encontradas pela CEMDP para acessar documentos oficiais em poder do Estado e nas
buscas pelos restos mortais das vitimas desse caso e sobre ao julgamento de
processos e pagamento de indenizas;oes perante essas CEMDP.

a. Eduardo Jose Monteiro Teixeira, irmao de Antonio Carlos Monteiro Teixeira
(desaparecido), comerciante. Foi preso em 1972 quando chegava a regiao do
Araguaia. Prestara declaras;ao sobre 0 padrao de repressao imposto pelo Estado
durante 0 Regime Militar e, em especial, sobre 0 modus operandi das detens;oes e
torturas impetradas por agentes do Estado contra opositores politicos e seus
supostos colaboradores na regiao. Tambem declarara sobre os seguintes aspectos:
sua relas;ao familiar com a vitima desaparecida; a forma como tomou
conhecimento do desaparecimento fors;ado; as gestoes pessoais e as;oes
impulsionadas por familiares para conhecer a verdade sobre 0 ocorrido e localizar
os restos mortais de seus entes queridos; 0 contexto politico vivenciado apos os
desaparecimentos, a atuas;ao das autoridades pUblicas, assim como outros
obstaculos enfrentados na busca pela obtens;ao de justis;a; as consequencias
materiais e imateriais do desaparecimento, e da falta de verdade e justis;a em
sua vida pessoal e familiar; as indenizas;oes financeiras recebidas; entre outros
aspectos relacionados ao caso.

b. Luzia Reis Ribeiro, economista aposentada. Foi presa em junho de 1972 durante
as operas;oes militares realizadas na regiao do Araguaia. Prestara declaras;ao
sobre 0 as atividades dos militantes politicos na regiao; 0 padrao de repressao
imposto pelo Estado durante 0 Regime Militar e, em especial, sobre 0 modus

165



Casa Julia Gomes Lund e outros V5. Brasil
Memorial de requerimentos, argumentos e provas

ieve CEfIl

000470 operandi das deten~6es e torturas impetradas por agentes do Estado e
colaborares contra opositores politicos e seus supostos colaboradores na regUlo.

c. Danilo Carneiro, aposentado. Foi preso em 15 de abril de 1972 durante as
opera~6es militares realizadas na regUlo do Araguaia. Prestara declara~ao sobre 0
as atividades dos militantes politicos na regiao; 0 padrao de repressao imposto
pelo Estado durante 0 Regime Militar e, em especial, sobre 0 modus operandi das
deten~6es e torturas impetradas por agentes do Estado e colaborares contra
opositores politicos e seus supostos colaboradores na regiao.

d. Ivan Akselrud Seixas, jornalista, ex-preso politico. Prestara declara~ao sobre 0
padrao de repressao politica durante 0 Regime militar e 0 processo de trasi~ao

para a democracia.

D. Pericial

1. Paulo Endo, psic610go, doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano
pela Universidade de Sao Paulo, Professor-doutor da Universidade de Sao Paulo.
Fara refrencia aos efeitos dos desaparecimentos for~ados nos familiares, bem
como da falta de justi~a e verdade durante os ultimos 35 anos e as caracteristicas
que deve ter um programa adequado de aten~ao psicol6gica a estes danos, assim
como outras medidas que 0 Estado deve adotar para reparar as viola~6es

cometidas e outros aspectos relacionados com este processo, dentre de sua area
de experiencia.

2. Marlon Weichert, Procurador da Republica, especialista em leis de anistia,
direito a verdade e a obriga~ao do Estado de investigar, processar e sancionar
penalmente as graves viola~6es de direitos humanos. Prestara pericia sobre 0
alcance e a interpreta~ao que foi dada a lei de anistia brasileira em rela~ao com
as obriga~6es internacionais do Estado com respeito ao direito a verdade e a
necessidade de investigar, processar e sancionar os perpetradores de graves
viola~6es de direitos humanos, como sao os desaparecimentos for~ados e a
execu~ao extrajudicial. Assim mesmo, a pericia tera como objeto os demais
obstaculos utilizados no Direito brasileiro para impedir a investiga~ao,

julgamento e san~ao de graves viola~6es de direitos humanos e os obstaculos e
restri~6es indevidas ao direito de acesso a informa~ao no Brasil, dentre outros
temas pertinentes ao caso.

3. Helio Bicudo, advogado, ex- Promotor do Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo. Prestara pericia sobre como a interpreta~ao que foi dada aos crimes
conexos previstos na Lei 6.683/79 tem se configurado um obstaculo para a
persecu~ao penal e san~ao dos perpetradores das graves viola~6es aos direitos
humanos cometidas durante a ditadura militar brasileira.

4. Rodrigo Uprimny, especialista em justi~a transicional e direito a verdade em
rela~ao as leis de anistia e leis de sigilo. Prestara pericia com 0 objeto de
comparar outras iniciativas e a realidade de outros paises da America latina, por
exemplo, Argentina, Chile, Uruguai e Peru e analizaro impacto do
desconhecimento sobre a verdade hist6rica do passado e as graves viola~6es de
direitos humanos ocorridas durante a ditadura brasileira e as possiveis
conseuqencias do ante exposto na sociedade brasileira atual.

IX. PEDIDOS
Por todo 0 exposto, os representantes da vitima e seus familiares solicitam a esta
Honoravel Corte que declare que:
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A. 0 Estado brasileiro e responsavel pelo desaparecimento foryado das vitimas

deste caso e, portanto, e responsavel tambem pela violayao dos seus direitos
a liberdade pessoal, a integridade pessoal, a vida, ao reconhecimento da
personalidade jurfdica e as garantias e proteyao judiciais contemplados,
respectivamente, nos artigos 7, 5, 4, 3, 8 e 25 da Convenyao Americana, em
conexao com a dever geral de respeito e garantia dos direitos humanos
consagrado no artigo 1.1 do mesmo instrumento. Assim mesmo, a Estado
violou as artigos 1, 2, 6 e 8 da Convenyao Interamericana para Prevenir e
Punir a Tortura;

B. 0 Estado brasileiro e responsavel pela falta de um processo judicial de
responsabilizayao do desaparecimento foryado e tortura das vitimas deste
caso, inclusive Maria Lucia Petit da Silva, e pela falta de devida diligencia nas
iniciativas de investigayao. Portanto, a Estado violou as direitos consagrados
nos artigos 8 e 25 da Convenyao Americana, enos artigos 1, 6 e 8 da
Convenyao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura em relayao as
vitimas e seus familiares;

C. 0 Estado brasileiro e responsavel pela falta de um marco normativo adequado
para a proteyao do direito de acesso a informayao, bem como pela ineficacia
dos recursos disponiveis para este mesmo fim. Portanto, e responsavel pelas
violayoes aos artigos 13, 8 e 25 da Convenyao Americana, em conexao aos
deveres gerais de respeito e garantia, consagrados no artigo 1.1 deste
instrumento, em detrimento das vitimas e de seus familia res;

D. 0 Estado brasileiro e responsavel, pela violayao do direito a verdade em
relayao aos familiares das vitimas e da sociedade brasileira como um todo e,
portanto, violou as artigos 1.1, 8, 25 e 13 da Convenyao Americana;

E. 0 Estado brasileiro e responsavel pela violayao do direito a integridade
pessoal em detrimento dos familiares das vitimas, de acordo com a disposto
no artigo 5 da Convenyao Americana, em conexao com a obrigayao geral de
respeito e garantia dos direito humanos consagrada no artigo 1.1 deste
instrumento;

Conseqi.ientemente, solicitamos que esta HonorilVel Corte ordene que a Estado:

1. Repare integralmente, de acordo com as parametros estabelecidos no sistema
interamericano, as familiares das vitimas identificados, pelas graves violayoes
aos direitos humanos cometidas tanto contra as vitimas de desaparecimento
foryado quanta a si mesmos;

2. Realize imediatamente as devidas diligencias para proceder de modo eficaz e
em um prazo razoavel, a persecuyao penal perante a jurisdiyao penal comum,
para determinar responsabilidades penais, e se for a caso, a sanyao de todos
as autores dos fatos violatorias cometidos em detrimento das vitimas do
presente caso;

3. Deixe de utilizar a lei de anistia e outros dispositivos legais, como a prescriyao
e outras excludentes de responsabilidade, que visem impedir a investigayao
dos fatos e a sanyao dos responsaveis pelas graves violayoes aos direitos
humanos;

4. Determine, no ambito da jurisdiyao comum, a persecuyao penal de todos as
autores, cumplices e encobridores do desaparecimento foryado das vitimas
deste caso. Para tanto, devera realizar uma investigayao completa e imparcial
e garantir que deixar de utilizar obstaculos como a anistia e a prescriyao;
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5. Tipifique no seu ordenamento interno 0 crime de desaparecimento for~ado, de
acordo com os elementos constitutivos do tipo conforme previsto em
instrumentos internacionais;

6. Assegure que todas as institui~6es e autoridades estatais sejam obrigadas a
cooperar com a submissao de informa~ao e pleno acesso a todos os arquivos e
registros que possam conter dados sobre os possiveis destinos das vitimas do
presente caso;

7. Exija a devolu~ao de todos os documentos oficias que estejam ilegalmente em
possse de particulares;

8. Proceda, de imediato, a busca e localiza~ao das vitimas deste caso,
assegurando que sejam respeitadas as garantias de devida diligencia essenciais
na investiga~ao de casos desta magnitude, dentre as quais a imparcialidade, a
tutela judicial e a eficacia dos procedimentos. Assim mesmo, que sejam
realizados todos os exames necessarios para a identifica~ao das ossadas
recolhidas pelo Estado e que ainda aguardam identifica~ao;

9. Promova um ate publico de reconhecimento de responsabilidade internacional
e pedido oficial de desculpas pelas graves viola~6es aos direitos humanos
perpetradas contra as vitimas do presente caso, bem como pela viola~ao dos
direitos de seus familiares;

10. PUblique os capitulos relativos aos fatos provados e it analise juridica dos
artigos da Conven~ao violados, assim como a parte resolutiva da senten~a de
merito em seu Diario Oficial e em um jornal de grande circula~ao nacional;

11. Designe um dia como dia do desaparecido politico, durante 0 qual serao
realizadas atividades para recordar as pessoas desaparecidas durante a
ditadura militar;

12. Instale uma Comissao da Verdade, cujo planejamento e constitui~ao deverao
seguir parametros internacionais e contar com a participa~ao ativa das
vitimas;

13. Brinde assistencia medica e psicologica gratuita aos familiares do presente
caso;

14. Realize 0 pagamento das indeniza~6es determinadas a titulo de danos
materiais e imateriais no presente caso;

15. Pague as custas e despesas incorridos pelo tramite deste caso no ambito
internacional.

Considerando os fatos expostos referentes it falta de acesso a documentos essenciais
it discussao dos fatos, os representantes solicitam que esta Honoravel Corte requeira
ao Estado que proporcione copias dos documentos oficiais que possam contribuir com
o direito it verdade e justi~a neste caso, como documentos oficiais referentes ao
planejamento e execu~ao das opera~6es militares realizadas na regiao onde
ocorreram os fatos entre 1972 e 1975, dentre os quais poderao deverao ser incluidos
especialmente os pIanos da Opera~ao Marajoara, relatorios das opera~6es, mapas
com dados sobre as a~6es realizadas, lista de agente publicos envolvidos nas a~6es

especificas, inclusive daqueles referidos no anexo 89 dos representantes, dos quais so
consta seu codinome.
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Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de alta estima e
considera<;ao.

Atenciosamente,

Viviana Krsticevic
CEJIL

~~~~.
Elizabeth Silveira e Silva

GTNM/RJ

Helena Rocha
CEJIL

Beatriz Affonso
CEJIL

(2e;p. ,'>:J2_<.-'-,",A-IL,Z!fti4-U <,...

Crimeia Alice Schmidt de Almeida
Comissao de Familiares de Mortos e
Desaparecidos Politicos de Sao Paulo

Michael Camilleri
CEJIL
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