
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CORTE LD.H.

2 1 jUN 2010

RECIBIDO

004862

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

CASO N° 11.552

JULIA GOMES LUND E OUTROS VS BRASIL

("GUERRILHA DO ARAGUAIA")

ALEGA<;OES FINAlS



SUMAmO OU4863
INTRODU<;AO 2
1, ASPECTOS HISTORICOS E INSTITUCIONAlS RELEVANTES 6

LI 0 Contexto Historico da Redemocratiza,ao Brasileira 6
I.2 0 Sistema Judicirlrio e a Justi,a Militar no BrasiL 9
L3 Delineamento do Funcionamento das For,as Armadas no Brasil 15
1.4 Comentlirios sobre a Pericia Realizada desde uma Perspectiva Comparada de Justi,a Transicional

21
II. QUESTOES PRELIMINARES 30

ILl Competencia Temporal 30
11.2 Veda,ao da Formula da Quarta Instancia 32
IL3 Numero de Vitimas 38

III QUESTOES DE FUNDO 39
III. I 0 Processo Brasileiro de Anistia 39
I1I.2 A Doutrina do Crime de Lesa-Humanidade e os Princlpios da Legalidade e da Anterioridade da
Lei PenaL.......... . .. .. . 5 I
I1I.3 A Figura do Desaparecimento For',ado no Ordenamento Jurldico Brasileiro 61
IlIA Iniciativas para Apura,ao da Verdade e para Repara,ao Imaterial das Vftimas 62
I1I.5 0 Direito Ii Informa,ao, Ii Memoria e Ii Verdade: 0 Papel dos Arquivos 71
IIL6 Atualiza,ao das Indeniza,5eS Pagas aos Familiares das Vltimas 85
I1L7 Cumprimento da Senten,a Proferida no Processo n° 82.00.024682-5 88
I1L8 Comissao Nacional de Verdade 95

IV CONSIDERA<;OES ACERCA DOS COMENTARIos DA ACUSA<;AO AOS AFFIDAVITS
DO ESTADO 98
V CONSIDERA<;OES ACERCA DOS AMICI CURIAE ENVIADOS ACORTE................ I 12
CONCLUSOES............. " I 14
LISTA DE ANEXOS " I 19



004864
A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, pOl' seu Agente designado nos

termos do artigo 36(3) do Regulamento desta Colenda Corte Interamericana de Direitos

Humanos, vern, tempestivamente, apresentar suas alega~oes finais no casu "Julia

Gomes Lund e outros vs. Brasil", n° 11.552, apresentado pela Comissao Interamericana

de Direitos Humanos (CIDH).

INTRODU«;AO

2. 0 processo contra 0 Estado brasileiro nesta Egregia Corte Interamericana de

Direitos Humanos versa sobre violayoes relacionadas ao episodio denominado

"Guerrilha do Araguaia".

3. 0 Estado brasileiro vern demonstrando, ao longo deste processo, que, diante das

violayoes de direitos humanos cometidas, nao ficou inerte. Ao contrario, tern tornado

uma serie de medidas visando a reconhecer sua responsabilidade e reparar as violayoes,

bern como a reconstituir a verdade dos fatos. Destaca-se, neste processo, a Lei n°

9140/95, denominada "Lei dos Desaparecidos Politicos".

4. Quanto it responsabilizayao penal dos autores das violayoes, reivindicada pelos

peticionarios e pela Comissao Interamericana, 0 Estado brasileiro ponderou que a Lei da

Anistia, Lei nO 6.683 de 1979, impede a puniyao de responsaveis pOl' crimes politicos e

conexos praticados pOl' particulares ou agentes publicos, de 2 de setembro de 1961 a 15

de agosto de 1979.

5. Com a anistia, voltaram do exilio centenas de politicos, artistas, intelectuais e

ativistas, os quais puderam retomar suas vidas publicas. Muitos foram indenizados e

passar'am a exercer atividades interrompidas em razao da repressao sofrida durante 0

regime militar.

6. A reparayao das vitimas acornpanhou-se da efetiva e concreta reconstruyao do

processo democratico, que elevou 0 Brasil a urn patamar de garantias democraticas

comparavel aos mais solidos paises da comunidade internacional.

7. Ou seja: 0 Brasil nao enterl'OU seu passado nas profundezas do nao acontecido,

mas cumpriu uma caminhada de reconstruyao, que incluiu, ern sua trajetoria, a Lei de

Anistia, em 1979; 0 movimento pela realizayao de eleiyoes diretas para Presidente da

Republica, em 1984; a posse de um novo Presidente civil, ern 1985; a convocayao de

uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1986; a promulgayao da nova Constituiyao

Federal, em 1988; a promulgayao da Lei sobre Desaparecidos Politicos, de 1995; e a Lei



OU4865
que cria a Comissao da Anistia, em 2002. Tal processo nao se esgota ai. Foi apresentado

ao Congresso Nacional, em 12 de maio de 20 I0, prQjeto de lei que cria a Comissao

Nacional da Verdade, a qual, se aprovada, completani toda a serie de a90es ja

empreendidas pelo Estado brasileiro. Tudo isso, vale dizer, em plena consoniincia com a

democracia e com 0 Estado de Direito.

8. Tern dirigido 0 Pais nos ultimos vinte anos, em todos os niveis da Federa9aO,

lideran9as politicas que, em grande nUmero, foram vitimas do regime autoritario.

Registre-se que, neste ano, disputam a elei9ao presidencial duas vitimas de viola90es

dos direitos humanos praticadas pelo regime militar.

9. Nao ha voz nostaIgica representativa no meio politico brasileiro que, em todos

esses anos, tenha procurado exaltar 0 passado de violencia, amplamente repudiado pelos

brasileiros.

10. Nao houve inercia quanta as repara90es devidas as vitimas. 0 Estado brasileiro

nao relegou ao esquecimento as viola90es relacionadas a Guerrilha do Araguaia, como 0

demonstra a plena atividade do Grupo de Trabalho Tocantins, em sua fafna diaria por

encontrar os restos mortais daqueles que tombaram durante 0 episodio.

II. Diante da materialidade cerrada desses fatos, a aCUSa9aO insistiu, na instru9aO

deste processo em que:

a) a anistia seria urn recurso ilusorio, que culpados por viola90es freqiientemente

transformam em urna solerte "auto-anistia" a tim de escusa-los dos ilicitos

praticados;

b) a tigura do crime conexo - mencionado na Lei da Anistia - nao incluiria a

tortura, que seria insuscetivel de anistia e de gra9a, por ser crime de lesa

hurnanidade.

12. Com a maxima venia, 0 Estado entende que a visao equivocada do item "a"

restou demonstrada ao longo de todo 0 processo em curso, quando, por docurnentos e

depoimentos, fez constar 0 carater civil, popular e reivindicatorio do processo de anistia

brasileiro. Esses fatos repelem a ideia de que a anistia tenha resultado de manipula90es

da cupula do regime.

1.3. A anistia brasileira passou pelas ruas em varios anos de lutas e de esfor90s da

sociedade civil. Consideni-Ia uma "auto-anistia" seria nao prestar a devida aten9aO ao

processo historico brasileiro.

14. As conseqiiencias da Lei da Anistia !laO operaram apenas no campo estrito da

materialidade juridica. A lei teve urn embasamento etico, que cobriu de oprobrio todos
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aqueles que - em viuias publicayoes e !ivros documentados e confhiveis - foram

relacionados como participantes da pnitica de tortUl'a. Em grande medida, a repulsa

social toldou suas vidas.

15. Quanto ao item "b", caso ainda pudessem ensejar duvidas, 0 voto do i1ustre

Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, no recentissimo

julgamento que confirmou a plena vigencia da Lei de Anistia, as enfrentou, uma a uma,

com solida fundamentayao juridica.

16. 0 Ministro Celso de Mello, em seu voto (Anexo 1), referiu-se it questao da

conexao da tortura com 0 crime politico, tendo deixado claro que ha urn enlace que

emerge da propria letra expressa da Lei. Verbis: "0 diploma legislativo em questi10 [Lei

da Anistia}, mediante interpretm;i1o autentica, considerou conexos 'os crimes de

qualquer natureza relacionados com crimes politicos ou praticados por motiva{:i1o

politica' (Lei nO 6. 683/79, art. 1~ § 1'1".
17. Quanto it alegada imprescritibilidade do crime de tortUl'a, 0 mesmo voto do

Ministro Celso de Mello aponta que 0 prazo de prescriyiio dessas violayoes corresponde,

no Brasil, ao prazo maximo de qualquer crime (salvo os previstos no inciso "XLIV" do

art. 5° da Constituiyao Federal, que dispoe que: "constitui crime inafianyiivel e

imprescritivel a ayao de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem

constitucional e 0 Estado Democriitico"): vinte anos (lembre-se que 0 Brasil nao e

signatiuio da Convenyao sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes

contra a Humanidade de 1968). Ter-se-ia operado, portanto, a pl'escl'iyiio dessa priitica,

mesmo se nao tivesse havido a Lei da Anistia.

18. A Constituiyao democriitica de 1988 tratou, como exceyao, os crimes de tOltUl'a

e de terrorismo: 0 primeiro e inafianyiivel e insuscetivel de graya ou anistia (inciso

"XLIII" do art. 5°) e, 0 segundo, e inafianyiivel e impl'escritivel, como mencionado

acima. Mesmo nesses casos de exceyiio, porem, hii que se considerar que 0 tratamento

especial somente e apliciivel apos a entrada ern vigor da Constituiyao de 1988.

19. Le-se ainda no voto do Ministro Celso de Mello:

Ha a considerar, ainda, 0 fato - que se revela constitucionalmente relevante 
de que a Lei de Anistia foi editada em momento que precedeu tanto a ado,llo,
pela Assembleia Geral da ONU, da Conven,llo das Na,oes Unidas contra a
tortma e outros tratamentos ou penas crueis, desumanos ou degradantes
(1984), quanta a promulga,llo, pelo Congresso Nacional, em 1997, da Lei nO
9A55, que definiu e tipificou, entre n6s, 0 crime de tortura.

A
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20. Essa anterioridade temporal impede que a Lei de Anistia, editada em 1979,

venha a sofrer desconstitui9ao (ou inibi9ao eficacial) por parte desses instrumentos

normativos, todos eles prolIlulgados - insista-se - ap6s a vigencia daquele benefico

diploma legislativo.

21. E tao intensa a intangibilidade de urna lei de anistia, desde que validamente

elaborada (como foi a Lei n° 6.683/79), que, urna vez editada (e exaurindo, no instante

mesmo do inicio de sua vigencia, 0 seu conteudo eficacial), os efeitos juridicos que dela

emanam nao podem ser suprimidos por legisla9ao superveniente, sob pena de a nova lei

incidir na proibi9ao constitucional que veda, de modo absoluto, a aplica9ao retroativa de

leis gravosas.

22. 0 mesmo encadeamento de raciocinio vale para os crimes de lesa hurnanidade,

que estariam abrangidos pela Conven9ao sobre Imprescritibilidade dos Crimes de

Guerra e dos Crimes contra a Hurnanidade de 1968. No Brasil, como e sabido, os

tratados dependem de urn rito constitucional indispensavel para que vigorem como lei

nacional, 0 que nao ocorreu no caso. Nada impede que possa vir a ocorrer no futuro.

Mas, mesmo assim, valerao apenas para os casos ocorridos depois da adesao

constitucional brasileira ao tratado, pois e imemorial, na hist6ria do Direito, a nao retro

aplica9ao das leis de carater penal. Relembre-se a sabida maxima, nullum crimen sine

lege. Transcreve-se, ainda, cita9ao do Ministro Celso de Mello no seu voto:

A refutayilo de Swensson Junior e implacavel: em primeiro lugar,
instrumentos normativos internacionais s6 adquirem forya vinculante ap6s 0

plOcesso constitucional de internalizayilo, e 0 Brasil nilo subscreveu a
'Convenyilo sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes
contra a Humanidade de 1968 nem qualquer outro documento que contivesse
clausula similar; em segundo lugar, '0 costume internacional nilo pode ser
fonte de direito penal' sem violayilo de uma funyilo basica do principio da
legalidade; e, em terceiro lugar, conjurando 0 fantasma da condenayilo pela
Corte Interamericana, a exemplo do precedente 'Arellano x Chile', a
autoridade de seus arestos foi por n6s reconhecida plenarnente em 2002 (Dec.
nO 4.463, de 8 de novemblO de 2002) porem apenas 'para fatos posteriores a
10 de dezembro de 1998'.

23. Registre··se, finalmente, 0 que perpassa a conduta do Estado brasileiro em todo

este processo: 0 fato de 0 Estado brasileiro contestar a demanda interposta nesta Egregia

Corte nao significa que 0 processo de repara9ao do passado sera interrompido. Pelo

contrario: alem da expedi9ao de busca de restos mortais na regiao da Guerrilha do

Araguaia, ja aludida, 0 Estado brasileiro aprovou, por determina91io do Presidente da

Republica, 0 envio de projeto de lei criando a Comissao Nacional de Verdade, que
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recolheni docurnentac;ao e depoimentos sobre os fatos politicos e violac;5es de direitos

hurnanos perpetradas durante 0 periodo militar inaugurado em 1964. A Comissao

Nacional de Verdade teni reCUISOS legais para executar essa importante missao.

24. Quando se diz que 0 Estado brasileiro, diante das alegac;5es suscitadas nesse

processo nao ficou inerte, nao se esta utilizando urna forc;a de expressao, mas

descrevendo fatos concretos que exc1uem omissao, negligencia ou indiferenc;a 0 Estado

brasileiro vem dando - e continuara dando - respostas efetivas que se incOlporam a urn

conjunto mais amplo de medidas tanto especificas quanta gerais, as quais sao

historicamente responsaveis pela construc;ao de uma democracia robusta, abrangente e

pluralista.

I. ASPECTOS mSTORICOS E INSTITUCIONAIS RELEVANTES

1.1 0 Contexto Historico da Redemocratizac;ao Brasileira

25. 0 regime militar no Brasil terminou em 1984, vinte anos ap6s ser instaurado.

Marcava seu fun a eleic;ao do civil Tancredo Neves apresidencia da Republica. Ainda

que eleito pOI' urn Colegio Eleitoral, Tancredo Neves foi 0 beneficiario dos votos de

centenas de parlamentares e delegados politicos outrom alinhados ao regime militar.

Para a vit6ria de Tancredo contIibuiram, tambem, lideranc;as anteriormente exiladas,

que haviam retomado ao Brasil poucos anos antes, como Leonel Brizola e Miguel

Arraes, beneficiados pela Lei da Anistia de 1979. Ao lado de Tancredo, alinhavam-se,

ainda, tendo Ulysses Guimaraes a frente, seus velhos companheiros do Movimento

Democratico Brasileiro (MDB), unica agremiac;ao oposicionista tolerada dmante a

maior parte da vigencia do regime militar.

26. Configurava-se, assim, transic;ao politica pacifica, que reafrrmava 0

compromisso de restabelecer a plena vigencia do Estado democratico de direito no

Brasil, para 0 que, ja no ano seguinte, 1985, convocava-se urna Assembleia

Constituinte, pOI' meio da Emenda Constitucional 26, a qual tambem ampliaria 0

alcance da anistia politica originariamente frrmada em 1979.

27. A eleic;ao de Tancredo Neves foi igualmente favorecida pela mobilizac;ao

popular em favor do fim do regime militar, corporificada pelo movimento conhecido

como "Diretas Ja!" que, ainda em 1984, rec1amara 0 restabelecimento de eleic;5es

diretas para a presidencia da Republica. Par'a tal, 0 movimento organizara manifestac;5es
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de massas em todas as capitais brasileiras. Ainda que derrotado no Congresso pela

bancada govemista, 0 pleito que levara as ruas milhOes de cidadaos brasileiros

encerrava, de fato, a autoridade do cicio militar. Ao contnmo das manifestay6es de anos

antes, 0 referido movirnento nao encontrava pela frente a repressao desmedida, mas urn

regime exaurido.

28. Se 0 regime militar mostrara-se capaz, em seus momentos mais rigidos, de

suprimir no campo e nas cidades a insurgencia de grupos armados de esquerda,

mostrava-se agora desgastado tambem pela constatayao de que terrninavam os anos de

prosperidade dos govemos rnilitares anteriores, alcunhados de 'Milagre Brasileiro', com

as altas taxas de crescimento da econornia. A inflayao galopante, a acentuada

desvalorizayao cambial, a recessao econ6rnica e a declarayao de moratoria de divida

extema somavam-se aquelas manifestay6es pacificas e ordeiras que, nao raro, nas

metropoles brasileiras, reuniram cerca de urn rnilhao de individuos nas ruas. Nos

palanques do movimento, proferia veementes discursos 0 moderado Tancredo Neves,

acompanhado de ex-exilados, muitos dos quais haviam sido cassados, e de ex

prisioneiros politicos, bern como de nomes que haviam apoiado 0 regime militar e que

agora aderiam ao pleito da redemocratizayao.

29. Superava-se, dessa forma, 0 mais longo capitulo autoritario da historia politica

brasileira, em que a sociedade civil tivera cerceados seus direitos, garantias e Iiberdades

fundamentais, como os direitos politicos, a garantia do habeas corpus e a liberdade de

imprensa, de manifestayao e de criayao artistica.

30. Nos viote anos de vigencia do regime de exceyao, foi cr6nica a disputa entre os

setores mais duros e intransigentes, a linha-dura, refrataria a qualquer abertura politica,

e aqueles setores mais moderados, chamados de castelistas, que advogavam 0 retomo a

normalidade institucional. Eram assim denominados em a1usao ao Marechal Hurnberto

de Alencar Castello Branco, Iider do golpe que, em 1964, no ambiente ideologico do

anticomuoismo, tomara 0 poder, com a visao de que nao deveria delongar-se a tutela

militar sobre 0 pais, 0 que nao veio a ocorrer.

31. A linha-dura foi identificada pela historiografia e pela literatura politica nas

figuras de sucessores de Castello Branco, Cl\jos govemos enfrentaram tentativas de

sublevayao armada contra 0 regime como, por exemplo, os sequestros de embaixadores

estrangeiros, alem da Guerrilha do Araguaia.

.32. A linha castelista identificou-se com as figuras do presidente, tambem general,

Emesto Geisel, e de seu Chefe da Casa Civil, 0 general Golbery do Couto e Silva. Nesse

7
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govemo, de 1974 a 1979, iniciou-se 0 processo por Emesto Geisel batizado de

"distensao lenta, gradual e segura", 0 que nao impediu a ocorrencia de algumas

cassayoes de mandatos, nem a refOlIDulayao de regras eleitorais com 0 fito de beneficiar

a agremiayao de sustentayao politica ao regime, a Alianya Renovadora Nacional

(Arena), pois 0 partido oficial conbecera fragorosa derTota nas umas, em 1974, quando

o opositor MDB aurnentara consideravelmente sua bancada no Congresso.

33. Ao assurnir a presidencia da Republica, em 1979, 0 general Joao Batista

Figueiredo reafirmara 0 compromisso com a abertura politica. 0 ultimo presidente do

cicio militar anunciou ao pais que concedeIia, ainda naquele ano, urna anistia politica

que alcanyaIia os exilados: "Iugar de brasileiro e no Brasil", afirmava. Joao Figueiredo

dirigiu urn pais em meio a severas adversidades economicas, ao mesmo tempo em que

era robusta nas ruas a pressao pela anistia, pela abertura fmal do regime e pela

realizayao de eleiyoes para a presidencia da Republica. As entidades favoniveis it anistia

dispunbam de encorpada estatura, como 0 Movimento Feminino pela Anistia e 0 Comite

Brasileiro de Anistia, e organizavam-se em todo 0 pais. Notabilizava-se, a epoca, a

cruzada civica do senador Teotonio Vilela, parlamentar oIiginariamente pertencente aos

quadros da Arena, e que percorria 0 pais, mesmo ap6s a Anistia de 1979, com a

pregayao do perdao politico.

34. Justamente aqueles individuos pelo regime alcunbados de subversivos, que

haviam aderido it contestayao armada ao regime militar, e que haviam sido fOlmalmente

condenados com base na Lei de Seguranya Nacional por seqiiestros, assassinatos ou

assaltos a bancos, seIiam excluidos do texto da Anistia de 1979.

35. Mais it frente (paragrafo 182 e seguintes), esclarecer-se-a que a anistia villa a

abarcar, com 0 entendimento do SupeIior Tribunal Militar e 0 concurso politico da

referida Emenda Constitucional 26, tambem aqueles que haviam sido condenados em

virtude da pratica de ayao armada. Na hist6ria politica brasileira, a anistia, desde 0

inicio "de mao-dupla", revelou-se processo prolongado e dinfunico.

36. Esse processo teve seu mais recente capitulo escIito pelo Supremo Tribunal

Federal, que se pronunciou em abril deste ano sobre a abrangencia da Lei de Anistia de

1979 (paragrafo 148 e seguintes).

o
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37. Desde que 0 pais adotou a forma republicana e federativa de Estado no final do

ano de 1889, a estrutura do Poder Judicilirio brasileiro assumiu a dualidade que a

caracteriza ate 0 presente: Justiya dos Estados e Justiya Federal.

.38. Essa estrutura dual foi originariamente criada pelo Decreto 848, assinado em

1890 pelo Presidente do Governo Provis6rio da Republica recem-proclamada,

Marechal Deodoro da Fonseca. Foi esse decreto que criou no pais a Justiya Federal,

moldando a estrutura do Judicilirio brasileiro, que seria consagrada, com pelo menos

urna mudanya importante, na primeira Constituiyao republicana, promulgada em 1891 .

.39. Tanto 0 Decreto 848 quanta 0 pr~jeto de Constituiyao do Governo Provis6rio

apoiavam-se estritamente no modelo criado pela Constituiyao dos Estados Unidos da

America, ao prescrever a dualidade do direito ao lado da dualidade da justiya. A

AssembJeia Constituinte, no entanto, alterou esse regime e estatuiu que 0 poder de

legislar sobre 0 direito civil, comercial e penal caberia privativamente it Uniao, ficando,

nao obstante, os Estados com urn poder judicilirio autonomo e, em regra, independente

do poder judiciario federaL Em outras palavras, diferentemente do sistema americano,

no Brasil, desde 0 inicio da experiencia republicana e federativa, temos orgaos do Poder

Judicilirio autonomos entre si em cada urn dos 26 Estados da Federayao e no Distrito

Federal, mas que se submetem it aplicayao de normas de direito editadas pelo Poder

centraL

40. Ao longo da hist6ria republicana sucederam-se diversos regimes constitucionais

que mantiveram intacta essa dualidade da Justiya com 0 contraponto da unidade do

Direito. No entanto, 0 sistema judicilirio, especialmente 0 federal, passou por alterayoes

que conduziram a aperfeiyoamentos e especializayoes importantes desde sua criayao.

Ao lado da jurisdiyao federal, dita comurn (materias civeis e criminais), foram criadas

as justiyas especializadas da Uniao, dedicadas a apreciar e solucionar conflitos juridicos

nas materias trabalhista, eleitoral e militar.

41. Assim, atualmente todos os litigios que envolvam relayao de emprego sao de

competencia da Justiya do Trabalho; aqueles que envolvem materia eleitoral (registro de

eleitores e de candidaturas, ilicitos praticados em campanhas eleitorais etc.) sao de

competencia da Justiya Eleitoral; e it Justiya Militar compete, segundo a Constituiyao,

julgar os crinles militares definidos em lei (art. 124, CF).

C)



42. Essa estrutura contempla 0 chamado duplo grau de jurisdi9ao em to~O48 72
diversos ramos da Justi9a da Uniao (comum, eleitoral, trabalhista e rnilitar) e da Justi9a

dos Estados. Isso significa que no Brasil um litigio pode ser ordinariamente apreciado

em seus aspectos fatico-pl'Obat6rios e juridico-norrnativos pOl' dois graus de jwisdi9ao,

o prirneil'O grau composto por juizos singulares (Juiz de Direito dos Estados, Juiz

Federal, Juiz Eleitoral, Juiz do Trabalho e Auditor Militar) e 0 segundo grau composto

pOl' um colegiado de juizes, ou seja, pOl' um tribunal (Tribunal de Justi9a em cada

Estado da Federa9ao, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais,

Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de Justi9a Militar).

43. Alem de contemplar 0 duplo grau de jurisdi9ao como garantia de que todo

cidadao possa tel' 0 seu pl'Ocesso integralmente reexarninado pOl' uma instiincia superior

e composta nao apenas pOI' um, mas pOl' um colegiado de juizes, 0 Direito brasileiro

tambem contemplou os tribunais superiores, com fun9ao parecida com as chamadas

Cortes de Cassa9ao. Nesses tribunais (Superior Tribunal de Justi9a, Tribunal Superior

Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e SupeIior Tribunal Militar), em grau de

recurso, salvo algumas exce90es, somente se discute a materia juridica dos processos,

nao mais materia fatica.

44. Diferentemente do que ocone nas Cortes de Cassa9ao, porem, a decisao dos

tribunais superiores substitui as decisoes dos trib\wais de segundo grau, ou seja, eles

nao apenas cassam as decisoes das Cortes inferiores pOl' haverem aplicado mal a

legisla9ao federal, como tambem produzem novas decisoes que as substituem.

45. Acima de todos os demais 6rgaos de jurisdi9ao esta 0 Supremo Tribunal Federal,

que e 0 "guardiao da Constitui9ao". Possui competencia para exarninar em recurso

extraordinario as decisoes dos tribunais para adequa-Ias ao que dispoe a Constitui9ao. 0

STF tem competencia para examinar direta e originariamente a constitucionalidade de

qualquer lei ou ato normativo editado no pais, desde que provocado pOl' qualquer das

diversas entidades indicadas no art. 103 da Constitui9ao, a saber: 0 Presidente da

Republica; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Camara dos Deputados; a Mesa de

Assembleia Legislativa ou da Camara Legislativa do Distrito Federal; 0 Governador de

Estado ou do Distrito Federal; 0 Procmador-Geral da Republica; 0 Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Brasil; partido politico com representa9ao no Congresso

Nacional; e confedera9ao sindical ou entidade de classe de ambito nacional.

46. 0 regime constitucional de controle concentrado (portanto de competencia

originaria do Supremo Tribunal Federal) da constitucionalidade das leis, inclusive de

"'
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expressamente previsto na Constituiyao Federal e compreende a) a Ayao Direta de

Inconstitucionalidade (ADIn), destinada a obter provimento jurisdicional de dec1arayao

da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; b) a Ayao Declarat6ria de

Constitucionalidade (ADC), visando a fmnar a constitucionalidade quando a

divergencia a eies relativa suscitar controversia constitucional, e c) a Argiiiyao de

Descurnprimento de Preceito Fundamental (ADPF) , com 0 objetivo residual de

verificayao, via judicial, da adequayao de norma ou ato em face de preceito (norma ou

principio) constitucional fundamental.

47. Esse conjunto de ferramentas de proteyao da constitucionalidade pode ser

acionado por legitimados, tambem expressamente indicados na Constituiyao, no que diz

respeito II ADIn e II ADC, que sao os mencionados no paragrafo 45.

48. Com relayao a ADPF, estao legitimados, por disposiyao legal

infraconstitucional, os mesmos legitimados para as ayoes de controle. Isto e, cabe a

esses mesmos personagens constitucionais a argiiiyao de que se cuida.

49. Cabe assinalar, entretanto, que a ayao em questao diferencia-se das demais ayoes

de constitucionalidade porque e residual, ou seja, quando nao cabe mais outra ayao de

constitucionalidade e ainda remanesce algum possivel descurnprimento de preceito

fundamental.

50. Vale sublinhar a caracteristica essencial das ayoes de constitucionalidade, que e

a de proteyao da Constituiyao, e nao de defesa ou proteyao de direito individual, ainda

quando demandada em face de prejuizo dana ou lesao individual ou de grupos ou

classes de interessados.

51. Alem do controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo SIF,

tarnbem podera haver controle judicial de constitucionalidade de modo difuso. 0

sistema difuso preve a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal realizar 0 controle de

constitucionalidade, com recurso ao SIF (conforme se vera no paragrafo 52 a seguir).

Esse controle se opera em urn caso concreto, e a declarayao de inconstitucionalidade se

da de forma incidental (incider tantul1l), prejudicialmente ao merito. Os efeitos da

decisao valem, em principio I , somente para as partes litigantes, nao atingindo terceiros.

52. Instituido com a Republica, no fim do seculo XIX, 0 recurso extraordinario (RE)

e inspirado no writ of error do direito americano. Epor meio dessa via recursal que

I Na declara,iio de inconstitucionalidade por via do controle difuso, 0 STF oficia 0 Senado Federal para
que este aprecie a conveniencia de edi,iio de resolu,iio que suspenda a execu,iio da lei declarada
inconstitucional (artigo 52, inciso X, da Constitui,iio Federal).

11
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chegam ao Supremo Tribunal Federal os processos do chamado controle difuso de -

constitucionalidade. Trata-se de urn recUI'SO de natureza extraordinaria, destinado a

verificar eventual afronta it Constituiyao em decorrencia de decisao judiciaL

53. A Constituiyao Federal preve 0 cabimento do recUI'SO extraordinario para que 0

STF analise se a decisao judicial impugnada: i) ofendeu ou nao dispositivo da

Constitciyao (art. 102, III, "a", CF): ii) declarou formal ou substancialmente a

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal de modo corl'eto ou razoavel (art. 102, III,

"b", CF); (iii) julgou valida lei ou ate de govemo local contestado em face da

Constituiyao (art. 102, III, "c", CF).

54. Como se verifica, essa ampla abertura recursal, permite que todas as questoes

jUIidicas que envolvem materia constitucional possam ser suscitadas no Supremo

Tribunal Federal.

55. A fun de garantir a seguranya e a estabilidade das decisoes do STF no controle

abstrato de constitucionalidade (como a decisao prolatada na ADPF n.o 153, descrita nos

paragrafo 148 e seguintes), a Constituiyao brasileira preve a possibilidade de

interposiyao de "reclamayao para a preservayao de sua [do Supremo Tribunal Federal,

STF] competencia e garantia da autoridade de suas decisoes".

56. A ayao de reclamayao e cabivel no caso de qualquer orgao da Administrayao

Publica ou do Poder Judiciario nao respeitar a decisao prolatada em sede de controle

abstrato de constitucionalidade. Tern legitimidade para sua interposiyao qualquer pessoa

que comprovar prejuizo resultante de decisao administrativa ou judicial contraria ao

entendimento do STF.

57. A propria lei regulamentadora da ADPF, Lei n° 9.882/99 (Anexo 35 da

Contestayao), dispoe, em seu art. 13, que "cabera reclamayao contra 0 descurnprimento

da decisao proferida pelo Supremo Tribunal Federal (...)".

58. No caso de alegayao de afronta anOlma infra-constitucional, 0 Superior Tribunal

de Justiya (STJ), 0 Tribunal Superior do Trabalho (TST), 0 Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) e 0 Superior Tribunal Militar' (STM) podem ser acionados. Esses orgaos

superiores se dedicam a preservar a interpretayao adequada e a unidade do direito

federal ordinario. 0 TST, 0 TSE e 0 S1M sao os tribunais superiores das justiyas

especializadas.

59. 0 STJ e orgao que se destina, precipuamente, a hannonizar a jurisprudencia das

causas que envolvam direito federal ordinario, que nao estejam submetidas a
competencia do TST, do TSE e do STM.
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60. Tra9ado 0 delineamento geral da estrutura do Judiciario brasileiro, 0 Estado

passa as caracteristicas e funcionamento especifico da Justi9a Militar, que foi objeto de

argi.ii90es durante a audiencia publica perante a Corte Interamericana de Direitos

Hurnanos, em 20 e 21 de maio de 2010.

61. 0 Superior Tribunal Militar (STM) e considerado a mais antiga corte judicial do

Brasil. Foi criado em 1808, pelo Principe-Regente D. Joao VI, com a denomina9ao de

Conselho Supremo Militar e de Justi9a. A partir da Constitui9ao de 19.34, 0 Superior

Tribunal Militar passou a integrar 0 Poder Judiciitrio brasileiro.

62. 0 Superior Tribunal Militar e 0 orgao de cupula da Justi9a Militar da Uniao

(sem olvidar a possibilidade de reaniilise de suas decisoes pelo STF, quando se tratar de

materia constitucional, conforme visto nos paragrafos 52 e seguintes) e conta com 15

Ministros, dos quais 10 Oficiais-Generais das For9as Armadas e cinco civis. Funciona

como Corregedor da Justi9a Militar urn juiz-auditor civil de carreira, que atua na

chamada "Auditoria de Correi9ao".

63. Na primeira instancia, 0 julgamento nas Auditorias e colegiado, exercido pelos

chamados Conselhos Especiais e Permanentes de Justi9a. Esses Conselhos sao

compostos por urn juiz-auditor e quatro oficiais das For9as Armadas.

64. Aos Ministros do Superior Tribunal Militar, para preservar sua independencia e

irnparcialidade, foram conferidas as mesmas garantias dos ministros dos demais

Tribunais Superiores, tais como vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de

vencimentos.

65. 0 STM, durante 0 regime militar, atuou como urn tribunal liberal em rela9ao a

presos politicos. 0 importante papel do STM em rela9ao ainterpreta9ao da lei de anistia

sera o~jeto do item referente ao processo de anistia brasileiro (paragrafo 182 e

seguintes).

66. Apos a promulga9ao da Constitui9ao de 1988, a Justi9a Militar ganhou novas

caracteristicas. Na nova ordem constitucional, tern atribui9ao de atuar como orgao

acusador perante a Justi9a Militar apenas membros do Ministerio Publico, da Uniao ou

dos Estados - conforme se trate da Justi9a Militar da Uniao ou de urn Estado da

Federa9ao. Assim, a titularidade da a9ao penal em rela9ao aos crimes mi1itares compete

a orgao civil, cuja investidura de seus membros e feita exclusivamente por meio de

concurso publico, dirigido a bachareis de Direito. Ressalte-se que 0 Minist6rio Publico

Militar, apesar de sua nomenclatura, e orgao civil e integrante do Ministerio Publico da

Uniao.
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67. Sob a nova ordem constitucional, 0 Superior Tribunal Militar nao 6 maiS

competente pal'a 0 julgamento de crimes politicos. A Justiya Militar compete processar

e julgar apenas crimes militares definidos em lei (Lei n° 8.457, de 4 de setembro de

1992, que organiza a Justiya Militar da Uniao e regula 0 funcionamento de seus serviyos

auxiIial'es - Anexo 2).

68. Cabe tambem obselvar que compete a Justiya comurn 0 julgamento de climes

dolosos contra a vida de civis, mesmo que atribuidos a militares. Tal alterayao foi

promovida pela Lei 9.299/96 (Anexo 3) e, posterionnente, acolbida pela Emenda

Constitucional n° 45, de 2004 (Constituiyao Federal - Anexo 4). A competencia da

Justiya comurn tambem se aplica ao crime de tOltura, definido pela Lei n° 9.455/1997

(Anexo 5), ainda que seja atribuida a urn militar.

69. Ademais, as decisoes do Superior Tribunal Militar sao passiveis de recursos ao

Supremo Tribunal Federal, quando houver alegada violayao da Constituiyao Federal

(ver paragrafo 38).

70. A Justiya Militar brasileira atua confonne 0 mal'CO defrnido pela Constituiyao

Federal e observa todos os direitos e garalltias nela previstos. Sua existencia, tal como a

de outros ramos especializados da justiya, busca adequar a prestayao jurisdicional as

particularidades das mat6rias tratadas por cada urn desses ramos (Justiya do Trabalho e

Justiya Eleitoral, al6m da propria Justiya MiIitar).

Organograma do Poder JUdiciario

, ,
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1.3 Delineamento do Funcionamento das For~as Armadas no Brasil

71. As Foryas Armadas brasileiras, constituidas pela Marinha, Exercito e

Aeronautica, sao 6rgaos estatais previstos na Constituiyao Federal de 1988. Suas

competencias estao dispostas no art. 142, in verbis:

Art 142. As For9as Annadas, constitufdas peIa Marinha, pelo Exercito e pela
Aerom,utica, sao institui90es nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da Republica, e destinam-se II defesa da Patria, II garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1° - Lei complementar estabelecera as normas gerais a serem adotadas na
organiza9ao, no preparo e no emprego das For9as Armadas.
§ 2° - Nao cabera habeas-corpus em rela9aO a Puni90eS disciplinares
militares.
§ 3° Os membros das For9as Annadas sao denominados militares, aplicando
se-Ihes, alem das que vierem a ser flXadas em lei, as seguintes disposi90es:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, sao
conferidas pelo Presidente da Republica e asseguradas em plenitude aos
oticiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-Ihes privativos os tftulos e
postos militares e, juntamente com os demais membros, 0 uso dos uniformes
das For9as Annadas;
II - 0 militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego publico
civil permanente sera transferido para a reserva, nos termos da lei;
III - 0 militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo,
emprego ou fun9ao publica civil temporaria, nao eletiva, ainda que da
administra9aO indireta, ticara agregado ao respectivo quadro e somente
podera, enquanto permanecer nessa situa9aO, ser promovido por antigUidade,
contando-se-Ihe 0 tempo de servi90 apenas para aquela Prom09ao e
transferencia para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento,
continuo ou nao, transferido para a reserva, nos termos da lei;
IV - ao militar sao proibidas a sindicaliza9ao e a greve;
V - 0 militar, enquanto em servi90 ativo, nao pode estar filiado a partidos
politicos;
VI - 0 oticial s6 perdera 0 posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatfvel, por decisao de tribunal militar de carater
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - 0 oticial condenado na justi9a comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por senten9a transitada em julgado, sera
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares 0 disposto no art. 7°, incisos VIII, XII, XVII,
XVIII, XIX e XXV e no art 37, incisos XI, XIll, XIV e XV;
X - a lei dispora sobre 0 ingresso nas For9as Annadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condi90es de transferencia do militar para a inatividade,
os direitos, os deveres, a remunera9ao, as prerrogativas e outras situa90es
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por for9a de compromissos internacionais e de
guerra.

72. As Foryas Armadas sao, portanto, instituiyoes de carater permanente e regular,

de atuayao em todo 0 territ6rio nacional, cujas competencias sao a defesa da patria, a

garantia dos poderes constitucionais e, por provocayao destes, a garantia da lei e da

ordem.
1~
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73. Pensadas inicialmente como instituiyao de defesa do Estado, as Foryas Armadas

foram organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoIidade e 0 comando

supremo do Presidente da Republica. Por disciplina deve entender-se "a Iigorosa

observancia e 0 acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposiyoes que

fundamentam 0 organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e

harmonico,,2.

74. Ao Presidente da Republica compete tambem a ambuiyao de nomear os

Comandantes da Marinha, do Exercito e da Aeroniiutica (art. 84, inciso XIII, da

Constituiyao Republicana de 1988).

75. A Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, coloca os Comandos

Mi1itares em posiyao de subordinayao hieriirquica ao MinisteIio da Defesa (art. 3°),

criado no mesmo ano (Anexo 6). Ao MinisteIio da Defesa coube a atribuiyao de

exercer a direyao superior das Foryas Armadas (art. 9°). Dispoem esses artigos:

Art. 3" As Fon;as Armadas sao subordinadas ao Ministro de Estado da
Defesa, dispondo de estruturas pr6prias.
(. ..)
Art. 9" 0 Ministro de Estado da Defesa exeree a direyao superior das Foryas
Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, 6rgao permanente de
assessoramento, pelo Estado-Maior de Defesa, pelas Secretarias e demais
6rgaos, conforme definido em lei.

76. A partir da criayao do Ministerio da Defesa (MD), a estrutura organizacional das

Foryas Armadas foi modificada, perdendo os comandantes das tres Foryas 0 status de

Ministros de Estado, ficando desde entao subordinados ao Ministro da Defesa, cargo

que tern sido ocupado por civis desde sua criayao.

77. A instituiyao do MinisteIio da Defesa representa uma clara mudanya nas

relayoes entre civis e militares no Brasil, mais conformes com os ditames do Estado

Democriitico de Direito.

78. Na obra "Democracia e Foryas Armadas no Cone Sui", organizada pela cientista

politica Maria Celina D'Araujo e pelo historiador Celso Castro, a criayao do Ministerio

da Defesa trouxe os seguintes avanyos:

a) no plano politico, trata-se de uma adequayao necessaria e oportuna para a
sedimentayilo da direyilo polftica sobre 0 poder armado. Modifica-se
sobremaneira a existencia de ministros militares representantes das foryas
frente ao Poder Executivo, pela vigencia de urn rninistro que desernpenha e
age de acordo corn as diretrizes oriundas do presidente da Republica; b) no

2 Art. 14, § 2', da Lei n' 6.880, de 9 de dezernbro de 1980, que dispoe sobre 0 Estatuto dos Militares.
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plano estrutural-organizativo, e a resposta pertinente a racionaliza,ilo de
recursos e meios de defesa'. (grifos nossos)

79. As Foryas Armadas devem, pois, submissao ao poder civil, de acordo com

normas constitucionais e infra-constitucionais.

80. As Foryas Armadas estao limitadas tamMm pelo principio da legalidade, que

rege toda a estrutura estatal brasileira e que impoe aos seus agentes, dentre eles os

militares, a submissao irrestrita aos comandos norrnativos fixados pelos membros do

Poder Legislativo. 0 principio da legalidade, alem de ser inerente apropria estrutura do

Estado de Direito, esta expressamente consagrado nos arts. 5°, II, 37, caput, e 84, IV,

todos da Constituiyao Republicana de 1988. Ex vi"

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distin,ilo de qualquer natur'eza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a Iiberdade, a igualdade, a seguran,a e a
propriedade, nos termos seguintes:
(Oo.)
II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senilo em
virtude de lei;
COo)'
Art 37. A administra,ilo piiblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Uniilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecen! aos
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
etici.ncia e, tarnbem, ao seguinte: (,.,)

81. A consolidayao de urna consciencia democratica nas Foryas Armadas pode ser

ilustrada - para alem da criayao do Ministerio da Defesa - pela postura respeitosa aos

pariimetros constitucionais por parte dos militares nas eleiyoes diretas de 1989 e no

processo de impeachment de urn presidente da Republica, em 1992:

Uma serie de fatos permite considerar que os caminhos para uma adequa,ilo
democratica das rela,oes civis-militares foram-se consolidando ao longo do
periodo p6s-1985, como atestam as elei,oes diretas de 1989,0 impeachment
do presidente Fernando Colior - conduzido segundo os parfunetros
constitucionais -, a assun,ilo do governo de Itamar Franco, a Lei dos
Desaparecidos, a efetiva cria,ilo do Ministerio da Defesa no segundo governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso',

82. Para aprofundar a institucionalizayao da supremacia do poder civil e

democrittico sobre 0 poder militar no Brasil, tramita no Congresso Nacional 0 Projeto

, DEMOCRACIA e For,as Armadas no Cone SullOrganizadores Maria Celina D'Araujo e Celso Castro.
Rio de Janeiro: Ed. Funda,ilo Getulio Vargas, 2000. p.I13.
, DEMOCRACIA e For,as Armadas no Cone SullOrganizadores Maria Celina D'Araujo e Celso Castro.
Rio de Janeiro: Ed. Funda,ilo Getulio Vargas, 2000. p.100.
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de Lei Complemental' nO 543/2009 (Anexo 7), de autoria dos Ministerios da Defesa e da

Justi9a, que visa a alterar a mencionada Lei Complementar nO 97/99, em cuja Exposi9ao

de Motivos le-se:

(...) E nessa ordem de ideias que foi alinhavada a presente proposta de
altera9ao a Lei Complementar no 97, de 1999, para 0 fim de dar efetividade
as recomenda90es da END [EstJategia Nacional de Defesa] e proporcionar 0

fortalecimento das institui90es militar"es no contexto da consolida9ao da
democracia brasileira5.

83. 0 texto tarnbem se referiu it diretriz de nO '7 da Estrategia Nacional de Defesa,

aprovada pelo Decreto presidencial n° 6.703, de 18 de dezembro de 2008 (Anexo 48 da

Contesta9ao):

7. Unificar as opera90es das tres For9as, muito alem dos limites impostos
pelos protocolos de exerclcios conjuntos.
Os instrumentos principais dessa unifica9ao serao 0 Ministedo da Defesa e 0

Estado-Maior de Defesa, a ser reestrutuJado como Estado-Maior Conjunto
das For9as Armadas. Devem ganhar dimensao maior" e responsabilidades
mais abrangentes.
o Ministro da Defesa exercenl, na plenitude, todos os poderes de dire9ao das
For9as Armadas que a Constitui9ao e as leis nao reSeIVar"em, expressamente,
ao Presidente da Republica.
A subordina9ao das For9as Armadas ao poder politico constitucional e
pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da Na9ao.
Os Secretarios do Ministedo da Defesa serao livremente esco!hidos pelo
Ministro da Defesa, entr"e cidadaos brasileiros, militar"es das tres For9as e
civis, respeitadas as peculiaridades e as fun90es de cada secretaria. As
iniciativas destinadas a formar quadros de especialistas civis em defesa
permitirao, no futuJo, aumentar a presen9a de civis em postos dirigentes no
Ministerio da Defesa. As disposi90es legais em contrario serdo revogadas.
o Estado-Maior Conjunto das For9as Armadas sera chefiado pOI' urn oficial
general de ultimo posto, e tera a participa9ao dos Chefes dos Estados
Maiores das tres For9as. Sera subordinado diretamente ao Ministro da
Defesa. Construira as iniciativas que deem realidade pratica a tese da
unifica9ao doutrinaria, estr"ategica e opemcional e contara com estrutuJa
permanente que !he permita cumprir sua tarefa.
A Marinha, 0 Exercito e a Aeronautica disporao, singularmente, de urn
Comandante, nomeado pelo Presidente da Republica e indicado pelo Ministrn
da Defesa. 0 Comandante de For9a, no ambito das suas atr'ibui90es, exercera
a dir"e9aO e a gestao da sua For9a, formulara a sua politica e doutr'ina e
preparara seus 6rgilos operativos e de apoio para 0 cumprimento da
destina9ilo constitucional.
Os Estados-Maiores das tres For9as, subordinados a seus Comandantes, serilo
os agentes da formula9ilo estrategica em cada uma delas, sob a orienta9ilo do
respectivo comandante.

84. Reitera-se que 0 cargo de Ministi'o da Defesa, desde sua cria9ao, tern sido

ocupado pOI' civil. 0 primeiro a ocupa-Io fiJi 0 senador Elcio Alvares, sucedido por

5 Exposi9ilo de Motivos Interministerial n° 00301/MDIMJ, de 23 de setembro de 2009.
, n



Geraldo Quintao, que ocupara 0 cargo de Advogado-Geral da Uniao. Ja no gove~~1881
Presidente Luis Inacio Lula da Silva, 0 primeiro Ministro da Defesa a ocupar 0 cargo foi

o embaixador Jose Viegas Filho, sucedido pelo Vice-Presidente da Republica, Jose de

Alencar. Com a safda de Jose de Alencar, tomou posse Waldir Pires, ex-exilado politico

que havia exercido 0 cargo de Consultor-Geral da Republica no governo de Joao

Goulart, Presidente deposto pelos militares em 1964.

85. Atualmente, e titular da pasta 0 Ministro Nelson Jobim, que tambem se destacou

pela militancia no PMDB (entao MDB), partido de oposiyao ao regime militar, alem de

ter sido deputado na Assembleia Nacional Constituinte e Ministro do Supremo Tribunal

Federal.

86. Reforyando as evidencias da nova relayao entre civis e militares no Brasil, cita

se a exonerayao, de fevereiro de 2010, do General-de-Exercito que exercia 0 cargo de

Chefe do Departamento Geral de Pessoal da Forya Terrestre6
, por haver enviado carta a

particular, que veio a publica-la, na qual dirigia crfticas ao prqjeto de lei que preve a

criayao da Comissao Nacional da Verdade (projeto de Lei n° 7.376 e estado de

trarnitayao - Anexo 8). Sua postura foi avaliada como extrapolayao de suas atribuiyoes

legais e como tentativa indevida de participayao ativa no cenario politico nacional.

87. Os novos contornos da relayao civil-militar no Brasil tambem podem ser

observados pelo ensino de Direitos Humanos nas Foryas Armadas. Como conseqiiencia

da adesao do Brasil a acordos, tratados e convenyoes da ONU, 0 Estado passou a

investir na educayao em direitos humanos dos quadros das Foryas Armadas. 0

fortalecimento de uma cultura institucional sensfvel it proteyao e promoyao dos direitos

humanos, e um desafio permanente e que tern encontrado respaldo nos curriculos dos

estabelecimentos de ensino e na pnhica cotidiana das organizayoes militares, tanto nos

corpos de tropa quanta nas atividades logfsticas e adrninistrativas.

88. Nas escolas da Aeronautica sao abordadas as disciplinas de Direito

Constitucional e de Direitos Humanos na area de "Ciencias Sociais Aplicadas", mais

especificamente na disciplina intitulada "Direito Geral". No Exercito, 0 curriculo

escolar da cadeira de Direito contempla os temas "Direito Constitucional e Direitos

Humanos", incluindo 0 "Direito Internacional Humanitario". Na Marinha, 0 conteudo

relativo aos "Direitos Humanos" e tratado na disciplina de "Direito Constitucional",

especificamente no estudo dos "Direitos e Garantias Fundamentais do Homem".

6 Publicada no Diario Olicial da Uniao nO 29, de II de fevereiro de 2010, na se,ao 2.
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89. Em consonancia com 0 objetivo de fortalecer 0 ensino dos direitos hurnanos nas

Foryas Armadas, editou-se 0 mencionado Decreto presidencial n° 6.703, de 18 de

dezembro de 2008, que aprovou a "Estrategia Nacional de Defesa". 0 Decreto

determina que "as instituit;oes de ensino das tres Fort;as ampliariio nos seus currfculos

de format;{jo militar disciplinas relativas a not;oes de Direito Constitucional e de

Direitos Humanos, indispensdveis para consolidar a identificat;{jo das Fort;as Armadas

com 0 povo brasileiro ".

90. POl' todo 0 exposto, ve-se que, no Brasil, as Foryas Armadas niio siio urn poder a
parte; subordinam-se ao poder civil que emana do povo, conforme determinam os

principios democrAticos da Constituiyao de 1988.

91. Curnpre ressaltar que as tres Foryas Armadas, alem das atribuiyoes de defesa do

Estado, tern assurnido relevante papel na conduyiio de ayoes de cunho social em todo 0

Pais, norteadas pela convicyao de que a reduyiio das desigualdades sociais e condiyao

necessaria para a construyiio de urna sociedade democnltica.

92. 0 Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, no artigo

intitulado "As Foryas Armadas e 0 Desenvolvimento Social", assim resumiu 0 papel

contemporaneo das tres Foryas:

[A]s institui90es militares do Brasil vinculadas a Marinha, ao Exercito ou a
Aeronautica tern mostrado grande compreensiio da realidade brasileira,
colaborando de forma notavel com os MinisMrios da area sociaL
Essa colabora9iio vern acontecendo em dois diferentes niveis, igualmente
importantes. De urn lado, as tres For9as desenvolvem, diretamente, a90es de
cunho social em todo 0 Brasil, principalmente nas regioes mais isoladas e
carentes da presen9a do poder publico em nosso imenso territ6rio. De outro
lado, apresentam-se como parceiras indispensaveis ao sucesso de qualquer
grande campanba nacional voltada para 0 sociaL
A multiplicidade de opera90es e capaz de surpreender qualquer brasileiro,
mesmo os mais bern infOlmados.
Em primeiro lugar, existem as A90es Civico-Sociais (ACiSo) desenvolvidas
pelas tres For9as.
Medicos do Exercito, pOl' exemplo, prestam inumeras atendimentos em
regioes fronteiri9as e em cidades distantes da Amazonia, distribuindo
remedios, desenvolvendo carnpanbas de preven9iio de doen9as, de educa9iio
sanitaria e de vacina9iio, chegando a realizar cirurgias e, em casos
complicados, prestando assistencia medica nos grandes centros urbanos. A
Marinha tern atua9iio semelhante, atendendo a esparsa popula9ao ribeirinba,
inalcan9aVei de outra forma. A Aeranautica tern 0 mesmo papel, inclusive
ajudando na remo9iio de doentes de pontos remotos'.

93. E conelui:

, Eduardo Matarazzo Suplicy. Pensamento Brasileiro sobre Defesa e Seguran9a - Desafios da atua9iio das
For9as Armadas. VoL 4. Artigo: As For9as Armadas e 0 Desenvolvimento SociaL pp. 24 e 25. Publicado
pelo Ministerio da Defesa e acessivel pelo sitio eletr6nico na internet www.defesa.gov.br.

')()
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Em todas essas a,oes diretas ou indiretas, prqjetos e programas das For,as
Annadas, encontramos urna 6tica social: fazendo urna estrada, cavando urn
po,o, transportando urn doente, apoiando 0 recolhimento e a distribui,ao de
alimentos em situa,oes emergenciais ou para 0 'Fome Zero', educando
jovens carentes, inculcando valores civicas, marais e ate eco16gicos nos
recrutas, formando profissionais qualificados, atendendo emergencias e
calamidades nacionais. E em todas as inUmeras missoes, enfrm, as Ires For,as
vern mostrando reconbecida capacidade tecnica, especializa,ao, coerencia e,
sobretudo, visao estrategica de Na,ao. Tudo isso com genemsas doses de
abnega,ao e amor II Pama8

94. A Ac;:ao Civico-Social, mencionada pelo Senador Eduardo Suplicy, e um

conjunto de atividades, de carater epis6dico ou programado, de assistencia e auxilio a

comunidades no Pais (como no caso do apoio a distribuic;:ao de agua as populac;:5es

carentes no Nordeste) ou no exterior (como ocorre nas ac;:5es humanitilrias

desenvolvidas pelas tropas brasileiras no Haiti).

95. As ac;:5es civico-sociais do Exercito tambem ocorrem na regiao suI do Estado do

Para, onde ocorreram os fatos objeto da presente demanda, pois a regiao carece de infra

estrutura adequada.

96. 0 assunto foi objeto de anaIise pelo Poder Judiciilrio brasileiro, no bqjo de Ac;:ao

Civil Publica ajuizada pelo Ministerio Publico Federal, em 2001 (ACP nO

20013901008810-5, ajuizada na Vara Federal de Maraba, Para). Ressalta-se que a

decisao do Tribunal Regional Federal da 1n Regiao, ja transitada em julgado, autorizou a

continuidade das ac;:5es sociais do Exercito na regiao.

1.4 Comentarios sobre a Pericia Realizada desde uma Perspectiva Comparada

de Justi~a Transicional

97. 0 professor Rodrigo Uprirnny Yepes, perito no caso Julia Gomes Lund e outros,

em seu depoirnento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em audiencias

realizadas em Sao Jose da Costa Rica, em 20 e 21 de maio de 2010, abordou aspectos

relativos a aplicac;:ao ao caso brasileiro de uma perspectiva comparada de justic;:a

transicional.

98. Uprimny Yepes abordou, de modo comparado, a dificuldade de aplicac;:ao dos

elementos da justic;:a transicional - quais s"jam: 0 direito a verdade, 0 direito a justic;:a, 0

direito a reparac;:ao e garantias de nao-repetic;:ao - a situac;:oes de graves violac;:5es de

direitos humanos.

8 Idem, p.29,
71



OU4884
99. Neste estudo comparado, ressaltou a solidez e 0 vigor da democracia brasileira,

tendo ressalvado, contudo, que "ao nivel de garantias do Estado de Direito, subsistem

enclaves autoritarios complexos, como por exemplo na persistencia de violencia

policial intensa, em termos comparados a qualquer pais do mundo, com altissimo nfvel

de impunidade nesse campo".

100. Em resposta a questionamento da juiza Margarette May Macaulay, 0 perito

enumerou, como exemplos de enclaves autoritarios que considera existir no Brasil, alem

da restri98.0 ao acesso de informa98.0 par parte das For9as Armadas, "os indices

altissimos de violencia policial da Policia Militar em algumas cidades brasileiras, uma

das maiores da America Latina e, talvez, ate do mundo. Em Sao Paulo, a Policia

Militar chegou a matar 1.500 pessoas em 1991 ou 1992, algumas delas exeCUl;oes. JIi

nao hti tal violencia contra dissidentes politicos, jli nao se tem mais noticia disso, mas

sim de violencia dirigida a delinquentes, onde se aplica toda a ideologia desenvolvida

para combater 0 inimigo politico, com altos graus de impunidade".

101. A suposta rela98.0 entre a realiza98.0 de esfor90s no campo da justi9a transicional

e a consolida98.0 do Estado de Direito, sustentada por Uprimny Yepes, baseia-se, como

mencionado pelo proprio perito durante a audiencia, em artigo de duas politologas

estadounidenses, Kathryn Sikkink e Carrie Booth Walling, intitulado "The Impact of

Human Rights Trials in Latin America".

102. Com base em tal artigo, sustentou l.!primny Yepes que "naqueles casos [de

paises] em que htijulgamentos criminais e busca da verdade por meio de Comissoes da

Verdade, hti, de forma estatisticamente relevante, muito maior gozo dos direitos avida

e aintegridade fisica do que nos casos em que nao tenham existido tais coisas. ( ..) Isto

porque se nao se esclarecem [os fatos] e n{fo se responsabilizam os culpados, gera-se

uma cultura de impunidade, que por sua vez pode gerar a persistencia de abusos,

inclusive dentro de uma transit;ao politica bem-sucedida". Ao tratar especificamente do

caso brasileim, afirmou Uprimny Yepes que "no Brasil houve um processo de transit;ao

polftica admiravel, mas nao creio que tenha havido esfort;os suficientes em justit;a

transicional, e, par isso, a Estado brasileiro, que e uma democracia admiravel, esta em

divida com suas vitimas e com a consolidat;ao do Estado de direito". Embora buscando

tra9ar encontrar elementos explicativos comuns na analise comparada de processos de

justi9a transicional de varios paises, calcado principalmente Has pesquisas de Sikkink e
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Walling, acabou por reconhecer que: "todo processo transicional If especfjico. Niio hd

modelos universais que possam ser exportados de um pais a outro,,9.

103. Com todo respeito devido ao grande jurista colombiano, conforme apontado em

estimulante estudo elaborado pelo Professor Octavio Amorim Neto, Professor de

Ciencia Politica da Fundayao Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, 0 qual figura em anexo

as presentes alegayoes finais (Anexo 9), a leitura que Uprirnoy Yepes faz do texto de

Sikkink e Walling nao e precisa, nao sao s61idas as principais verificayoes empiricas das

autoras, nem e de todo confiavel urn dos indicadores por elas utilizados para apurar os

efeitos de julgamentos crirninais por graves violayoes de direitos hurnanos realizados na

America Latina, qual seja, 0 Political Terror Scale (PTS).

104. Cabe destacar, prelirninarmente, que 0 artigo de Sikkink e Walling nao faz urna

analise estatistica da relayao entre a realizayao de julgamentos criminais e/ou a

constituiyao de comissoes de verdade e 0 grau em que se gozam os direitos a vida e a

integridade fisica em paises. 0 referido texto oferece, com efeito, dados quantitativos a

respeito dessas variaveis, dispostos em tabelas. Tal como assinalado pelo Professor

Amorim Neto, nao se pode confundir, no entanto, urn trabalho academico com

orientayao quantitativa, como e 0 estudo citado de Sikkink e Walling, com uma analise

estatistica. Esta implicaria, no minimo, a realizayao de testes de diferenya de medias,

testes de correlayao de Pearson ou tecnicas de regressao multivariada, todos

instrurnentos estatisticos regularmente aplicados por cientistas sociais, nenhurn dos

quais foi, no entanto, foi utilizado por Sikkink e Walling.

105. Nao se pode, com base no referido artigo, inferir que a realizayao de julgamentos

criminais e/ou que a constituiyao de comissoes de verdade causem necessariamente urn

aurnento no gozo dos direitos a vida e a integridade fisica. 0 que Sikkink e Walling

estabelecem e apenas urna associar;iio sugestiva entre julgamentos de crimes cometidos

por regimes autoritiirios do passado recente e a pontuayao que os paises obtem nos

indices da Political Terror Scale e da Freedom House, os quais tambem sao discutidos

no estudo do Professor Amorim Neto. Dito de outra forma, 0 artigo nao estabelece nem

uma correlayao estatistica nem uma relayao causal entre as duas variaveis. Com isso, 0

trabalho de Sikkink e Walling nao oferece uma base s6lida que justifique a opiniao que

9 Entendimento corroborado pelo Ministro Jose Gregori em seu testemunbo proferido durante a audiencia
publica ocorrida nos dias 20 e 21 de maio de 2010: "Nada na trans/rao democratica se passa em
laborator/o", E prossegue: "A !ormularao de 1/111 processo de trans/rao nao efac/I. Niio e campa de
unanimidades, ainda mals lima transir;lio complexa como a brasileira, que envolveu varios selores.
varia.,; correntes politicos".
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Uprimny Yepes tem a respeito das consequencias da Lei de Anistia para a atual situayao

dos direitos hurnanos no Brasil.

106. Cabe assinalar que as propnas autoras reconhecem ser 0 Brasil urn caso

desviante, pois niio hii coerencia entre os valores que 0 pais obtem na Political Terror

Scale e nas medidas da Freedom House. Os indicadores utilizados pOI' Sikkink e

Walling possuem, de fato, sentidos contraditorios. Alguem que conheya a historia

brasileira recente certamente reconheceni a PTS como urn indicador eITado, urna vez

que assassinatos politicos siio raros no pais. Se urna das duas medidas de que se vale 0

trabalho de Sikkink e Walling nao se aplica adequadamente ao Brasil, entao, as ilayoes

feitas por Uprimny Yepes a respeito do pais com base nesse trabalho siio precarias.

107. Hoi que se considerar ainda que as taxas de homicidio nas duas maiores cidades

brasileiras, Rio de Janeiro e Sao Pallio, tem caido consistentemente desde 0 comeyo da

primeira decada deste seculo, como atesta recente materia da prestigiosa revista inglesa

The Economist (12 de junho de 2010 - Anexo 10). A realidade que se observa hoje no

Brasil colide com a avaliayao que filz do pais a Political Terror Scale. Todos os

govemos democraticos que 0 pais teve desde 1985 se opuseram a violayoes de direitos

hurnanos. E todos tem empreendido passos importantes no sentido de dotar 0 Estado de

marco legal e institucional apropriado it promoyao e it proteyiio dos direitos hurnanos.

108. No que diz respeito it aduzida violencia policial, que existiria em altissimo nivel

no Brasil, 0 Estado presta esclarecimentos nos a seguir.

109. Curnpre salientar que a polfcia militar, nos tennos definidos pela Constituiyiio,

apesar de ser auxiliar e reserva ao Exercito, a ele niio se vincllia, niio havendo relayiio de

subordinayiio ou hierarquia entre esta polfcia (ou qualquer outra) e as Foryas Armadas.

110. 0 Estado reconhece enfrentar desafios no campo da seguranya publica e tem

buscado dotar-se de urn marco legal e institucional adequado para a sua superayiio.

Ill. Cabe destacar que 0 Brasil e urn Estado com extensoes continentais e cuja

populayiio e urna das maiores do mundo. Para urn pais com, tais caracteristicas, a

promoyao da seguranya publica requer a atuayiio conjunta da Uniiio, pOI' meio do

Ministerio da Justiya, e dos Estados da Federayiio, para 0 que tem sido fhmados

diversos convenios

112. Com a devida venia solicitada para empreender urna digressiio historica, a

seguranya no Brasil, it epoca colonial, era em larga medida associada it manutenyao da

propriedade, inclusive para a sustentayiio de proiticas escravistas. Essa funyiio era

incurnbida a agentes privados, contratados pOI' grandes proprietarios de teITas. Cria-se,
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apenas em 1808, a primeira policia, com 0 traslado da familia real portuguesa ao Brasil.

Pouco a pouco, a medida que avanya 0 processo de territorializayao do Brasil, vao

consigo as instituiyoes do Estado encarregadas de exercer 0 monop6lio do uso legal da

forya.

lB. Tal processo nao se da, certamente, sem embates ou contradiyoes. 0 uso da

vioh~ncia por agelltes privados vai se evidenciando urn problema. Em regioes mais

afastadas do pais, os chamados crimes de mando ou de pistolagem reproduzem formas

arcaicas de soluyao de disputas e de controle do poder local que remontam aos

prim6rdios da criayao do pais.

114. Vma mudanya de percepyao e de paradigma da atuayao dos agentes de

seguranya comeya a ser sentida mais cIaramente a partir da decada de 1950, quando

comeya a ganhar momenta 0 processo de industrializayao e de urbanizayao do pais.

Surge, entao, na pratica das policias e na percepyao da populayao, a figura do "policial

de quarteirao", hornem pr6ximo it comunidade, conhecedor de seus membros e por

vezes mediador do relacionamento existente entre estes e os demais agentes de

seguranya do Estado. Tal processo sofre novo retrocesso ap6s 0 golpe militar de 1964,

quando a adoyao da paradigmas para a formayao de agentes de seguranya baseados na

doutrina da seguranya nacional faz com que estes passem a ver nos pr6prios cidadaos

urna potencial fonte de subversao ou contestayao ao regime.

115. 0 processo de redemocratizayao do pais, a partir da decada de 1970, a aprovayao

da Constituiyao Federal de 1988, a adesao do Brasil a todos os principais instrumentos

internacionais de proteyao dos direitos humanos, assim como a criayao, no aparato do

Estado, de leis, 6rgaos e politicas dedicados especificamente it proteyao desses direitos,

nao poderia deixar de ter efeitos sobre a atuayao dos agentes de seguranya publica,

independentemente do Divel da Federayao em que atuassem, ou da corporayao a que

pertencessem.

116. Se bern tenha se agravado, durante a decada de 90, os desafios enfrentados pelo

pais no campo da seguranya publica, sobretudo com 0 agravamento da violencia urbana

e do fenameno do crime organizado, tal situayao pas em evidencia a necessidade de 0

Estado integrar as estrategias de prevenyao, controle e repressao da crirninalidade outras

perspectivas. Tal situayao pas em primeiro plano a necessidade de 0 Estado promover

melhor articulayao entre os diferentes 6rgaos que atuam na seguranya publica, seja em

Divel federal, estadual ou municipal. Exigiu ao Estado atuar sobre as raizes

socioculturais da violencia, integrando ayoes de seguranya publica a politicas sociais.

?~
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Tambem implicou, nesse contexto, a participa9ao de familias e da comunidade,

mediante programas, projetos e a90es de assistencia tecnica e financeira e mobiliza9ao

social, visando i\ melhoria da seguran9a publica.

117. Pode-se dizer que 0 reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelo pais no

campo da seguran9a publica - materia, vale lembrar, de responsabilidade primazia dos

Estados da Federa9ao, tal como definido pela Constitui9ao Federal- exigiu do Governo

Federal retomar 0 seu papel indutor de politicas para 0 setor, detenninando, em parceria

com os demais entes federados, criterios e objetivos claros para a avalia9ao de

desempenho das a90es empreendidas pOl' aqueles entes no campo da seguran9a publica.

118. 0 primeiro conjunto de diretrizes e de metas definidas pelo Governo Federal na

materia foi lan9ado em 2000, sob a fonna do I Plano Nacional de Seguran9a Publica. A

prote9ao dos direitos humanos constituia 0 compromisso nO 11 do Plano; a capacita9ao

profissional e 0 reaparelhamento das policias foram espelhados no compromisso nO 12.

119. Em 2001, em sequencia ao I Plano Nacional, foi criado, pela Lei n° 10.201, 0

Fundo Nacional de Seguran9a Publica, que permitiu ao Governo Federal refor9ar seus

instrumentos para induzir e implementar politicas publicas na area.

120. Ja, em 2003, iniciou-se a implanta9ao do Sistema Dnico de Seguran9a Publica

(SUSP), politica publica de abrangencia nacional, fundamentada no paradigma da

moderniza9ao e da gestao participativa em materia de seguran9a publica.

121. Apos 0 periodo inicial de consolida9ao dos principios que informam 0 SUSP, 0

Ministerio da Justi9a criou, em 2007 0 Programa Nacional de Seguran9a Publica com

Cidadania (PRONASCI). Iniciativa pioneira no enfrentamento da violencia no pais, 0

PRONASCI articula politicas de segman9a publica com a90es sociais, priorizando a

preven9ao da violencia, sem abrir mao de estrategias mais eficazes de ordenamento

social e de seguran9a publica.

122. Entre os principais eixos do PRONASCI destacam-se a valoriza9ao dos

profissionais de segman9a publica, a reestrutW'a9ao do sistema penitenciario, 0 combate

i\ c0II1rp9aO policial e 0 envolvimento das proprias comunidades beneficiadas na

preven9ao da violencia. Ate 0 fun de 2012, 0 Governo Federal tera investido R$

6.707.000.000,00 (seis bilhoes, setecentos e sete milhoes de reais), 0 que equivale a

aproximadamente US$ 3,770,250,000.00 (tres bilhoes, setecentos e setenta milh6es,

duzentos e cinqiienta mil d6lares) para desenvolvimento do PRONASC!.

123. Alem dos profissionais de seguran9a publica, 0 PRONASCI tern tambem como

publico-alvo jovens de 15 a 24 anos que se encontrem em situa9ao mais vulneravel em



0\)4889

rela<;ao a violencia ou ao aliciamento por parte de gropos cnmmosos, ou que se

encontram ou ja estiveram em conflito com a lei; presos ou egressos do sistema

prisional; bem como reservistas, passiveis de aliciamento pelo crime organizado em

fun<;ao do aprendizado em manejo de armas adquirido durante 0 servi<;o militar.

124. Ate 0 momento, 0 PRONASCI atende a 150 municipios, os quais abrangem 0

Distrito Federal e 22 Estados da Federa<;ao - Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceara,

Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais,

Para, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do

Sui, Rondonia, Sao Paulo, Sergipe e Tocantins. 0 PRONASCI atende tambem a quatro

gropos de municipios: 0 Consorcio Intermunicipal de Seguran<;a Publica e Cidadania de

Londrina e Regiao; 0 Consorcio Publico do Medio Vale do Paraiba do Sui Flurninense;

Consorcio PUblico da Associa<;ao dos Municipios do Litoral Norte Fluminense; e 0

Consorcio Intermunicipal do Vale do Cal, no Rio Grande do SuI. A meta do Governo

Federal e de que 0 PRONASCI esteja presente, ate 2012, nos 27 Estados da Federa<;ao.

125. 0 PRONASCI e composto por 94 a<;oes que envolvem a Uniao, Estados,

Municipios e as proprias comunidades beneficiadas. Tais a<;oes incluem 0 oferecimento

de incentivos para a participa<;ao de profissionais de seguran<;a publica em programas de

capacita<;ao sobre temas como policiamento comunitiirio, usa legal e progressivo da

for<;a, direitos humanos, tecnicas de investiga«ao, sistemas de comando de incidentes,

pericia balfstica, DNA forense e medicina legal. Os cursos sao credenciados peia

Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica do Ministerio da Justi«a e administrados por

meio da Rede Nacional de Altos Estudos em Seguran<;a Publica (RENAESP), a qual

envolve cerca de 80 universidades brasileiras, entre publicas e particulares, alem de 270

centros para a educa<;ao a distancia espalhados por todo 0 pais. Outras a«oes sao

dirigidas as proprias comunidades e buscam mobilizar a participa«ao de Iideres

comunitiirias e de jovens para que atuem como multiplicadores dos principios que

norteiam 0 PRONASCI.

126. Vale destacar, entre esses principios, a valoriza«ao contida no PRONASCI ao

policiamento comunitiirio, 0 qual difere da forma tradicional pelo qual as comunidade

percebem e interagem com as for<;as policiais. Embora 0 controle e a preven<;ao do

crime pennane<;am como prioridades centrais, 0 policiamento comunitiirio utiliza ampla

variedade de metodos para trabalhar em parceria com as comunidades, por meio de

Conselhos Comunitiirios de Seguran«a, fomentados pela Polftica Nacional de Polfcia

Comunitiiria. A introdu«ao de tal filosofia pressupoe altera<;oes fundamentais na

"17
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estIUtura e na administrayao das organizayoes policiais. Em 2007, por meio do Curso

Nacional de Promotor de Policia Comunitaria, 0 Governo Federal realizou, em parceria

com Secretarias de Seguranya Publica dos Estados, a capacitayao de cerca de 22.400

pessoas em todo 0 pais, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas

municipais, policiais rodoviarios federais e lideranyas comunitarias, preparando estes

profissionais para atuarem no ambito do PRONASCI.

127. Experiencia piloto das unidades de policiamento comunitario 6 0 programa

Territorios de Paz, implantado em 8 regioes metropolitanas do pais. 0 objetivo dos

Territorios de Paz 6 prevenir e enfrentar a crirninalidade pOl' meio da presenya

perrnanente de unidades policiais pacificadoras nessas localidades. Este progr'ama

engloba conjunto de ayoes preventivas e integradas, as quais incluem programas sociais

que buscam propiciar melhor convivio entre os moradores das comunidades e entre

estes e as foryas policiais. A Fundayao GetUlio Vargas (FGV), que firrnou parceria com

o Minist6rio da Justiya para a coordenayao do Sistema de Monitoramento e Avaliayao

das Ayoes do PRONASCI, realizou pesquisa sobre os Territorios de Paz, cujo resuItado

revelou que 84,15% dos moradores entrevistados creem que a iniciativa tern impactos

positivos sobre sua seguranya pessoaL

128. As ayoes do Estado brasileiro no campo da seguranya incluem 0 reconhecimento

da necessidade de aprimorar os instrumentos de fOImayao e de capacitayao de agentes

de seguranya publica para a proteyao dos direitos humanos.

129. Ja em 2004, fora concluido amplo diagnostico junto a instituiyoes de formayao e

treinamento de agentes de seguranya, no qual foram identificadas deficiencias na

elaborayao e padronizayao de conteudos programaticos, na forrnayao de pedagogos,

docentes e instIUtores qualificados, al6m da inexistencia de processos unifOImes e

continuos de capacitayao e de politicas de valorizayao de recursos humanos.

130. A partir desse diagnostico, 0 Govemo Federal definiu, como prioritarias, a

elaborayao de Matriz Curricular Nacional para Forrnayao dos Profissionais de

Seguranya Publica; a criayao da Rede de Altos Estudos ern Seguranya Publica

(RENAESP), responsavel pOl' ministrar cursos presenciais e it distiincia, apoiar a

formayao de tecnologos e incentivar' a realizayao de cursos de pos-graduayao pOl'

profissionais de seguranya publica; a realizayao de Jornadas de Direitos Humanos em

diversos Estados da Federayao; e 0 lanyamento dos projetos de valorizayao profissional

de agentes de seguranya.
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131. Dos cerca de 610 mil policiais em atuayao no Brasil, cerca de 459 mil policiais

ja se submeteram, nos ultimos 4 anos, a programas de formayao e de capacitayao

apoiados pelo Govemo Federal. Apenas em materia de direitos hurnanos, 127 mil

policiais ja foram treinados. Ao fmal de 2009, novo ciclo de formayao disponivel em

ferramentas de ensino adistiincia mobilizara a inscriyao de 196 mil policiais.

132. Como incentivo, os policiais que participam dos cursos de capacitayao recebem

bolsas de estudo. Nos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do SuI, a bolsa pode

elevar 0 vencimento de urn agente em quase 50%. Dos cerca de 35 mil policiais em

atuayao no Rio de Janeiro, 24 mil estao matriculados em cursos oferecidos pelo

Govemo Federal.

133. A criayao da Forya Nacional de Seguranya e outro exemplo de como urna ayao

concertada de formayao, capacitayao e valorizayao do profissional de seguranya publica

pode ter efeitos positivos sobre a sua atuayao. lntegram a Forya Nacional de Seguranya

agentes recrutados entre as policias de 14 Estados da Federayao. Quase nove mil

policiais ja foram capacitados no ambito da Forya Nacional de Seguranya, cuja

formayao inclui cursos e estagio em direitos humanos. 0 o~jetivo de tais ayoes e mudar

a cultura das tropas de operayoes especiais. Resultados apontam urna reduyao de ate

43% no indice de homicidios ocorridos durante operayoes da Forya Nacional, 0 que

denota urna mudanya significativa do seu paradigma de atuayao.

134. Como parte das ayoes aprovadas pela Coordenayao Nacional do Programa de

Proteyao a Defensores dos Direitos Hurnanos, foi formada, no ambito da Forya

Nacional de Seguranya, a primeira turma de protetores dos defensores de direitos

hurnanos. Graduaram-se, em maryo de 2010, mais 4 turmas de 50 homens.

135. Ainda como parte das ayoes do PRONASCI, 0 Estado brasileiro tambem

determinou regras mais estritas sobre 0 usa legal e progressivo da forya. Acordou-se,

nesse contexto, que 0 Estado nao mais adquiriria, para 0 armamento de policias, armas

que fossem de usa especificamente militar. Pretende-se com essa medida reduzir 0

fenomeno das balas perdidas, produzidas por armas de calibres grandes, e contribuir

para alterar a ideia de que e necessaria 'equivalencia de forya' com a criminalidade

organizada. Essa politica tem-se revelado muito positiva: houve a diminuiyao em 25,.3%

das mortes por bala perdida no Estado do Rio de Janeiro.

136. 0 Brasil reconhece 0 direito aseguranya publica cidada, tal como registrado no

informe apresentado pelo pais ao mecanismo de revisao peri6dica universal do

Conselho de Direitos Hurnanos das Nayoes Unidas, em abril de 2008, como urn dos

')0
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seus desafios prioritfuios no tocante a promol(iio e a protel(iio dos direitos humanos. Poi

com 0 prop6sito de contribuir para a superal(iio dos desafios existentes nesse campo que

o Brasil realizou, em 2009, a Conferencia Nacional de Seguranl(a Publica.

137. Em agosto de 2009, quando a etapa final da Conferencia foi realbiada em

Brasilia, mais de 500 mil pessoas jii haviam participado, seja presencialmente, seja

mediante ferramentas eletr6nicas, do processo de preparal(iio do evento, apresentando

suas criticas e sugestoes as resolul(oes aprovadas ao final do processo.

138. A Conferencia trouxe consigo uma grande novidade, que foi 0 envolvimento de

diversos segmentos que tratam e cuidam da seguranl(a publica na busca de politicas que

incluam nao so 0 Estado, mas 0 conjunto da populal(iio, para a sua promol(iio. Para os

agentes de seguranl(a publica, a Conferencia foi, pOl' sua vez, uma oportunidade de

discutir desafios vividos no trabalho, deficiencias e possibilidades, e de buscar reformas

necessfuias para que suas corporal(oes possam atuar com cada vez mais eficiencia e em

pleno respeito a lei.

139. Com base em decisao da Conferencia, criou-se, no Brasil, 0 Conselho Nacional

de Seguranl(a Publica (CONASP), com a missiio de estabelecer uma Corregedoria

Nacional de Policia, sob sua coordenal(iio do Conselho, com 0 prop6sito de cobrar dos

Estados a apural(iio de violal(oes de direitos humanos.

140. Essas sao, em Iinhas gerais, as medidas que vern sendo adotadas pelo Estado

para fazer frente aos problemas brasileiros na fu'ea de seguranl(a publica. No entanto,

niio e demais relembrar a esta Honoriivel Corte que, como esclareceu 0 professor

Octiivio Amorim Neto em seu parecer (Anexo 9), niio hii relal(iio necessiiria entre 0 caso

ora em julgamento e a atual(iio hodiema das policias no Brasil.

II. QUESTOES PRELIMINARES

11.1 Competencia Temporal

141. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, prevista na Convenl(iio Americana

sobre Direitos Humanos, e0 "orgiio jurisdicional do sistema interamericano que resolve

sobre os casos de violal(iio de direitos humanos perpetradas pelos Estados-partes da

OEA e que tenham ratificado a Convenl(iio Americana"lO.

10 cr. Valerio de Oliveira Mazzuoli. Curso de Direilo Inlernacional Publico, 2' edi,ao, pp.. 731-732.
•, 1\
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142. Nem todos os paises que ratificaram a Convenyao Americana reconheceram a

competencia da Corte. Ao contrario, a Convenyao preve a possibilidade de todo Estado

Parte, "no momenta do deposito do seu instrumento de ratificayao desta Convenyao ou

de adesao a ela, ou em qualquer momenta posterior, declarar que reconhece como

obrigatoria, de pleno direito e sem convenyao especial, a competencia da Corte em

todos os casos relativos ainterpretayao ou aplicayao desta Convenyao".

143. Ademais, 0 reconhecimento da competencia da Corte pode ser incondicional, ou

sob condiyao de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos especificos.

144. Nesse contexto, 0 Brasil, por meio do Decreto n° 4.463, de 8 de novembro de

2002, reconheceu como obrigatoria a competencia da Corte, com limitayao de sua

competencia ratione telllporis , no sentido de so poder conhecer fatos posteriores a 10

de dezembro de 1998:

Art IDE reconhecida como obrigat6ria, de pleno direito e por prazo
indeterminado, a competencia da Corte Interamericana de Dir'eitos Humanos
em todos os casos relativos it interpretayao ou aplicayao da Convenyao
Americana de Direitos Humanos (Pacto de Sao Jose), de 22 de novembro de
1969, de acordo com art. 62 da citada Convenyao, sob rese!Va de
reciprocidade e para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998, (grifo
nosso)

145. A Corte Interarnericana reconhece que sua competencia temporal e limitada a

fatos posteriores ao reconhecimento desta pelo Estado demandado. E 0 que se extrai do

seguinte trecho da sentenya de 23 de novembro de 2004 no caso "las Hermanas Serrarlo

Cruz Vs. EI Salvador":

66. La Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la
Convenci6n y declarar una violaci6n a sus normas cuando los hechos
alegados 0 la conducta del Estado demandado que pudiera implicar
responsabilidad internacional, son anteriores al reconocimiento de la
competencia del Tribunal. II

146. Nao se olvida que, no mesmo julgado, a Corte reconhece sua competencia para

julgar violayoes continuadas ou permanentes a Direitos Humanos, as quais, iniciadas

antes do reconhecimento de sua competencia, protraem-se ate momenta posterior ao

reconhecimento. Nao obstante, e inequivoco que esta Egregia Corte nao tern

II Em htlp:llwww.corteidh ..or.crldocslcasoslarticuloslseriec~1l8_esp.doc, acessado em 26 de outubro de
2009, '
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competencia para conhecer, dentre outras, das acusa90es de deten90es arbitrarias, de

pratica de tortura, nem de homicidios, no presente caso.

147. Nao estando esta Egregia Corte autorizada a desprezar a modula9ao temporal de

competencia fixada no art. 1°, in fine, do Decreto n° 4.463/02 (haja vista 0 ate ser

Oliundo do exercicio de soberania intema, respaldado pelo art. 4°, inciso I, da CaIta

Magna brasileira, e encontrar fundaInento de validade no principio da seguran9a

juridica, postulado fundante de qualquer Estado Democratico de Direito e taInbem

previsto na Conven9ao Americana sobre os Direitos Humanos), esta Egregia Corte nao

pode conhecer e julgar as viola90es aos direitos humanos ocorridas em data anterior a

10 de dezembro de 1998.

11.2 Veda~ao da Formula da Quarta Instancia

148. Na contesta9ao apresentada em 31 de outubro de 2009, 0 Estado brasileiro fez

consignar que esta Egregia Corte InteraInericana nao poderia exarninar 0 conteudo da

Lei de Anistia em virtude do nao esgotaInento dos recursos internos. Esclareceu-se, na

ocasiao, que 0 julgaInento da Argiii9ao de Descumprimento de Preceito FundaInental nO

153 (ADPF nO 153), ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil, ainda estava em curso perante 0 Supremo Tribunal Federal brasileiro. Essa a9ao,

de indole constitucional, tinha como objeto a apura9ao da conforrnidade da Lei de

Anistia brasileira, promulgada em 1979, com os terITIOS da Constitui9ao Federal de

1988. 0 julgaInento pela Corte Suprema brasileira precisaria 0 alcance e a validade

dessa lei, esc1aIecendo, em ultima instancia, se a anistia de crimes politicos abrangeria,

igualmente, os crimes comuns praticados pelos agentes publicos durante 0 regime

militaI'.

149. Conforrne aInplaInente debatido na audiencia publica de 20 e 21 de maio,

OCOlI'eU, nos dias 29 e 30 de abril de 2010, fato superveniente de extrema relevancia e

pertinencia paIa a instru9ao do processo perante esta Egregia Corte InteraInericana: a

julgamento definitivo da ADPF n° 153 pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro.

150. A ADPF n° 153 tinha por prop6sito obter do Supremo Tribunal Federal, a pedido da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pOI' via do controle da constitucionalidade, urn

provimento de natureza constitucional que dedarasse a nao recep9ao do art. 1°, § 1° da Lei de

Anistia e, subsidiaIiaInente, interpreta9ao em conformidade com a Constitui9ao.

12
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151. Com 0 julgamento da ADPF n° 15.3, esgotaram-se, regularmente, a partir 'de

entao, os meios existentes no direito intemo brasileiro para a revisao da Lei de Anistia,

o que atraiu de imediato a aplicayao ao caso presente da chamada "f6rmula da quarta

instilncia". Segundo essa f6rmula, nao cabe aos 6rgaos do Sistema Interamericano

desempenhar papel de tribunais de alyada para examinar alegados erros de fato ou de

direito que possam ter cometido os tribunais nacionais que hajam atuado dentro dos

limites de sua competencia.

152. Assim como 0 nao esgotamento dos recursos internos, 0 6bice da f6rmula da

quarta instilncia fundamenta-se no carMer subsidiiirio ou complementar da proteyao

outorgada pelos 6rgaos do Sistema Interamericano. Fruto de elaborayao da Comissao

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), esse criterio foi aplicado pela primeira

vez em 1988, no Caso Clifton Wright, oportunidade na qual a CIDH pioneiramente

destacou a impossibilidade de revisar as sentenyas proferidas pelos tribunais dos

Estados membros da Organizayao dos Estados Americanos12
•

153. A partir de entao, a Comissao fez esc1arecer que s6 seria competente para

dec1arar a admissibilidade de uma petiyao na hip6tese de a decisao nacional ter side

proferida amargem do devido processo legal ou caso violasse flagrantemente direitos

previstos na Convenr;ao Americana sobre Direitos Humanos.

154. Percebe-se, portanto, com base nos criterios acima fixados, que 0 presente caso

nao merece prosperar perante esta Egregia Corte, haja vista 0 cabimento, na hip6tese, da

vedayao contida na "f6rmula da quarta instilncia". Isso porque todo 0 trfunite da ADPF

nO 15.3 observou, de forma rigorosa, 0 principio do devido processo legal, sendo

respeitadas as garantias de proteyao judicial, incluindo-se ai as regras do contradit6rio,

da ampla defesa, da imparcialidade e da independencia dos tribunais, tudo em estreita

consonilncia com os preceitos da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos.

ISS. 0 instrumento juridico denominado Argiiiyao de Descumprimento de Preceito

Fundamental, previsto na vigente Constituiyao Federal brasileira, foi regulamentado por

lei, em 1999, e utilizado, pela primeira vez, em 2005. A instituiyao da ADPF inovou, ao

permitir 0 controle de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, de atos

12 0 caso Clifton Wright originou-se de petil'aO que objetivava a responsabilizal'llo do estado da Jamaica
por eITO judicial que teria condenado 0 Sr Wright apena de morte pela pratica de homicfdio, a despeito de
falta de provas. Naquela ocasiao, a Comissao enfatizou que nao podia atuar como "uma quarta instancia
quasejudicial" (conforme Relat6rio Anual da CIDH 1987-88, Resolul'ao N' 29188, de 14 de setembro de
1988).
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normativos anteriores a Constituiyao de 1988. Representa, nesse sentido, relevante

veiculo de proteyao dos direitos fundamentais,

156. Portanto, a avaliayao da compatibilidade da Lei de Anistia com a nova ordem

constitucional de 1988, pOl' meio da ADPF nO 153, demonstra, acima de tudo, a

consolidayao definitiva dos padroes democniticos no ambito do Estado e da sociedade

brasileiras.

157. 0 devido respeito aos ditames do due process of law e evidenciado

especialmente quando se verifica, na tramitayao da ADPF nO 153, a ampla participayao

de organizayoes da sociedade brasileira em todas as fases do processo. Todas as

organizayoes interessadas tiveram livre acesso ao Supremo Tribunal Federal, com a

juntada de petiyoes e a participayao direta nos debates orais. Viabilizou-se, dessa forma,

uma interpretayao constitucional pluralistica e aberta da Lei de Anistia.

158. Registre-se, a esse respeito, que participaram, na qualidade de interessados da

ADPF nO 153,0 Centro pela Justir;a e Direito lnternacional (CEJIL), a Associar;iio dos

Juizes para a Democracia, a Associar;iio Brasileira dos Anistiados Politicos e a

Associar;iio Democratica e Nacionalista de Militares.

159. Afastou-se, com isso, a adoyao de uma interpretayao constitucional

exc1usivamente estatal, abrindo-se oportunidade para a construyao de uma verdadeira

hermeneutica constitucional em uma sociedade aberta, como concebida pelo professor

alemao Peter Haberle. Segwldo 0 emiuente jurista:

Todo aquele que vive no contexto regulado pOl' uma norma e que vive com
este contexto e, indil'eta ou, ate mesmo diretamente, urn interprete dessa
norma, 0 destinatario da norma e participante ativo, muito mais ativo do que
se pode supor tradicionalmente, do processo hermeneutico. Como nao sao
apenas os interpretes jurfdicos da Constitui9aO que vivem a norma, nao detem
eles 0 monop6lio da interpreta9aO da Constitui9aO.t3

160. Merece destaque, de igual forma, 0 alto grau de publicidade e transpar'encia

conferido a todas as etapas processuais da ADPF n° 153. A movimentayao processual

integral e as peyas escritas dos autos da Arguiyao constarn do sitio eletr6nico do

Supremo Tribunal Federal, assim como diversos votos de seus Ministros. A sessao de

julgamento, que durou dez horas, foi transmitida ao vivo, na integra, por canal aberto da

televisao brasileira, assim como pela internet, como etradicional daquele Tribunal. Os

13 HABERLE, Peter, Hermeneutica constitucional- a soc!edade aberta dos interpretes da constitui9ao:
contribui9ao para a interpreta9ao pluralista e "procedimental" da Constitui9aO, Sergio Antonio Fabris
Editor, Porto Alegre: 1997, p. 15,
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registros audiovisuais do julgamento foram submetidos a apreciayao desta Egregia

Corte. 14

16L No ultimo dia 29 de abril de 2010, apos trfunite regular do processo

constitucional, 0 Supremo Tribunal Federal, a mais Alta Corte Judicial do Estado

brasileiro, por sete votos a dois, manifestou-se no sentido de improcedencia da

Argiiiyao nO 153. Segundo a maioria dos Ministros da Suprema Corte brasileira, a qual

acompanhou 0 voto do Ministro-Relator Eros Grau, ele proprio vitima de perseguiyao

politica durante 0 regime militar, a Lei de Anistia, resultado de acordo politico para a

redemocratizayao do Brasil, foi reafirmada pelo Poder Constituinte Originario da

Constituiyao de 1988.

162. Nesse contexto, cabe sublinhar 0 carater republicano, democriitico e imparcial

demonstrado no julgamento da Arguiir;iio de Descumprimento de Preceito Fundamental

n° 153. A isenyao do orgao colegiado fica ainda mais evidenciada pela existencia de

dois votos divergentes no julgamento da ADPF, proferidos pelo Ministro Carlos Ayres

Britto e Ricardo Lewandowsky. Ambos os ministros conclufram que a Lei de Anistia,

interpretada conforme a Constituiyao Federal de 1988, nao poderia ser aplicada a todos

os crimes cometidos por agentes politicos.

163. A existencia de referida divergencia reforya a natureza dialetica do processo de

interpretayao constitucional empreendido pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, 0

que demonstra a abertura daquela Corte Constitucional apluralidade de teses e opinioes

debatidas a respeito de urn mesmo tema.

164. E de se ressaltar que extrapola a competencia dos orgaos do Sistema

Interamericano, de natureza reconhecidamente complementar ou subsidiaria da

jurisdiyao nacional, a analise de eventual carater equivocado ou injusto de decisoes

proferidas por tribunais nacionais. Nesse sentido, observou a propria Comissao no caso

Juan Milia Bermudez v. Honduras:

La Comisi6n es competente para declarar admisible una petici6n y fallar
sobre su fundamento cuando esta se refiere a una sentencia judicial nacional
que ha sido dictada al margen del debido proceso, 0 que aparentemente viola
cualquier otro derecho garantizado por la Convenci6n. Si, en cambio, se

14 A prop6sito do tema, esta Egregia Corte lembrou, em diversos julgados, que "Ia Asamblea General de
la OEA en diversas resoluciones consider6 que el acceso a la informaci6n publica es un requisito
indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena
gesti6n publica, y que en un sistema democnitico representativo y participativo, la ciudadania ejerce sus
derechos constitucionales, a traves de una amplia libertad de expresi6n y de un libre acceso a la
informaci6n" (Corte !DR Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p. 46)
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limita a afirmar que el fallo file equivocado 0 injusto en sf mismo, la petici6n
debe ser rechazada conforme a la f6rmula arriba expuesta, (Relat6rio sobre
Admissibilidade N° 46/96, de 17 de outubro de 1996, Caso nO 11.206 
HondW'as), (grifos nossos)

165, A vedayao da "formula da quarta instiincia" justifica-se pelo respeito que os

Sistemas Intemacionais de Proteyao devem conferir aos posicionamentos originmos

dos tIibunais nacionais instituidos em urn Estado Democratico de Direito, Afinal, esses

sao os "juizos naturais" da questao a ser dirirnida, conforme se depreende do seguinte

trecho do RelatoIio de Inadmissibilidade nO 39/96:

En las sociedades democniticas, en que los tribunales funcionao en el marco
de un sistema de orgaoizaci6n de los poderes publicos establecido por la
Constituci6n y la legislaci6n intema, corresponde a los tribunales
competentes considerar los asuntos que ante ellos se plantean, [",J (Peti9fio
Santiago Marzioni v, Argentina, 15 de outubra de 1996).

166. A funyao jurisdicional consiste em poder-dever estatal, sendo sua pIincipal

cal'acteristica dizer 0 direito em face de conflitos, nao se admitindo sua relativizayao

e/ou desconsiderayao. Partindo dessa premissa, foge it competencia do Sistema

InterameIicano a interpretayao de leis e procedimentos intemos, bern como a valorayao

de pl'ovas procedidas pOl' Cortes estatais, no exel'cicio de sua funyao jurisdicional,15

Devem, assirn, ser afastadas pretensoes no sentido de que instiincias intemacionais

desempenhem atividades tipicas da jurisdiyao intema de cada Estado,16

167, Somente ern casos muito excepcionais faculta-se it Comissao e it Corte

InterameIicanas a reapreciayao de casos ja decididos pOl' tribunais nacionais legalmente

constituidos, notadamente em se tratando de Cortes Supl'emas,

168. 0 mero descontentamento de algurna das partes com 0 conteudo das decisoes

proferidas pelas instiincias nacionais nao pode sel' considel'ado per se como violador de

garantias individuais que venha a autorizar a revisao do julgado pela instiincia

intemacional.

15 Confu'a-se jW'isprudencia reiterada da Comissiio lnteramericana de Direitos Humanos: Relat6rio de
Inadmissibilidade N" 83/05, de 24 de outubro de 2005, Peti9fio Carlos Alberto L6pez Urquia v, Honduras;
Relat6rio de Inadmissibilidade N° 44/10, de 17 de mar90 de 2010, Peti9fio Manuel Tejeda Ruelas v.
Mexico, Relat6rio de Inadmissibilidade N" 58/08, de 24 de julho de 2008, Peti9fio Armando Sosa Peceras
y Otros e Peru; Relat6rio N° 39/96, Caso 11.773, Santiago Marzioni v, Argentina, 15 de Outubro de 1996;
Relat6rio No. 48/98, Caso 11.403, Carlos Alberto Marin Ramirez, Colombia, 29 de setembro de 1998.
16 La Comisi6n reitera que Ia mera discrepancia de los peticionarios con la interpretacion que los
tribunales intemos hayan hecho de las normas legales pertinentes no basta para configW'Ul' violaciones a la
Convenci6n. La interpretaci6n de la ley, el pl'Ocedimiento pertinente y 1a valOlaci6n de la prueba es, entre
otros, el ejercicio de la funci6n de 1a jW'isdicci6n intema, que no puede ser remp1azado por la CIDH
(Relat6rio N° 39/05, Peti9fio 792/01, Carlos Iparl'aguirre e Luz Amada Vasquez de Iparraguirre),
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169. Vale transcrever a esse respeito importante entendimento da Comissao

Interamericana no caso n° 11.472, Gilbert Bernard Little:

A juicio de la Comision, el senor Bernard Little tuvo acceso Iibre a las
instancias judiciales para la reclamacion de sus derechos y no ha alegado 0

indicado que durante la tramitacion de los procesos se Ie haya impedido
presentar sus argumentos legales, ofrecer la prueba pertinente y controvertir a
la contraparte, Tampoco ha o~jetado la imparcialidad e independencia de los
tribunales ante los cuales se desarrollo el proceso. Cahe inferir que los
procesos judiciales ante todas las instancias fueron lIevados ante tribunales
competentes, independientes e imparciales conforme a las reglas del debido
proceso,
En tal virtud, el hecho que la decision final haya sido perjudicial a sus
intereses no puede reputar'Se como una violacion del articulo 25 de la
Convencion, toda vez que es legitima potestad de los organos jurisdiccionales
el interpretar la ley. EI hecho que posteriormente el peticionario haya hecho
uso de un recurso de amparo y este haya sido rechazado por una disposicion
de derecho interno que impide impugnar por via de amparo los actos del
poder judicial, maxime tratandose de una decision del mas alto tribunal de
Costa Rica, en nada cambia la conclusion anterior, (grifos nossos)

170. A jurisprudencia da Comissao e da Corte Interamericanas, da mesma forma que

o Sistema Europeu de Direitos Hurnanos, aponta para duas hip6teses de reapreciayao de

decis5es judiciais domesticas por Tribunais Internacionais: a) a inobservancia do devido

processo legal, dentro do qual se inclui a independencia e imparcialidade dos juizes, e b)

a evidente violayiio aos direitos protegidos pela Convenyao.

171. Sobre a imparcialidade e a independencia dos juizes, e consolidado 0

entendimento de que eventuais suspeitas de falta de isenyiio dos tribunais nacionais e

seus julgadores devem fundar-se em dados objetivos e concretos, sendo insuficientes

simples temores subjetivos dos demandantes, muitas vezes oriundos do alcance de urn

resultado contrario a suas pretens5es.

172. A jurisprudencia do Sistema Europeu de Direitos Hurnanos, por meio da antiga

Comissao Europeia, segue a mesma direyiio:

The Commission reiterates that the critical element to determine the existence
of bias is not the subjective fear of the interested party with regard to the
impartiality that must prevail in the court handling the case, but the fact that
in the circumstances of the case it is clear that his or her fears are objectively
justified"

17 Alvaro Baragiola v, Sui,a, Petition N" 17265190, Yearbook of the European Convention on Human
Rights 1993, pp, 105-106, Tambem nesse sentido, manifestou-se a Corte Europeia no caso Fey v, Austria:
"(.'O) [w]hat is determinant is whether this fear can be held to be objectively justified." Fey v, Austria, 24
February 1993, para, 30. Nesse sentido, ver What is required for a tribunal to be (I) independent and (2)
impartial? In The right to a fair trial A guide to the implemen/ation of Article 6 of the European
Convention on HUlllan Rights Nuala Mole and Catharina Harby Human rights handbooks, No, 3,

17
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173. No caso concreto, nao ha nenhuma evidencia de medo "objetivarnente

justificado". Ha que se ter ern conta que a presunyao estabelecida pe10s orgaos de

supervisao de direitos humanos e no sentido da imparcialidade e isenyao dos membros

dos tribunais nacionais ("for subjective impartiality to be made out, the Court requires

proof of actual bias. Personal impartiality of a duly appointed judge is presumed until

there is evidence to the contrary"18), cabendo aparte que alega 0 contrado fazer prova

de suas afrrrnayoes ("quien alega 1a arbitradedad de los tribunales debe probar su

afrrrnacion,,19).

174. Ern recente relatorio de inadrnissibilidade, a Comissao Interarnericana reafirmou

que eventuais acusayoes contra os juizos nacionais, bern como eventuais fhlhas na

prestayao jurisdicional, somente serao consideradas se estribadas ern evidencias

concretas. Confira-se:

[Aj Comissao !nteramerkana e competente para declarar admissfvel urna
peti9ao e sentenciar sobre seu fundamento, quando esta se refere aos
princfpios do devido processo. Nao obstante ao anterior, na presente peti9ao,
de acordo com a informa9aO apresentado, a Comissao Interamericana observa
que as supostas vitimas liveram acesso aos tribunais e foram escutadas pelo
Supremo Tribunal Federal, que, todavia, sentenciou em sentido contr'lirio a
seus interesses. Os peticiomlrios nao apresentaram informa9ao concreta para
sustentar suas alega90es quanto a urna suposta falta de imparcialidade ou
independencia do referido tribunal. (Relat6rio de !nadmissibilidade nO
132/09)

175. Demonstrado, neste caso, que 0 Estado brasileiro atuou na mais plena

confonnidade corn os ditarnes da Convel1l;ao Americana sobre Direitos Humanos, bern

como afastada a hipotese de falta de imparcialidade dos Ministros do Supremo Tribunal

Federal ou, ainda, de violayao ao devido processo legal no triirnite da ADPF nO 153,

incide, no presente caso, 0 obice processual da "fonnula da quarta instfulcia".

176. Diante do exposto, 0 Estado brasileiro reitera 0 seu pedido de nao conhecimento

do presente caso perante esta Egregia Corte Interarnedcana.

11.3 Numero de Vitimas

177. No escrito de 9 de abril de 2010, os representantes das vitimas se manifestararn

sobre a classificayao dos farniliares das vitimas, realizada por esta Corte em sua

18 Caso Hauschildt v. Denmark, julgado pela Corte Europeia, pan\grafo 47, senten9a de 24 de maio de
1984.
19 Caso Carlos Alberto L6pez Urqufa e Estado de Honduras, Relat6rio de inadmissibilidade da Comissao
Interamericana de Direitos Humanos, de 24 de outubro de 2005.



Resoluyao de 30 de maryO de 2010, referindo-se a trils situayoes distintas: a) os

familiares que foram incluidos na lista de supostas vitimas, no Relat6rio do artigo 50 da

Convenyao Americana; b) os familiares que foram indicados como supostas vitimas em

uma segunda lista apresentada na demanda proposta pela Comissao Interamericana; e c)

os familiares que foram mencionados pela primeira vez como supostas vitimas no

escrito de petiyoes, argumentos e provas dos representantes das vitimas.

178. Alegam os representantes que alguns familiares foram incluidos como supostas

vitimas depois do momento adequado para isso, a saber, 0 Relat6rio do artigo 50 da

Convenyao Americana, em razao da dificuldade de sua localizayao. Assim, requerem

que todos os familiares sejam reconhecidos, mesmo que indicados em momento

posterior do procedimento usualmente previsto.

179. Por ocasiao da audiencia publica realizada na sede desta Corte, em 20 e 21 de

maio, os representantes reiteraram esse pedido. II de se mencionar ainda que os

representantes das vitimas alegaram a falta de oposiyao do Estado brasileiro quanto a

esse pleito.

180. 0 Estado brasileiro nao pretende negar 0 direito dos fanliliares das vitimas a
reparayao material e simb6lica em decOlTencia dos fatos que ens~jaram essa demanda.

Por essa mesma razao, conforme ja explanou em sua peya de contestayao e na audiencia

publica, criou a Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Polfticos e a

Comissao de Anistia para promover as devidas reparayoes.

181. Nao obstante, 0 Estado brasileiro chama a atenyao dessa Egregia Corte para a

necessidade de estabelecimento de criterio para a determinayao das supostas vitimas do

presente caso. Dessa forma, 0 Estado deixa de se manifestar sobre esse t6pico, pois

considera nao ter ficado claro quais os nomes, alem daqueles ja constantes da petiyao

apresentada pela Comissao, que os representantes pretendem ver reconhecidos na

qualidade de vitimas no presente caso.

III QUESTOES DE FUNDO

II!. I 0 Processo Brasileiro de Anistia20

20 Insliganles reflexoes comparalivas com oulros processos de concilia9ilo e repara9ilo constam de
trabalho do professor Estevilo de Rezende Martins (Anexo 11).
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182. Para compreender 0 pano de fundo da Lei nO 6.683, de 28 de agosto de 1979,

tambem conbecida como Lei da Anistia (Anexo 33 da Contestayao), e necessario ter

presente que esta se insere em ampl0 e paulatino processo de abertura politica e de

redemocratizayao do pais, iniciado antes de sua promulgayao, conforme explicitado nos

paragrafos 1 a 12 destas alegayoes. A anistia no Brasil nao se resurniu a urn Unico ato

normativo. Resultou, antes, de longo e complexo processo historico-politico, em que a

mobilizayao suscitada em favor da aprovayao de urna Lei de Anistia abriu carninbo para

a reconciliayao nacional, para a reconstituiyao do tecido politico e para a consolidayao

do Estado de direito, como se depreende da leitura de materias publicadas no periodo

pela revista Veja (Anexo 12).

183. 0 inicio do movimento em prol da anistia remonta ao final de 1975, quando

Terezinba Zerbini, com 0 auxilio de outras ativistas, fundou 0 Movimento Feminino

pela Anistia (MFA). Em urn momento em que 0 regime militar ainda mantinba vigentes

limitayoes it liberdade de opiniao e de expressao e em que a atuayao dos orgaos de

repressao era urna fonte de temor aos que criticassem abertamente 0 regime, as

primeiras vozes de parentes e de amigos de presos e desaparecidos politicos,

comandados por Terezinba Zerbini, fizeram-se ouvir e assurniram carateI' pioneiro na

luta pela redemocratizayao.

184. Gradativamente, outros brados tambem comeyaram a ecoar. A bancada dos

assim chamados pariamentares "autenticos" do partido de oposiyao, 0 Movimento

Democratico Brasileiro (MDB), 0 qual conquistara importante vitoria em eleiyoes

realizadas pelo voto popular e direto para a Camara dos Deputados e 0 Senado Federal,

em 1974, reforyou 0 apelo pela anistia, como parte dos esforyos maiores em prol da

abertura poiitica. A imprensa passou a abordar 0 tema em pautas diarias. Aliavam-se it

luta pela anistia organizayoes sindicais e estudantis, alem de outras entidades de grande

prestigio, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederayao Nacional dos

Bispos do Brasil e a Associayao Brasileira de Imprensa.

185. Merece destaque, nesse processo, a trajetoria do Senador Teotonio Vilela,

oriundo da ARENA, partido de sustentayao do regime militar, e que aderiu,

posteriormente, ao Partido do Movimento Democratico Brasileiro. Percorreu

praticamente todos os presidios do pais que abrigavam presos politicos, ocasiao em que

os ouvia, para posteriormente relatar it imprensa 0 teor das conversas mantidas.

186. Simultaneamente, no exterior, exilados organizavam-se em comites de anistia e

clamavam pelo direito de retomar ao pais. 0 lema "Anistia ampla, geral e irrestrita"

A/\



passou ser estampado em manifestayoes de rna, em greves e em encontros politicos em

diferentes partes do Brasil e do mundo ao final da decada de 1970.

187. Os processos de abertura politica e de luta pela anistia iniciaram-se, no Brasil,

portanto, em meio a esse clamor social, representado pelos mais diversos setores. Nao

se reduziu a uma iniciativa unilateral do govemo rnilitar. Tampouco foi orientada

apenas aos agentes do Estado.

188. Em 1978, como reflexo das mudanyas que ganhavam momenta no quadro

politico nacional, outras iniciativas foram tomadas em direyao a abertura politica. Foi

suspensa a censura previa de varios veiculos de imprensa. Foram realizadas as primeiras

greves de trabalhadores, desde a ediyao do Ato Institucional nO 5, em 1968. A Emenda

Constitucional n° 11 revogou, por fim, Atos Institucionais e Complementares, no que

contrariassem dispositivos da Constituiyao Federal de 1967. Ganhava corpo 0 processo

de distensao politica, de abertura "Ienta, gradual e segura", nos termos cunhados pelo

entao Chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica, Golbery do Couto e Silva,

durante 0 governo do Presidente Ernesto Geisel (1974-1979).

189. Em dezembro do mesmo ano de 1978, 0 debate sobre a anistia chegou

formalmente ao Congresso Nacional, quando grupo de parlamentares do Movimento

Democnitico Brasileiro apresentou 0 projeto de Emenda Constitucional n° 25. Tal

projeto, alem de refletir, no plano institucional, 0 crescente clanl0r popular pela

aprovayao de uma lei de anistia, atribuia ao Congresso a prerrogativa para dispor sobre

a extensao e os termos da anistia, contrariando a Constituiyao entao vigente, que

estabelecia ser "da competencia exclusiva do Presidente da Republica a iniciativa das

leis que (.) concedam anistia relativa a crimes politicos" (art. 57, VI).

190. 0 referido pr()jeto de emenda, em suajustificativa, declarava que "a anistia para

as crimes politicos Ii hoje uma aspirar;ao naciona!. De todos os segmentos da sociedade

brasileira surge a clamor pela medida, que vira pacificar as espiritos, desarmando-os".

E prosseguia: "Esta Ii uma hora de conciliar;ao gera!. Os pronunciamentos a favor da

medida sao uniinimes. Altas vozes, como as de Ulysses Guimaraes, Barbosa Lima

Sobrinho, Magalhaes Pinto, Cm'deal Paulo Evaristo Arns, Afonso Arinos, Seabra

Fagundes, Raimundo Faoro, Sobral Pinto e Teot6nio Vilela, entre tantas, tem feito

pronunciamentos em prol da anistia. Os proprios lideres do Partido situacionista nao a

excluem, embora a limitem". Observe-se que os nomes citados integravam ambas as

filas partidarias de entao.

A1
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191. No processo legislativo que se seguiu it apresenta9ao da emenda, parlamentares

do ja mencionado MDB, entre os quais Ulysses Guimaraes, chegaram a propor urn

substitutivo que concederia "anistia ampla e irrestrita aos civis e militares que, direta

ou indiretamente, participaram dejatos ocorridos no territorio nacional, desde 31 de

marr;o de 1964 ate a promulgar;lio da presente emenda, considerados crimes politicos

pela lei, pelos Atos 1nstitucionais e Complementares". 0 MDB nao obteve, entretanto,

exito em reunir quorum suficiente para a aprova9ao da emenda, 0 que ocasionou seu

arquivamento. A pressao popular pela anistia, porem, nao cessou.

192. Percebendo que a anistia era urna demanda inexoravel, 0 Poder Executivo 

comandado pelo enHio Presidente Joao Figueiredo e seu Ministro da Justi9a, Petronio

Portella - propos urn projeto de Lei de Anistia, em substitui9ao ao projeto de Emenda

Constitucional nO 25. 0 texto substitutivo continha pontos polemicos, ao nao dispor

claramente sobre formas de garantir a reintegra9ao de servidores publicos civis e

militares perseguidos pelo regime militar, bern como sobre a compensa9ao de

empl'egados sindicalizados que foram demitidos e de estudantes excluidos de

institui90es de ensino em l'azao de sua militancia politica. Contudo, 0 que despertou

debates mais acalorados foi a reda9ao do art. 1° do projeto de Lei, em que se lia:

AIt. 10 Ii concedida anistia a todos quantos, no perfodo compreendido entre
02 de setembro de 1961 e 31 de dezembro de 1978, cometeram crimes
pollticos ou conexos com estes, aos que tiveram seus direitos pollticos
suspensos e aos servidores da Administra,iio Publica, de Funda,oes
vinculadas ao poder publico, aos Servidores dos Poderes Legislativo e
Judichlrio e aos Militares, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares.
§ 10

- Considerarn-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer
natm'eza re1acionados com crimes pollticos ou praticados pOl' motiva,iio
politica.
§ 20

- Excetuarn-se dos beneficios da anistia os que foram condenados pela
pn\tica de crimes de terrorismo, assalto, seqUestro e atentado pessoal.

193. 0 §1°, artigo 1°, do pl'Ojeto, ao qualificar como "crimes de qualquel'

natureza" os chamados crimes conexos, claramente estendia a anistia aos crimes

comuns praticados por agentes da repressao. 0 §2°, pOl' sua vez, filzia com que a anistia

nao fosse iITestrita, pois dela excluia cerca de sessenta militantes, que entao cumpriam

pena pelos delitos de assalto, seqUestro e atentado pessoal.

194. Frente ao referido pl'Ojeto de lei, 0 foco maior da discussao politica travada no

Congresso, na midia enos movimentos sociais, passou a ser a amplitude da anistia. As

vozes da oposi9ao consideravam 0 maior problema do pl'Ojeto de lei do govemo 0 §2°
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do art. 1°, que exclufa vanos presos politicos da anistia, ao criar distinvao entre

"condenados" por crimes de assalto, seqUestro e atentado pessoal, e que, portanto, nao

deveriam ser beneficiados, e aqueles que tivessem cometido os mesmos crimes mas

que, por ainda nao terem sido condenados, seriam contemplados pela anistia do caput.

195. Cabe citar, a esse respeito, trecho de entrevista concedida pelo Ministro

aposentado do STF Jose Paulo Sepulveda Pertence, mencionado no voto do Ministro

Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Avao de

Descumprimento de Preceito Fundamental nO 153, cujos termos foram confirmados pelo

Ministro Sepulveda Pertence em seu testemunho perante esta Egregia Corte:

No projeto, havia urn ponto inegociavel pelo Govemo: 0 § I° do art. 1°, que,
definindo, com amplitude heterodoxa, 0 que se consideradam crimes conexos
aos crimes politicos, tinha 0 sentido indisfar9avel de fazer compreender, no
alcance da anistia, os delitos de qualquer natureza cometidos nos 'porDes do
regime', como entgo se dizia, pelos agentes civis e militares da repressao,
Meu parecer reconheceu abertamente que esse era 0 significado inequlvoco
do dispositivo. E sem alimentar esperan,as VaS de que pudesse ele ser
eliminado pelo Congresso, concentrava a impugna9ao ao projeto
govemamental no § 2° do art. 1°, que exclufa da anistia os ja condenados por
atos de violencia contra 0 regime autoritado.

(...)

E expressivo recordar que, no curso de todo 0 processo legislativo - que
constituiu um marco incomum de intenso debate parlamentar sobre um
projeto dos govemos militares -, nem uma voz se tenha levantado para por
em duvida a interpreta,ao de que 0 art. 1°, § 1°, se aprovado, como 0 foi,
implicava a anistia da tortura praticada e dos assassinios perpetrados por
servidores publicos, sob 0 manto da imunidade de fato do regime de arbitrio.
o que houve foram propostas de emenda - nao muitas, porque de antemao
condenadas aderrota sumaria - para excluir da anistia os torturadores e os
assassinos da repressao desenfreada.

196. A estrategia adotada pela oposivao foi a de centrar 0 ataque na redavao do §2°, e

nao naquela do §10. A anistia aos torturadores era uma concessao aceitavel, desde que

sua aprovavao resultasse em uma anistia irrestrita, que abrangesse todos os presos

politicos. Merece registro 0 fato de que essa discussao se dera em clima de muita

tensao, ilustrada pela greve de fome iniciada por dezenas de presos, politicos que

exigiam a anistia "ampla, geral e irrestrita".

197. 0 partido do governo, a ARENA, sustentava dispor de pesquisa de opiniao

promovida pelo lnstituto Brasileiro de Opiniao Publica e Estatistica (IBOPEi l
,

segundo a qual, em capitais e cidades do interior, 80% das pessoas ouvidas aprovavam a

anistia tal como proposta, pelo entao Presidente Joao Figueiredo, ao Poder Legislativo.

21 Anexo 39,
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Os representantes do MDB, todavia, insistiarn no aperfeiyoarnento do projeto de lei da

anistia, em particular em favor de sua arnpliayao.

198. Registre-se que forarn apresentadas ao Congresso Nacional 306 emendas ao

projeto de lei de anistia apresentado pelo Poder Executivo, as quais forarn exarninadas

por uma Comissao Mista integrada por treze integrantes da ARENA e nove do MOB,

sendo seu Presidente 0 Senador Teotonio Vilela.

199. Durante os debates, a oposiyao concentrou suas foryas em favor da aprovayao da

Emenda Djaima Marinho (ainda que seu propositor integrasse a ARENA), cuja proposta

transformava os §§ 1° e 2° do projeto do govemo em um Unico paragrafo, abrangendo

nao s6 as violayoes praticadas por agentes de Estado, mas tomando tarnbem

inquestionavel a anistia aos condenados por ayoes violentas contra 0 regime militar.

200. Observa-se, assim, que a oposiyao pariarnentar concordava em anistiar os

agentes da repressao, desde que isso significasse uma anistia irrestrita. A posiyao de

entidades da sociedade civil era critica ao projeto submetido pelo Poder Executivo, 0

que fbi registrado ern arnplos debates, manifestos, cartas abertas e abaixo-assinados,

documentos entao entregues ao Congresso Nacional.

201. A emenda Djalma Marinho fbi levada it votayao, tendo sido derrotada por 206

contranos contra 202 favoniveis. Saiu-se, portanto, vitorioso 0 partido do govemo; e 0

projeto aprovado referiu-se itquele originalmente apresentado pelo Poder Executivo.

202. Nao obstante essa delTota das foryas de oposiyao, 0 parecer apresentado pela

Ordem dos Advogados do Brasil ao Congresso Nacional, relatado pelo entao

conselheiro da OAB, 0 ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Jose Paulo SepUlveda

Pertence, e aprovado pOI' unanimidade no Conselho Federal daquela entidade, dava

conta da conjuntura daquele momento:

17. Nem a repulsa que nos merece a tOlMa impede reconhecer que toda a
amplitude que for emprestada ao esquecimento penal desse perlodo negro de
nossa Hist6ria podenl contribuir para 0 desarmamento geral, desejavel como
passo adiante no caminho da democracia.
18. De outro lado, de tal modo a vioWncia da repressao politica foi tolerllda 
quando nao estimulada, em certos perfodos, pelos altos escalOes do Poder 
que uma eventual persecu,ao penal dos seus executores materiais podera vir
a ganhar certo colorido de farisafsmo.
19. Nao epreciso acentuar, de seu turno, que a extensao da anistia aos abusos
da repressao tera efeitos meramente penais, nao elidindo a responsabilidade
civil do Estado, deles decorrentes.
20. Se assim se chega, no entanto, a impor a sociedade civil a anfstia da
tortura oficial - em nome do esquecimento do passado para aplainar 0

caminho do futuro Estado de Direfto - nao eadmissivel que 0 6dio repressivo
continue a manter no carcere umas poucas dezenas de moyos, a quem a

AA
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insensatez da luta armada pareceu, em anos de desespero, a tinica altemativa
para a alienayilo politica a que a nayilo fora submetida.

(...)

43. Cremos, por fim, que 0 pronunciamento da Ordem dos Advogados a
respeito desse projeto nilo pode tenninar sem que a entidade repise, urna vez
mais, a advertencia, ja reiterada, sobretudo atraves do eminente ex-presidente
Raymundo Faoro: no processo de construyilo do Estado de Direito, 'a anistia
e urn passo necessario, mas nilo 0 suficiente'. Ainda que se tornasse ampla,
geral e irrestrita, ela deixaria subsistir, para 0 futuro, empecilhos
institucionais dccisivos, contra 0 estabelecimento no Pais dos pressupostos
necessarios a uma aut8ntica convivencia democnitica".

203. E importante destacar que todos os membros da Camara dos Deputados, assim

como dais tert;os dos senadores, haviam sido eleitos pelo voto popular e direto. Apenas

urn ters:o dos senadores havia sido eleito indiretamente, em 1978, pelas Assembleias

Legislativas dos Estados, para mandato de 1979 a 1987, constituindo os assim

chamados "senadores biilnicos".

204. Embora 0 Congresso Nacional nao houvesse aprovado urna anistia tao "ampla,

geral e irrestrita" como a que Ihe fora demandada pela sociedade civil, as feis:oes dessa

anistia certamente foram alem daquelas verificadas em anistias brasileiras anteriores,

como as que ocorreram ap6s os levantes e rebelioes de 1930, 1934, 1945, 1956 e 1961;

e as contidas nas Constituis:oes de 1934 (art. 19 das Disposis:oes Transit6rias) e 1946

(art. 28 do Ato das Disposis:oes Constitucionais Transit6rias).

205. Uma caracteristica distintiva da anistia brasileira iniciada pela lei de 1979 e a sua

bilateralidade. A anistia nao se Iirnitou aos agentes repressores do Estado: desde 0

principio, seu prop6sito foi abranger ambos os lados do conflito politico-ideoI6gico. A

anistia foi reciproca e, embora nao alcans:asse consenso, de inicio, em tomo de sua

amplitude em relas:ao aos opositores politicos, era inequivoco que a maioria dos atores

sociais naquele momento concordava em estende-Ia tanto as vitimas quanta aos agentes

da repressao.

206. Nesse sentido pronunciou-se 0 Ministro Paulo Brossard, urn dos lideres da

oposis:ao ao regime militar, em discurso no Senado Federal em 7 de mars:o de 1981,

citado no voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF nO 153 (Anexo 1):

"De qualquer sorte, quando 0 Ministro da Aeronautica fala do 'carater
bilateral da anistia', ou quando 0 General invoca a anistia para 'os excessos
cometidos pelos 6rgilos de seguranya', esta estarnpado 0 reconhecimento do
carater criminoso desses excessos, esta explfcita a sua configurayao de
crimes; nilo fora assim e descaberia anistia-Ios; anistiam-se crimes. Com a
sua lucidez habitual, escreveu Barbosa Lima Sobrinho:
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'POl' mais que me digam que nao ha anistia para tortruadores, e considere~tV 4:J 0~
simpatica a tese que assim se apresente, nao tenho duvida de que, para eles,
tambem existe anistia; nem sei se ela teria sido decretada, se nao houvesse a
inten9aO de protege-los com a certeza da impunidade. Nunca teria sido
decretada a anistia, se ela nao viesse com a inten9aO de ser recfproca'. (Em
lorna do revanchisma, "Jomal do Brasil", 8-3-81).
Aceito a tese da conexao, adrnito 0 'carateI' bilateral da anistia', a que se
referiu 0 Ministro da Aeronautica, aco!ho 0 entendimento do General Newton
Cruz, segundo 0 qual, vale repetir, a lei da anistia, ao [alar em crimes
conexos, deixou bern claro que os excessos cometidos pelos 6rgaos de
segman9a durante 0 combate il subversao deveriam ser igualmente
esquecidos'. (.,,)
Sirva 0 epis6dio, pelo menos, para a todos ensinar como e esteril a violencia,
em especial quando empregada como a9ao politica, e em todos instilar horror
il tortrua, em particular quando erigida em a9aO de govemo."

207. A reciprocidade da anistia, portanto, foi urn dos pilares da negociayao entre

govemo e oposiyao. Nao se trata de auto-anistia, como assevera 0 Ministro Celso de

Mello, tarnbern ern seu voto:

"E preciso ressaltar, no entanto, como ja referido, que a lei de anistia
brasileira, exatamente pOl' seu car'ater bilateral, nao pode ser qualificada como
urna lei de auto-anistia, 0 que toma inconsistente, para os fins deste
julgamento, a invoca9aO dos mencionados precedentes da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Com efeito, a Lei nO 6.683/79 - que 1Iaduz exemplo expressivo de anistia de
'mao dupla' (ou de 'dupla via'), pois se estendeu tanto aos opositores do
regime militar' quanta aos agentes da repressao - nao consagrou a
denominada anistia em branco. que busca. unicamente. suprimir a
responsabilidade dos agentes do Estado e gue constituiu insrrumento
utilizado, em seu pr6prio favor, pOl' ditadmas militares latino-americanas".
(grifos nossos)

208. Os discursos parlarnentares da epoca deixarn claro que a anistia tinha 0 prop6sito

de acalrnar os finimos, prornover a reconciliayao nacional, e possibilitar a continuidade

do processo de redernocratizayao. Apesar de a Lei de Anistia, de 1979, haver excluido

de seus beneficios os condenados pela pnitica de terrorisrno, assalto, seqiiestro e

atentado pessoal, em virtude de seu panigrafo 2, do art. 1°, 0 Superior Tribunal Militar

interpretou contra 0 disposto expressarnente naquele dispositivo, para dar a anistia 0

carater geral e irrestrito que the era reclarnado. Leia-se 0 relato de Tercio Sarnpaio

Ferraz Junior:

[E]xcluir 0 tortruador da anistia referente ilqueles que cometeram crimes
conexos sob 0 argumento de que se trata de crime con1Ia a humanidade e,
portanto, imprescritfvel, provoca urn efeito que ha de desnatW'ar 0 carateI'
geral e irrestrito da lei, conforme !he reconheceu 0 STM (Superior Tribunal
Militar).
Como 0 par'agrafo 2° do artigo 1° da lei 6.683/79 exclui expressamente dos
beneficios da anistia os que haviam praticado crimes de terrorismo, pOl'
exemplo, mediante seqUestro, a jmisprudencia do S1M, diante de urn

At:
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flagrante !ratamento desproporcional, estendeu 0 beneficio: a anistia tornou
se geral e irrestrita22

209. Durante 0 regime militar, aJustiya Militar da Uniao coube processar e julgar os

acusados de crimes contra a seguranya nacional, previstos na Lei de Seguranya Nacional

(Decreto·Lei n° 314, de 13 de maryO de 1967).

210. 0 Superior Tribunal Militar nao serviu, no entanto, passivamente ao regime

rnilitar. Nao foram poucas as vezes em que 0 STM, ilustrando a independencia e a

objetividade que norteavam sua atuayao, reformou decisoes tomadas pelo juizo de

primeira instancia, de modo favonivel aos rnilitantes politicos. 0 STM se notabilizou,

durante 0 regime militar, como urna corte liberal em relayao a presos politicos. Tanto

assim que levou 0 renomado advogado e defensor de presos politicos Heleno Claudio

Fragoso a afirmar:

o pr6prio Superior Tribunal Militar adotou invariavelmente, no passado, uma
concep9ao demoe,,;tica do crime politico. Essa orienta9ao que se refletia em
constante jurisprudencia, foi elaborada mesmo nos tempos dificeis, em que
tinhamos urna criminalidade politica violenta e grave, e tarnbem, em
contrapartida, 0 poder repressivo ilimitado da ditadura militar, que
institucionalizou os seqUestros e a tortura. 0 Superior Tribuna! Militar
adguiriu prestigio e reputacao como corte liberal. precisamente porgue exigia
sempre. nos crimes contra a seguranca interna, 0 prop6sito polftico~

subversivo e a potencialidade de dano aos interesses da seguranca do Estado.
Com isso 0 Tribunal impedia sempre as perseguicoes despropositadas nos
crimes de manifestacao do pensamento. que sao precisamente a area mais
senslve! e delicada de todo 0 sistema de crimes contra a seguranca do
Estado". (grifos nossos)

211. Nao se nega que 0 STM sofreu tentativas de pressao durante 0 regime militar

deflagrado em 1964. Contudo, e apesar da repressao politica que caracterizou 0 regime

militar como urn todo, 0 S1M encontrou meios para, no exercicio independente de suas

funyoes, atenuar a perseguiyao dirigida a presos politicos.

212. Ainda por conseqiiencia da Lei de Anistia, rnilitantes que estavam na

clandestinidade puderanl reassurnir suas identidades. Personagens importantes da

oposiyao ao regime que tiveram grande relevancia na vida politica nacional comeyaram

a retornar ao pais, tais como Leonel Brizola, Luis Carlos Prestes, Fernando Gabeira,

Miguel Arraes e Waldir Pires. A Lei da Anistia permitiu, ainda, a adoyao de medidas e a

implementayao de iniciativas caras ao processo de redemocratizayao do Pais, como a

22 "A Lei de Anistia impede a Puni9iio dos que praticaram tortura durante 0 regime militar", publicado na
Follta de sao Paulo, em 16/08/08
23 "Para uma interpreta9iio democflltica da Lei de Seguran9a Naciona!", publicado no Jorna! a E5tado de
sao Paulo, de 21 de abril de 1983, p. 34.)
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superayao do bipartidarismo, corn a fundayao de novas agremiayoes partidarias; e 0

inicio do movimento "Diretas-Ja", que pedia eleiyoes diretas para Presidente, tendo se

tornado 0 maior movimento de massas ate enta~ visto no Brasil. Ern 1985, Tancredo

Neves foi eleito indiretarnente Presidente da Republica, derrotando 0 candidato oficial

do regime militar. Corn isso, 0 poder retomou as maos dos civis, tendo sido selada a

transiyao para um regime democratico, como visto nos paragrafos 1 a 12 destas

alegayoes.

213. A 0 processo da anistia, no entanto, nao acabou naquele momento. Ainda em

1985, foi aprovada a Emenda Constitucional nO 26, a qual arnpliou 0 escopo da anistia

estabelecida na Lei de 1979, ao estende-la, expressarnente (0 que ja havia feito 0 S1M,

por via de interpretayao legislativa), aos que ja tivessem sido condenados. Por essa

emenda, forarn anistiados todos os crimes politicos e conexos praticados no periodo de

2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

214. Na audiencia publica, os representantes das vitimas indagararn ao Ministro

Sepulveda Pertence se ele tinha conhecimento sobre a aplicayao da Lei de Anistia a

fatos posteriores a sua promulgayao, ao que 0 Ministro prontarnente respondeu que nao.

215. Os representantes das vitimas alegararn, enta~, ter prova documental da

aplicayao da lei de anistia a fato posterior a sua promulgayao. Ao final da audiencia,

apresentararn a esta Hononivel Corte, a Comissao Interarnericana de Direitos Humanos

e ao Estado a representayao n° l.061··7IDF que, segrrndo os peticionarios, fillia tal

prova.

216. Vma analise perfunctoria do documento, no entanto, ja demonstra que os

peticionarios nao forarn felizes ern sua observayao. Isso porque, consta do proprio

documento, as fIs. 98:

Assim, as provas que instruiram a presente Represental'ao nao podem ser
entendidas como novas, de molde a ensejarem a instaural'ao de novo
Inquerito PoUcial Militar.
Aceitando-se, ad argumenlandum que a carta do General Golbery do Couto e
Silva, a enlrevista do eEL RJR LEO FREDERICO CINELLI e 0 depoimento
do CEL PMRJ ILE MARLEN LOBO PEREIRA NUNES constitulssem
prova nova, ainda assim, este Tribunal estaria impedido de determinar a
abertura de novo Inquerito PoUcial Militar, sobre 0 evento ocolTido no
RIOCENTRO, no dia 30 de abril de 1981, em razao do que pl'eceitua 0

pan\grafo 1°, do art. 4', da Emenda Constitucional nO 26, de 27 de novembro
de 1985 (...). (grifos nossos)

217. Como se ve, os climes ocorridos no episodio do Riocentro nao forarn anistiados

pela Lei n° 6.683, de 1979, mas - e, ainda assim, como argumento subsidiillio, uma vez
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que 0 argumento principal foi a falta de provas - pela anistia concedida pela Emenda

Constitucional nO 26, de 27 de novembro de 1985 (editada mais de quatro anos apos 0

episodio).

218. Do exposto, for90so e concluir que 0 docurnento em tela em nada socorre a

inten9ao dos peticionarios de buscar construir a tese de que teria havido aplica9ao da

Lei de Anistia a fatos posteriores a sua promulga9ao.

219. Alem de refor9ar e ampliar a anistia de 1979, a Emenda Constitucional n° 26

tambem dispos sobre a anistia a servidores publicos civis e militares punidos por

motiva9ao poHtica, sendo-lhes concedidas as prom090es, na aposentadoria ou na

reserva, ao cargo, posta ou gradua9ao a que teriam direito se estivessem em servi90

ativo. Garantiu-se, pois, que fossem corrigidos os efeitos danosos impostos as vitimas.

220. Apesar da relevancia da ratifica9ao e amplia9ao da anistia pela Emenda

Constitucional n° 26, a grande relevancia da emenda, motivo pelo qual entraria na

historia, foi seu artigo ro, que convocava urna assembleia nacional constituinte nos

seguintes terrnos:

Art 10 Os Membras da Camara dos Deputados e do Senado Federal reunir"
se~ao, unicameralmente, em Assemb16ia Nacional Constituinte, livre e
soberana, no dia 10 de Feverelro de 1987, na sede do Congresso NacionaL

221. A Emenda Constitucional n° 26 suscitou amplo debate. Realizaram-se quatorze

audiencias publicas, com a participa9ao de representantes de diversos segmentos da

sociedade civil. Citam-se, em particular, as audiencias que mobilizaram a Confedera9ao

Nacional das Classes Trabalhadoras (CONCLAT), em 26/9/1985; a Central Unica dos

Trabalhadores (CUT), em 17/9/1985; a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em

12/9/1985 e em 10/9/1985; e a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em

10/9/1985.

222. Merece registro 0 significado que a Emenda Constitucional nO 26 teve no

ordenamento nacional. Nao se tratou de uma pe9a legislativa subordinada ao

ordenamento imposto pelo regime de exce9ao. A caracteristica mais importante da

medida foi sua natureza juridica de poder constituinte originario.

223. Emenda Constitucional, por defini9ao, e a altera9ao de urn texto constitucional

anterior, mas, no caso da Emenda nO 26, tratou-se de manifesta9ao do Poder

Constituinte, que deu inicio ao processo constituinte que veio a culminar com a carta

constitucional de 1988.

dO
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224. Nas democracias modernas, como se sabe, nao e correto se falar, propriamente,

em um ato constitninte unico, mas, sim, em urnprocesso constituinte.

225. Ou seja, 0 Poder Constitninte que da origem a nova ordem constitncional nao se

manifesta apenas no texto final que resulta da Assembleia Constitninte, mas ja se

manifesta nos atos que concorTem para a sua convocayao. Em outra palavras, esses atos

iniciam a ruptura com a ordem constitncional anterior. A Emenda Constitucional nO

26/85, que confirmou a anistia concedida pe1a Lei n° 6683/79, portanto, se insere no que

se pode chamar de processo constituinte que culminou com a Constituit;iio Federal de

1988.

226. Nao e outra a liyao do eminente constitucionalista brasileiro Luis Roberto

Barroso, para quem:

A verdade, contudo, e que nllo se deve, em Iigor, falar em um alo
constituinte, mas sim em um processo constituinte, composto de varios atos
que se encadeiam no prop6sito de supera,llo do slalus quo vigente, Esses atos
incluem, pOl' exemplo, a Iuptura com a ordem anterior (ou decisllo de
deflagrar urna transil'llo), a convoca,llo e elei,llo dos constituintes, os
trabalbos desenvolvidos e a aprova,llo final. Se houver quebra de harmonia
nessa seqUencia, a questllo se transfere de volta para 0 plano da legitimidade,
e 0 poder constituinte precisara renovar 0 seu titulo".

227. No casu brasileiro, 0 processo constitninte se iniciou com as manifestayoes em

prol da superayao do regime entao vigente, teve seguimento com a lei de anistia, com a

Emenda Constitucional26/85 e culminou, sem ruptura, com a Constituiyao de 1988.

228. A Assembleia Constitninte e 0 processo constituinte como urn todo refletem a

cultura, as aspirayoes e a vontade do povo brasileiros.

229. Da mesma forma, 0 processo nacional de reconciliayao e redemocratizayao nao

se iniciou com a aprovayao Lei de Anistia de 1979, tampouco se concluiu com a

Constituiyao de 1988. Comeyou antes, com os movimentos sociais em prol da anistia e

continuou depois da Carta de 1988, com novas leis, programas e ayoes governamentais

de reparayao e de resgate da memoria das vitimas de violayoes cometidas durante 0

regime militar.

230. As ayoes orientadas il conformayao do marco politico-institucional brasileiro,

nos termos dispostos na Constituiyao Federal de 1988, sao baseadas na propria cultura

do pais, em urn ethos politico que entendeu necessario alcanyar urn consenso, urn

perdao, em nome da nova etapa, agora democratica, do poder constituido. Essa

" BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporaneo, Sllo Paulo: Saraiva, 2009,
pag.1I3
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confonnayao foi representada pela Emenda 26 de 1985, que inscreve, a anistia no ate de

estabelecimento de urn poder constituinte originario. Negar legitimidade aos

dispositivos desse ate constitutivo seria negar a fonte mesma do processo de

consolidayao do Estado democnitico de direito contemponmeo.

111.2 A Doutrina do Crime de Lesa-Humanidade e os Principios da Legalidade e

da Anterioridade da Lei Penal

231. 0 Estado brasileiro entende que apenas a lei tem 0 condao de criar novos tipos

penais. Nesse diapasao, ha que se ter no horizonte que a universalizayao da tipificayao

do crime de lesa-humanidade no plano internacional ocorreu apenas com 0 advento do

Estatuto de Roma, em 1998. 0 costume internacional nao pode ser fonte incriminadora

de direito penal, pois este nao oferece a seguranya juridica inequivoca que somente pode

surgir por meio da lei em sentido estrito.

232. Por outro lade, os principios da legalidade, da irretroatividade da lei penal em

prejuizo do reu e a garantia da reserva legal sao, como se demonstrara, direitos humanos

reconhecidos inequivocamente em tratados internacionais e tradicionalmente louvados

pela doutrina e pela jurisprudencia intemacional.

233. Com 0 devido respeito outorgado a essa Honoravel Corte, 0 Estado brasileiro

apresenta algumas observayoes quanta it fundamentayao invocada para justificar a

existencia de um costume intemacional que tipificaria 0 crime de lesa humanidade, no

caso Almonacid Arellano.

234. Mesmo que, por hip6tese, se aceitasse atribuir ao costume intemacional a

capacidade de criar um tipo penal, seria necessario que este estivesse devidamente

consolidado it epoca dos fatos (1972-74). 0 Convenio sobre as Leis e Costumes da

Guerra Terrestre (Haia, 1907) e 0 repudio dos govemos da Franya, Reino Unido e

Russia ao massacre armenio, em 1915, nao tiveram por objetivo criar um novo tipo

penal, 0 primeiro objetivava uma maior civilidade na guerra; 0 segundo constitui

declarayao unilateral de Estados.

235. Ademais, 0 Principio VI dos "Principios de Direito Intemacional Reconhecidos

no Estatuto do Tribunal de Nuremberg,,25 e os paragrafos 120 a 124 dos "Principios de

Direito Intemacional Reconhecidos no Estatuto do Tribunal de Nuremberg, com

25 http://untreaty.un.orglilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_1_1950.pdf
~1



comentarios,,26 restringem a circunstancia temporal na qual poderia haver configurac;ao

do crime de lesa-humanidade a: i) fatos ocorTidos durante uma guerra em conexao com

um crime de guen'a; ou ii) fatos consumados antes de uma guerra, desde que cometido

em conexao com crimes contra a paz. Ademais, 0 Estatuto de Nuremberg refere-se

exclusivamente a crimes cometidos na Segunda Guerra. Assim, as resoluc;oes da

Assembleia Geral da ONU que tratam do Estatuto e dos Principios de Nuremberg

analisaram 0 crime de lesa-humanidade tendo presentes essas caracteristicas.

236. Ha que se considerar, ainda, que os tribunals penals intemacionals para Ruanda

e a antiga Iugoslavia, por sua vez, sao posteriores aos fatos objeto da presente demanda.

237. Por fun, nao se deve olvidar que a caracterizac;ao do costume intemacional

requer a pratica reiterada e a convicc;ao de obrigatoriedade dessa pratica (opinio juris).

A Resoluc;ao 2712, "Questao do castigo dos criminosos de guerra e das pessoas que

tenham cometido crimes de lesa-humanidade", da Assembleia Geral da ONU, de 15 de

dezembro de 1970, e exemplo do reconhecimento expresso pela comunidade de nac;oes

da ausencia de ambos requisitos no que tange a configurac;ao de crime de lesa

humanidade27.

a) Os Principios da Legalidade, da Irretroatividade da Lei Penal em Prejuizo do

Reu e da Garantia da Reserva Legal como Direitos Humanos Universalmente

Consagrados e Inalienaveis

238. Em atenc;ao ao principio da eventualidade, caso esta Egregia Corte supere os

argumentos relativos a inexistencia de norma proibidora de anistia e de prescric;ao a

certas condutas tidas como de lesa-humanidade aplicavel ao Brasil em relac;ao a filtos

objeto desta demanda, passa-se, nos paragrafos seguintes, ademonstrac;ao do conteudo

de direitos humanos conferido as garantias penais e a questao da aparente colisao de

principios que causariam a suposta antinomia entre os artigos 10 e 90 da Convenc;ao

Americana sobre Direitos Humanos.

239. Dma das prirneiras conquistas no campo dos direitos humanos fiJi a consagrac;ao

dos principios de que apenas a lei em sentido estrito pode criar tipos penais28 e 0 da

26 http://untreaty.un.orglilc/texts/instruments/english/cDmmentariesl7_1_1950.pdf
27 "Advirtiendo con pesar que las muchas decisiones adoptadas por las Naciones Unidas sobre la cuesti6n
del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crfmenes de lesa humanidad
aim no se aplican plenamente."
28 Nesse sentido, a Constitui<;ao Federal veda a edi<;aD de medidas provis6rias sobre materia relativa a
direito penal e a direito processual penal, nos termos do mtigD 62, § l·, I, alfnea b.
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irretroatividade da lei penal, salvo em beneficio do reu29
• Ambos os principios

constituem, hodiernamente, direitos individuais indisponiveis e chiusulas petreas da

Constituiyao do Estado brasileiro. Afastar esses principios penais em qualquer processo,

s~ja interne ou internacional, pode configurar perigoso precedente.

240. 0 Estado brasileiro, conforme jii reiterado, entende que exclusivamente a lei em

sentido estrito tern 0 condao de criar tipos penais. Tal fato e ilustrado pela vedayao a
ediyao de medidas provis6rias sobre materia relativa a direito penal e processual penal,

nos termos do artigo 62, § 1", I, "bOO, da Constituiyao Federal:

Art 62. Em caso de relevdncia e urgencia, 0 Presidente da Republica podenl
adotar medidas provis6rias, com for9a de lei, devendo submete-Ias de
imediato ao Congresso NacionaL

§ 1° Evedada a edi9ao de medidas provis6rias sobre materia:

I - relativa a:

(. ..)
b) direito penal, processual penal e processual civil;

241. 0 Estado brasileiro, na esteira das demais democracias modernas, tern 0 pleno

respeito ao principio da irretroatividade da lei penal, salvo em beneficio do reu, como

urn dos pHares das garantias individuais previstas no ordenamento juridico. Neste

sentido, 0 art. 5°, XL da Constituiyao Federal estabelece que:

XL - a lei penal nao retroagira, salvo para beneficiar 0 reu;

242. Ademais, os direitos e garantias fundamentais foram dotados de proteyao

especial, sendo elevados acondiyao de cliiusula petrea, segundo previsao do art. 60, § 4°

e incisos:

§ 4° - Nao sera objeto de delibera9ao a proposta de emenda tendente a abolir:

(...)

IV - os direitos e garantias individuais.

243. Nao pode, portanto, sequer ser objeto de deliberayao parlamentar urna proposta

de emenda constitucional que vise a abolir ou restringir os direitos e garantias

29 Constitui9ao Federal, artigo 5°, XL.
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individuais, dentre os quais se inclui a irretroatividade da lei penal rnenos favoniveL 0

espirito dessas normas e conferir aos cidadaos a necessaria seguranya juridica, prevista

no caput do artigo 5° da Constituiya030
•

244. 0 principio da legalidade e froto de construyao historica que, no final da Idade

Media, pode ser encontrado na Magna Carta Inglesa, de 1215:

39. Nenhum homem livre seja preso, ou aprisionado, ou desapossado, ou
exilado, ou banido, ou de algum modo destrufdo, nem procedamos contra ele,
nem mandemos contra ele, salvo pelo julgamento legal de seus pares de
acordo com a lei da terra.

245. A Declarayao Francesa dos Direitos do Hornern e do Cidadao, de 1789, em seu

artigo 8°, tamb6rn previa a anterioridade da lei penal em sentido estrito nos seguintes

termos:

A Lei deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessarias, e ninguem
pode ser punido senao em virtude de uma Lei institufda e promulgada
anteriOlmente ao delito e legalmente aplicada.

246. A Declarayao Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu artigo XI, assirn

dispos sobre 0 principio da legalidade:

1. Todo ser humano acusado de urn ato delituoso tern 0 direito de ser
presumido inocente ate que a sua culpabilidade tenha sido provada d'e acordo
com a lei, em juigamento publico, no quallbe tenham sido asseguradas todas
as garantias necessarias asua defesa.
2. Ninguem podeni ser culpado pOl' qualquer acao ou omissao que. no
momento. nao constituiam delito perante 0 direito nacional ou intemacional.
Tambem nao sera imposta pena mais forte do que aquela que, no momenta da
pr:\tica, era aplicavel ao ato delituoso, (grifos nossos)

247. la, a Declarayao Americana dos Direitos e Deveres do Hornern, tamb6rn de

1948, em seu artigo XXVI, prescreveu:

'Ioda pessoa acusada de urn delito tern direito de ser ouvida em uma forma
imparcial e pUblica, de ser julgada POI' tribunais ja estabelecidos de acordo
com leis preexistentes, e de que se lbe nao inflijam penas crueis, infamantes
ou inusitadas. (grifos nossos)

30 "Art. 5° Todos saO iguais perante a lei, sem distin9ao de qualquer natmeza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a
igualdade, aseguranca e apropriedade, nos terrnos seguintes: C..)" (grifamos).
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248. Por sua vez, a Convenyao Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 9°,

contemplou 0 principio da legalidade e da retroatividade nos seguintes termos:

Ninguem pode ser condenado pOl' ayoes ou omissoes que, no momento em
que forem cometidas, nao s~jam delituosas, de acordo com 0 direito
aplicaveL Tamponco se pode impor pena mais grave que a aplicavel no
momento da pemetracao do delito. Se depois da perpetrayao do delito a lei
dispuser a irnposiyao de pena mais leve, 0 delinqUente sera pOl' isso
beneficiado. (grifos nossos)

249. Tambem a Convenyao para a ProteyaO dos Direitos do Homem e das Liberdades

Fundamentais (Convenyao Europeia dos Direitos Humanos), em seu artigo 7°,

contempla 0 principio da legalidade:

I. Ninguem pode ser condenado pOl' urna ayao ou uma omissao que, no
momento em que foi cometida, nao constituia infrayao, segundo 0 direito
nacional ou internacionaL Igualmente nao pode ser imposta uma pena mais
grave do que a aplicavel no momento em que a infracao foi cometida. (grifos
nossos)

250. Do alto de sua autoridade moral e legitimidade universal, 0 Pacto Intemacional

sobre Direitos Civis e Politicos, no artigo 15, garante que:

I. Ninguem podera ser condenado pOl' atos ou omiss5es que nao constituam
delito de acordo com direito nacional ou internacional, no momento em que
foram cometidos. Tampouco pOder-se-a impor pena mais grave do que a
aplicavel no momento da ocorrencia do delito. Se, depois de perpetrado 0

delito, a lei estipular a imposiyao de pena mais leve, 0 delinqUente devera
beneficiar-se. (grifos nossos)

251. A jurisprudencia intemacional, por sua vez, consagra 0 principio da legalidade e

nao deixa qualquer margem de duvida quanto asua importancia. A Corte Europeia de

Direitos Humanos, por exemplo, no caso Cantoni vs Franya, assim se pronunciou:

29. As the Comt has already held, Article 7 embodies, inler alia, the
principle that only the law can defme a crime and prescribe a penalty (nullllln
crimen. nulla poena sine lege) and the principle that the criminal law must
not be extensively construed to an accused's detriment, for instance by
analogy. From these principles it follows that an offence must be clearly
defined in the law. (grifos nossos)

252. Esta Egregia Corte Interamericana, quando chamada a se manifestar sobre 0

tema, na sentenya de 30 de maio de 1999, proferida no Caso Castillo Petruzzi e outros

vs. Peru, tambem enfatizou a importancia do principio da legalidade:
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12 L La Corte entiende que en la elaboraci6n de los tipos penales es preciso
utilizar tenninos estrictos y unlvocos. que acoten c1aramente las conductas
punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penaL (grifos nossos)

253. Ate mesmo a Comissao Interamericana de Direitos Humanos, no mesmo caso

Petruzzi e outros vs. Pem, no panigrafo 114, "b", ressaltou a importilncia do respeito ao

principio da legalidade, em especial sobre a "proibiyao de criayao judicial do direito",

nos seguintes termos:

el principio de legalidad es la piedra basal del estado de derecho y principio
estructural del derecho penaL AI entroncar con los principios de certeza y de
seguridad jur!dica, se despliega en una serie de principios que Ie sirven de
complemento: I) de la garantia criminal, 2) de la garantia penal, 3) de la
garant!a jurisdiccional, 4) de la ejecuci6n penal, 5) de irretroactividad y
prohibici6n de la retr'Oactividad desfavOl'able, 6) de pl'Ohibici6n de la
analogla, 7) de reserva de ley y de ley organica, 8) de la proporcionalidad 0

conmensurabilldad de la pena, 9) de prohibici6n de la creaci6n judicial del
derecho, 10) de la no indetenninaci6n de la ley, 11) de la reforma peyorativa
de la sentencia 0 re[ormatia in peills, etc. (grifos nossos)

254. Na sentenya do caso Kimel vs. Argentina, de 2 de maio de 2008, esta Honoriivel

COite aperfeiyoou sua jurispmdencia sobre 0 principio da legalidade, acrescentando a

necessidade de que a lei penal adquira fOima "expressa, precisa, taxativa e previa",

conforme segue:

63. (...) cualquier limitaci6n 0 restricci6n debe estar prevista en la ley, tanto
en sentido formal como materiaL Ahora bien, si la resmcci6n 0 limitaci6n
pl'Oviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos
caracteristicos de la tipificaci6n penal para satisfacer en este ambito el
principio de legalidad. As!, deben formularse en forma expresa, precisa,
taxativa y previa. EI marco legal debe brindar seguridad juridica al
ciudadano. (grifos nossos)

255. No Caso Lori Berenson Mejia vs Pem, consta da sentenya de 25 de novembl'O de

2004 a preocupayao desta Egregia Corte com 0 arbitrio que pode advir da ambigiiidade

na formulayiIo de tipos penais:

125. Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha senalado que
Ia elaboraci6n de los tipos penales supone una clara definici6n de la conducta
incriminada, que fije sus elementos y pennita deslindar'1a de
comportamientos no punibles 0 conductas illcitas sancionables con medidas
no penales. La ambigUedad en la formulaci6n de los tipos penales genera
dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable
cuando se trata de establecer la responsabilldad penal de los individuos y
sancionaria con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como
la vida 0 la Iibertad. (grifos nossos)

u:
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256. Por todo 0 exposto, resta inequivoco que 0 principio da legalidade e pedra

basilar nao apenas da Conven9ao Americana sobre Direitos Hurnanos, instrumento

nonnativo que deve nortear a atua9ao desta Egregia Corte, como tambem de todo 0

arcabou90 juridico que confere prote9ao aos direitos hurnanos.

257. Por todo 0 exposto, conclui-se que 0 costume internacional nao pode gerar tipo

penal de direito interIlO.

b) Colisao de Principios: Interdependencia dos Direitos Humanos, Unidade da

Conven9ao Americana e Principio da Proporcionalidade

258. Ante a aparente colisao de principios de direitos hurnanos e antinomia entre os

artigos 10 e 90 da Conven9ao Americana, esta Corte, ao julgar 0 caso em tela, nao deve

perder de vista a interdependencia dos direitos hurnanos, a unidade da Conven9ao

Americana e 0 principio da concordilncia pratica, ou da harmoniza9ao, de Hesse Ua

consagrado em sua jurisprudencia).

259. A Declara9ao de Viena e clara quanta ainterdependencia dos direitos hurnanos:

5. Todos os direitos humanos s~o universais, indivislveis intel'dependentes e
inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos
humanos de forma global, justa e eqUitativa, em pe de igualdade e com a
mesma enfase.

260. Portanto, todos os direitos hurnanos devem ser igualmente garantidos. Assim,

nao se deve aplicar urn principio ou urn direito de fonna absoluta em total desprezo ao

outro. Nesse sentido, esta Corte se pronunciou no caso Kimel vs. Argentina:

75. El ejercicio de cada derecho fundamental liene que hacel'se con respeto y
salvaguarda de los demas derechos fundamentales.

261. Usando a analogia, pode-se aplicar, mutatis mutandis, os parametros adotados

em caso de colisao de principios constitucionais a aparente colisao de principios de

direitos hurnanos, urna vez que ambos sistemas nonnativos referem-se a nonnas

fundamentais. Sobre 0 tema da colisao de principios constitucionais, 0 aclamado

constitucionalista portugues Jose Joaquim Gomes Canotilho leciona:
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A pretensilo de validade absoluta de certos principios com sacriflcio de outros
originaria a cria9iio de princfpios reciprocamente incompatfveis, com a
conseqUente destrui9iio da unidade axiol6gico-normativa da lei fundamental.
Dalo reconhecimento de momentos de tensao ou antagonismo entre os varios
princlpios e a necessidade, atras exposta, de aceitar que os princfpios nao
obedecem, em caso de conflito, a uma '16gica do tudo ou nada', antes podem
ser objeto de pondera9ao e concordfulcia pratica, consoante 0 seu 'peso' e as
circunstancias dQ casov31

262. E George Marmelstein Lima complementa:

° princfpio da concordfulcia pratica ou da harmoniza9ao, como consectario
16gico do principio da unidade constitucional, e comumente utilizado para
resolver problemas referentes acolisao de direitos fundamentais. De acordo
com esse princlpio, os direitos fundamentais e valores constitucionais
deveriio ser harmonizados, no caso sub examine, por meio de julzo de
pondera9ao que vise preservar e concretizar' ao maximo os direitos e bens
constitucionais protegidos.

(.. .)

A concordfulcia pnltica pode ser enunciada da seguinte maneira: havendo
colisiio entre valores constitucionais (normas jurldicas de hierarquia
constitucional), 0 que se deve buscar e a otimiza9ao entre os direitos e
valores em jogo, no estabelecimento de uma concordfulcia pnltica (praktische
Konkordanz), que deve resultar, numa ordena9i10 proporcional dos direitos
fundamentais e/ou valores fundamentals em colisiio, ou seja, busca-se 0

'melbor equilibrio posslvel entre os princlpios colidentes'(Lerche). Nas
palavras de Ingo Wolfgang Sarlet: 'Em rigor, cuida-se de processo de
pondera9ao no qual nao se trata da atribui9iio de uma prevalencia absoluta de
urn valor sobre outro, mas, sim, na tentativa de aplica9ao simultfulea e
compatibilizada de normas, ainda que no caso concreto se tome necessarIa a
atenua9iio de uma delas'''.

263. Por se tratar de urna unidade axiologica, portanto, nao ha que se falar ern

hierarquia entre os principios e preceitos contidos na Conven9ao Americana sobre

Direitos Hurnanos, mas de uma harmonia que deve ser buscada, corn 0 auxilio do

principio da proporcionalidade. Nesse sentido, esta Egregia Corte assim se pronunciou

no Caso Kimel vs Argentina:

51. En torno a estos heehos las partes presentaron diversos alegatos en los
que subyace un conflicto entre el derecho a la libertad de expresi6n en temas
de interes publico y la protecci6n de la houra de los funcionarios publicos. La
Corte reconoee que tanto la libertad de expresi6n como el dereeho a la houra,
acogidos porIa Convenei6n, revisten suma importancia. Es necesario
garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en
determinado caso dependera de la ponderaci6n que se haga a traves de un

31 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional. LivrarIa Almedina: Coimbra, 1992, p.
196
32 "A hierarquia entre princfpios e a colisao de normas constitucionais", disponivel em
http://wwwljus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2625. acessado em 20 de junho de 20 IO.

<;R
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juicio de proporcionalidad, La soluci6n del confliclo que se presenla enlre
ciertos derechos reqniere el examen de cada caso, conforme a sus
caraclerislicas y circunslancias, para apreciar la exislencia e inlensidad de los
elemenlos en que se suslenla dicho juicio,

264, Na presente demanda, a aparente colisao ocorre entre 0 principio da garantia de

nao-repeti~ao, do qual poderia se deduzir a obriga~ao do Estado de promover a

persecu~ao penal de perpetradores de crimes de lesa-humanidade em qualquer hip6tese

(isto e, mesmo que esses crimes tenham sido anistiados ou tenham prescrito) e 0

principio da legalidade.

265. Esta Corte ja se pronunciou sobre como utilizar 0 principio da

proporcionalidade, no citado caso Kimel:

74, En el analisis de esle lema, la Corte debe exarninar las allernalivas
exislenles para alcanzar el fin legftirno perseguido y precisar la mayor a
menor lesividad de aquellas.
83, (.oo) se considera si la resmcci6n resulta estriclarnenle proporcional, de lal
fOlma que el sacrificio inherenle a aquella no resulte exagerado 0 desmedido
frenle a las venlajas que se oblienen medianle lallirnilaci6n.
84, Para el caso que nos ocupa, la restricci6n lendria que lograr una
irnpOltante salisfacci6n del derecho a la repulaci6n sin hacer nugalorio el
derecho a la libre crilica contra la actuaci6n de los funcionarios publicos.
Para efectuar esla ponderaci6n se debe analizar' i) el grado de afeclaci6n de
uno de los bienes en juego, delerminando si La inlensidad de dicha afectaci6n
fite grave, inlermedia a moderada; ii) la irnportancia de la salisfacci6n del
bien contrario, y iii) si la salisfacci6n de este juslifica la restricci6n del otro.

266. Tendo presente a Ii~ao hermeneutica de Jose Joaquim Gomes Canotilho e

George Marmelstein Lima, 0 Estado passa it analise da presente demanda, tendo como

premissa 0 principio da interdependencia, segundo 0 qual todos os direitos humanos

devem ser igualmente garantidos, 0 que equivale a dizer que se deve harmonizar a

aplica~ao dos artigos em aparente colisao (artigos 10 e 90 da Conven~ao Americana).

267. A segunda premissa e, em verdade, uma opera~ao matematica, qual seja: a regra

segundo a qual 0 julgador deve optar pela "menor perda possivel" no embate entre dois

principios de direito.

268. 0 Estado entende que, diante da aparente colisao dos dois principios, a "menor

perda", ou, dito de outra forma, a melhor harmonia possivel, para resolu~ao do caso

concreto, seria alcan~ada por meio do pleno respeito ao art. 90 e do respeito satisfat6rio

ao art. 10 da Conven~ao Americana. Essa op~ao e melhor explicada a seguir.

Op~ao pelo Respeito integral do art. 90 e respeito satisfat6rio do art. 10



269. A importiincia do respeito ao artigo 9° ja foi extensivamente abordada(1!t49 22
topicos anteriores desta seyao, quando se discorreu sobre 0 amplo reconhecimento do

principio da legalidade pelas declarayoes e tratados de direitos hurnanos.

270. Em relayao ao artigo 10
, deve-se atentar para 0 fato de que 0 Estado ja adotou

diversas forrnas de garantia de nao-repetiyao, como exaustivamente demonstrado na

peya de Contestayao e na audiencia publica realizada nos dias 20 e 21 de maio (essas

medidas sao retomadas na conclusao destas alegayoes). Edizer, 0 respeito satisfatorio

do art. 1° da Convenyao Americana pelo Estado brasileiro constitui urna realidade que

essa Corte nao pode negar.

271. POitanto, adotar a via do respeito integral do art. 9° com 0 respeito satisfatorio do

art. 1° implica, na pratica, 0 reconhecimento da inderrogabilidade do principio da

legalidade e a gar'antia satisfatoria da nao-repetiyao dos [atos, por meio da adoyao de

diversas medidas pelo Estado. Por esta via, ambos artigos da Convenyao Americana sao

observados, de acordo com a melhor harmonia possivel.

0P9ao pelo Respeito integral do art. 10 com absoluto desprezo do art. 9°

272. Outra alternativa selia 0 respeito integral do art. 1° com a relativizayao do art.

9°. Adotar essa via implicaria em buscar garantir a nao-repetiyao dos fatos por todos os

meios, 0 que incluiria a persecuyao penal dos responsaveis por crimes anistiados e

prescritos, ao alto custo de se desprezar completamente 0 principio da legalidade

previsto no art. 9°.

273. Nao resta duvida, portanto, que, da "operayao matematica", a saida que melhor

atende aos criterios hermeneuticos expostos acima, com vistas a se atingir a melhor

harmonia possivel, seria 0 respeito integral de urn artigo e satisfatorio de outro, em

lugar do respeito integral de artigo com 0 conseqiiente desprezo absoluto do outro.

274. Para melhor esclar'ecer a soluyao proposta, vejamos a aplicayao a presente

demanda de cada urn dos criterios do metodo herrneneutico adotado por esta Egregia

Corte no caso Kimel:

i) grau de afetacao de cada urn dos bens em jogo: afeta urn dos

direitos em grau minimo, ao passo que a outra opyao despreza por

completo urn dos direitos;
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ii) importancia da satisfacao do bern contnmo: atendido de forma

satisfat6ria, pois nenhurn dos direitos e plenamente afastado,

como ocorre na segunda 0P9ao;

iii) se a satisfacao de urn direito justifica a restricao do outro: a

garantia de nao-repeti9ao, o~jetivo jii conquistado por outras vias

Gii amplamente expostas na pe9a de Contesta9ao e nas alega90es

orais) nao justifica 0 total desprezo do art. 9°.

111.3 A Figura do Desaparecimento For9ado no Ordenamento Juridico Brasileiro

275. Como jii exposto na pe9a de Contesta9ao, a tipifica9ao do crime de

desaparecimento for9ado no ordenamento interno brasileiro encontra-se submetida ao

exame do Poder Legislativo, par meio do Projeto de Lei n° 4.0.38/2008 (Anexo .30 da

Contesta9ao do Estado), que "dispoe sobre 0 crime de genocidio, define os crimes

contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administrar;iio da

justir;a do Tribunal Penallnternacional, institui normas processuais especificas, dispoe

sobre a cooperar;iio com 0 Tribunal Penallnternacional, e da outras providencias". 0

Estado, nestas alega90es, retorna ao tema, por ter sido objeto de questionamento por

parte dos peticionarios durante a audiencia publica do caso.

276. 0 Projeto de Lei n° 4.038/2008, encaminhado a Camara dos Deputados pelo

Presidente da Republica em setembro de 2008, "tem como prop6sito possibilitar 0

exercicio da jurisdir;iio primaria pelo Estado brasileiro e viabilizar a cooperQl;iio com 0

Tribunal Penallnternacional".

277. Para "possibilitar exercicio da jurisdi9ao primaria pelo Estado brasileiro e

viabilizar a coopera9ao com 0 Tribunal Penal Intemacional", COllsta do Projeto de Lei a

cria9ao de tipos penais relacionados aos crimes contra a hurnanidade, dentre eles, 0

crime contra a hurnanidade por desaparecimento for9ado, a saber:

Crime contra a humanidade pOl' desaparecimento foryado
Art. 3.3, Apreender, deter, seqUestrar ou de outro modo privar alguem de
Iiberdade, ainda que legalmente, em nome do Estado ou de organizayilo
polftica, ou com a autorizayilo, apoio ou aquiescencia destes, ocultando ou
negando a privayilo da Iiberdade ou informayao sobre sua sorte ou paradeiro a
quem tenba 0 direito de sab€-Io, deixando 0 detido fora do amparo legal pOl'
perfodo superior a quarenta e oito horas:
Pena: reclusao, de cinco a quinze anos, sem prejufzo da concorrencia de
outros crimes,
§ 10 Na mesma pena fncone quem ordena os atos definidos neste artigo ou
mantem a pessoa detida sob sua guarda, cust6dia ou vigilancia.

ht
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§ 2° 0 crime perdura enquanto nao seja esclarecida a sorte ou 0 paradeiro da
pessoa detida, ainda que sua morte ocona em data anterior.
Desaparecimento for9ado qualificado
§ 3° A pena sera de dez a uinta anos de reclusao, se 0 desaparecirnento durar
mais de trinta dias.

278. Apesar de os peticiomirios terem mencionado durante a audiencia publica que 0

mencionado projeto de lei nao preencheria a lacuna ora existente no ordenamento

juridico interne, pois seu proposto aItigo 17 restringiria 0 crime de desapaIecimento

foryado ao contexto de ataque, generalizado ou sistematico, dirigido contra populac;ao

civil, 0 Estado brasileiro observa que, alem do Projeto de Lei acima mencionado,

tramita no Congresso Nacional 0 Decreto Legis1ativo nO 116, de 2008, que aprecia 0

texto da Convenc;ao Interamericana sobre 0 DesapaIecimento Forc;ado de Pessoas,

conc1uida em Belem do PaIa, em 9 de junho de 1994, e assinada pelo Brasil em 6 de

outubro de 1994. 0 referido Decreto ja foi aprovado pela CfunaIa dos Deputados e

aguaIda sua aprovac;ao pe10 Senado Federal. A proposta encontra-se atualmente na

Comissao de Relac;oes Extedores e Defesa NacionaL 0 paIecer do Relator foi favoravel

aaprovac;ao do seu texto.

279. Tambem digno de nota e 0 fato de 0 Estado brasileiro ter assinado, em 6 de

fevereiro de 2007, a Convenc;ao Internacional para a Protec;ao de Todas as Pessoas

contra 0 DesapaI'ecimento Forc;ado, a qual devera ser submetida it apreciac;ao pelo

Congresso Nacional no momento oportuno.

280. Por todo 0 exposto, resta c1aI'o 0 inequivoco compromisso do Estado brasileiro

com os esforc;os para a tipificac;ao do crime de desaparecimento forc;ado.

IlIA Iniciativas para Apura9iio da Verdade e para Repara9iio Imaterial das

Vitimas

281. Em sua pec;a de Contestac;ao e por ocasiao da audiencia publica ocorrida perante

essa Corte Interamericana, 0 Estado brasileiro ressaltou a re1eviincia confedda ao direito

it memoria e it verdade, releviincia esta que se viu traduzida em diversas medidas

voltadas para a sua promoc;ao.

282. Conforme ja relatado naquelas ocasiOes, as medidas para a promoc;ao do direito

it memoria e averdade ganharaIn momento em 1995, com a aprovac;ao da Lei n° 9.140

que, alem de reconhecer a responsabi1idade do Estado pe1a morte e 0 desapaIecirnento

de pessoas durante 0 regime militar, instituiu a Comissao Especial sobre Mortos e
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Desaparecidos Politicos - CEMDP, it qual foi conferida a incumbencia de analisar

pedidos de reparayaO dirigidos por familiares de mortos e desaparecidos polfticos, bern

como a de localizar seus respectivos corpos.

283. A criayao da CEMDP foi, it epoca, a mais significativa iniciativa do Estado com

vistas a promover 0 direito it memoria e it verdade. 0 Ministro Jose Gregori, idealizador

e principal articulador da CEMDP discorreu sobre 0 significado da Comissao durante a

audiencia publica ocorrida em maio de 2010, na sede dessa Egregia Corte. Pela

importiincia historica de seu depoimento, 0 Estado relembra suas palavras:

No Brasil, me coube, logo ap6s a elei9aO democrAtica de urn govemo
[Femando Henrique Cardoso], formular uma politica de direitos humanos
para 0 pals. (...) Era preciso planejar uma politica de direitos humanos, que
pela primeira vez adquirisse a importilncia de polftica de Estado. Nesse
sentido, era preciso demonstrar ao pals, e aos setores intemacionais que
cuidam de direitos humanos, que essa politica era permanente, no mesmo
nivel de importilncia das demais politicas piiblicas do Estado. Foi decidido
que 0 Estado teria de cuidar de uma situa9aO ainda nao resolvida: a quest1lo
dos desaparecidos polfticos. Havia urn born niimero de adversados do regime
mllitar que haviam sido segregados, ou seqUestrados, ou executados, sem que
se tivesse mais notfcias. Propus urn projeto que foi aceito pelo Govemo,
encarnlnhado pelo Congresso e aprovado quase que sem emendas, vindo a se
tomar a Lei dos Desaparecidos Polfticos. POI' essa lei, 0 Estado brasileiro
assumia que brasileiros haviam sido executados quando 0 Estado estava em
condi90es de processa-Ios. (...) Ao enviar 0 pr~jeto ao Congresso, 0

Presidente pediu perdao ao pals e ao concerto universal das na90es, pelas
aftontas aos direitos humanos que a lei, uma vez aprovada, representaria. (...)
Essa Comissao [sobre MOltOS e Desaparecidos Politicos] funcionou, por
muito tempo, com total independencia, recebendo quase cinco centenas de
pedidos de reconhecimento, muitos deles trazendo muitas informa90es, como
detallies sobre notlcias dos desaparecidos politicos. A Comissao nao aprovou
apenas 80 ou 90 casos. 0 govemo da epoca nao exerceu nenhum tipo de
pressao ou influencia sobre a Comissao, que determinou a indeniza9ao e 0

reconhecimento sem que isso causasse qualquer trauma no pals, mesmo
quando, por sugestao do govemo, se colocaram casos (pelo menos 2) ainda
carregados de muitas conseqUencias, contradi90es e oposi90es do passado.

(...)

De maneira positiva. Em 1998, ainda nao se tinha a densidade te6rica de hoje
para esse conceito de justi9a transicionaL Ja era mencionado, e havia muita
doutrina, sobre 0 conceito de justi9a restaurativa. Quando se criou uma
Comissao com inteira Iiberdade para receber notlcia de desaparecimentos,
com os elementos que se entendesse devessem ser apresentados, e que sedam
analisados com total independencia, na prAtica estavamos praticando justi9a
restaurativa, e dando sinais de que aceitavamos a justi9a transicionaL Claro
que essa Comissao teve limita90es impostas pela Lei de Anistia brasileira. 0
pr~jeto e a eventual lei 9.140 levaram em conta que a Lei de Anistia era
obstaculo para que se desse ao empenho do govemo de restaurar a verdade,
sentido persecut6rio. Essa lei, junto com a lei de anistia e a Constitui9ao,
constituiram urn "tripC", sobre 0 qual se construiu a democracia brasileira. A
anistia podia Iimitar os efeitos da lei dos desaparecidos politicos, mas isso se
fez em beneficio da convivencia nacionaL Nem sempre e posslvel passar para
os pr~jetos 0 fundo de nossos desejos. E preciso levar em conta as
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correla\,oes de for\,as, que nos levaram a nao dar, nem II leI, nem II ComIssao
que ela cliou, sentido pelsecut6rio.

C··)

Antes da Lei dos Desaparecidos, sentia-se que a ditadura tinha fraturado 0

pals, e era preciso, como escopo fundamental do Estado, tentar reequilibrar as
foryas, pensando em reconcilia\,ao. Essa lei nao foi 0 unico instrumento.
Houve capltulos anteriores importantes: a anistia, a Constitui\,ao de 1988 
que foi representativa, porque nao decorreu de projeto vindo de urn gabinete
de uma Comissao, E houve tambem a dedica\,ao dos familiares, no sentido de
pressionar, democraticamente, 0 Estado a que definisse a situa\,ao dos
desaparecidos C.,). A lei era necessaria como defini\,ao dessas questiies.
Somente com a assun\,ao da responsabilidade do governo, embora ele nao
tivesse qualquer ligayao com os governos que causaram a situa\,ao, pMe a lei
ser instrumento de reconcilia\,ao. 0 funcionamento prolongado e criterioso da
Comissao, com participa\,ao de familiares, mostra que nao foi urn engodo do
Estado, mas algo realmente convieto, que veio para instrumentar a
redemocratizayao. 0 papel da Comissao e da Lei [n° 9.140] e, sem duvida,
superavitano na redemoclatiza\,ao do Estado,

284. Quando indagado se tivera conhecimento de criticas ou de reconhecimento por

parte de vitimas ou de familiares sobre a Lei n° 9140 e da politica de direitos humanos

do governo que integrara, 0 Ministro Gregori reconheceu que processo de transiyao nao

e "campo de unanimidades" e continuou: "A sociedade entendeu 0 escopo da lei, que

nao tinha vies revanchista, e vinha para resolver questoes que a Lei de Anistia, apesar

de suas qualidades, deixara em aberto. Criticas devem ter existido, mas, como antigo

militante de direitos humanos, sabemos que esperar reconhecimento e espera va; a Unica

recompensa e a abertura democnitica".

285. Apesar de criticas pontuais asua atuayao, nao se deve perder de vista que, em

sua importante tar'efa de exarninar os pedidos de indenizayao, a Comissao angariou

documentos e informayoes levados pelos familiares das vitimas da repressao politica,

bern como de outras fontes, e logrou reconstrufr muitos dos epis6dios de mOlte e de

desaparecimento foryado ocorridos durarlte 0 regime militar. 0 resultado de 11 anos de

trabalho da CEMDP esta registr'ado no Livro-Relat6rio "Direito aMem6ria e aVerdade

- Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos", lanyado em 2007, em ate

publico realizado no Palacio do Planalto, sede do Governo Federal, com a presenya do

Senhor Presidente da Republica, alem de diversos Ministros de Estado, de membros do

Poder Legislativo e de familiares de vitimas do regime militar'.

286. Com 0 lanyarnento desse Livro, 0 Estado brasileiro apresentou um registro

oficial sobre violayoes de direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante 0

periodo abar'cado pelo trabalho da CEMDP, contribuindo par'a trazer a luz nao apenas

uma face negativa da hist6rfa recente brasileira, mas tambem a trajet6ria de vida de
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estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e camponeses que se engajaram no

combate ao regime militar.

287. 0 trabalho contido no Livro-Relatorio ainda rende frutos. Em 2009, por meio de

uma parceria entre a Secretaria Especial de Direitos Hurnanos da Presidencia da

Republica e 0 Ministerio da Educa9ao, 0 Livro come90u a ter seu conteudo ampliado

para ser futuramente transformado em urn CD-ROM, 0 qual sera distribuido as escolas

publicas de todo 0 Pais. Em 1inguagem atual e de faci1 entendimento, crian9as e

ado1escentes poderao informar-se sobre a historia recente do Pais e ter acesso a musicas

e filmes do periodo.

288. 0 conteudo do Livro-Re1atorio foi ainda comp1ementado por outras tres

publica90es, com temas especificos, a fim de ressaltar aspectos re1evantes da 1uta contra

o regime militar. Em maio e dezembro de 2009, respectivamente, foram lan9ados os

Iivros "Direito Ii Memoria e Ii Verdade - Aos Descendentes de Homens e Mulheres que

Cruzaram 0 Oceano Ii Bordo de Navios Negreiros e foranl Mortos na Luta contra 0

Regime Militar", e "Historia de Meninos e Meninas Marcados pela Ditadura", que

resgata historias de crian9as presas com os pais durante 0 regime rnilitar. Em abril de

2010, foi 1an9ado 0 Iivro "Luta, Substantlvo Ferninino", que traz os relatos de mulheres

mortas, desaparecidas ou torturadas em razao de sua 1uta contra 0 regime militar.

289. Curnpre ressaltar que 0 1an9amento desses Iivros insere-se no ambito do pr~jeto

"Direito Ii Memoria e Ii Verdade", da Secretaria de Direitos Hurnanos da Presidencia da

Republica (SDH/PR). Esse projeto tern como escopo a realiza9ao de diversos eventos e

a90es de natureza simbo1ica e educativa, a fim de promover 0 resgate da memoria e da

verdade dos fatos ocorridos durante 0 periodo do regime militar.

290. Tal como ja manifestado pelo Estado por ocasiao da apresenta9ao de sua pe9a de

Contesta9ao e da audiencia promovida perante essa Egregia Corte, inscrevem-se, entre

essas a90es, a exposi9ao fotografica "A Ditadura no Brasil 1964-1985" e 0 projeto

"Memorial Pessoas Imprescindiveis".

291. A exposi9ao fotografica "A Ditadura no Brasil 1964-1985" busca resgatar a

memoria iconografica dos que viveram 0 periodo militar e provocar reflexao sobre esses

acontecimentos. Nessa exposi9ao, sao recuperadas imagens que remontam aos

primeiros momentos do regime militar, chegando aos grandes comicios popu1ares das

"Diretas Ja!" (sobre 0 movimento "Diretas .la!", ver 0 paragrafo 3), rea1izados em 1983

e 1984, em favor da aprova9ao de emenda constitucional que objetivava restabe1ecer 0

voto popular e direto para a e1ei9ao do Presidente da Republica. No anexo 9 da

{;~
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Contestayao, 0 Estado brasileiro apresentou inforrnayoes detalhadas sobre essa

exposiyao.

292. A exposiyao foi aberta ao publico pela primeira vez em agosto de 2006 e, a

partir de entao, tern sido levada para diversas cidades brasileiras. Em dezembro de 2007

- quando se comemorou os 59 anos da Declarayao Universal dos Dil'eitos Hurnanos 

foi realizada urna ediyao da mostra em oito capitais - Belem, Fortaleza, Recife, Belo

Horizonte, Goiilnia, Florianopolis, Vitoria e Porto Alegre. Atualmente, a exposiyao ja

passou pOI' mais 30 cidades e continua sua itinerancia. As ultimas cidades que a

sediaram foram Maua, Sao Bernardo do Campo e Bauru, em Sao Paulo; Anapolis e

Guaranesia, em Goias; e Sao Luiz, no Maranhao.

293. 0 projeto "Memoriais Pessoas Imprescindiveis", em homenagem aos mortos e

desapar'ecidos politicos, continua em execuyao. 0 projeto consiste na instalayao de

monurnentos, paineis e esculturas em prayas publicas, predios de Assembleias

Legislativas e universidades, que visam a retratar' imagens dos homenageados e de

situayoes representativas da repressao praticada durante 0 periodo de exceyao. 0 Estado

inforrnou, em sua Contestayao, a respeito dos memoriais ate entao instalados, e

apresentou no anexo 10 urn relatorio sobre esse Projeto.

294. Em aditamento a essas informayoes, caberia mencionar a instalayao urn

memorial na cidade de Apucar'arJa, Estado do Parana, em 14 de maio de 2010, dedicado

aos estudantes Jose Idesio Brianezi e Antonio dos Tres Reis de Oliveira, mortos durante

o regime militar em 1970. Foi tambem inaugurado urn memorial em Sao Luiz, capital

do Estado do Maranhao, em 9 de junho, em homenagem a Ruy Frazao Soares, ex

estudante de engenharia, urna das primeiras pessoas a denunciar', perante a Assembleia

Geral das Nayoes Unidas, em julho de 1966, casos de tortura cometidos pela repressao

militar. 0 monurnento 15 0 primeiro inaugurado em urn colegio publico, 0 Liceu

Maranhense, onde 0 homenageado estudou.

295. 0 proximo memorial a ser inaugurado sera dedicado a Mario Alves, jomalista,

militante e ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro e depois fundador do Partido

Comunista Revolucional'io, morto aepoca pela repressao politica. A homenagem sera

realizada na Associayao Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, no dia 28 de junho

de 2010.

296. Complementam essas ayoes, desenvolvidas pela Secl'etaria de Direitos Hurnanos

da Presidencia da Republica, 0 trabalho da Comissao de Anistia do Ministerio da

Justiya. Conforrne 0 exposto pelo Estado brasileiro em sua contestayao, a Comissao de
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300. 0 Estado brasileiro apresentou em sua peya de Contestayao informayi5es

referentes as iniciativas de localizayao e identificayao dos restos mortais dos

guerrilheiros mortos e desaparecidos no Araguaia, relatando as expediyi5es realizadas

pelos familiares das vitimas, com ou sem participayao Estatal, assim como os trabalhos

realizados pelo Grupo de Trabalho Tocantins, de atribuiyao do Governo Federal.

301. A fim de melhor esclarecer 0 assunto, apresenta-se, nesta oportunidade,

panorama das providencias realizadas para identificayao das ossadas que foram

encontradas em tres missi5es: em 1991, 1996 e 200I.

302. Em 1991, foi realizada uma expediyao organizada pela Comissao de Justiya e

paz da Arquidiocese de Sao Pallio, na qual foram encontrados dois restos mortais. A

primeira exumayao revelou restos em born estado de conservayao, envoltos em para

quedas, de uma pessoa jovem do sexo feminino, 0 qual, cinco anos depois, se concluiu

pertencerem a Maria Lucia Petit, a qual foi enterrada pela familia.

303. Outra exumayao revelou 0 corpo de uma pessoa do sexo masculino, com cerca

de 60 anos no momenta da morte, negra. Suspeita-se que os restos mortais sejam de

Jose Francisco Chaves, morto em 1972. Apesar das suspeitas, ate 0 momenta nao foi

possivel obter a desejada conformayao, haja vista nao se ter conhecimento de familiar

da vitima que pudesse propiciar material genetico capaz para 0 exame final de

identificayao. A ossada esta sob a guarda do Instituto Medico Legal de Sao Paulo.

Recentemente, obteve-se a informayao de que Jose Francisco Chaves pertenceu aos

quadros da Marinha e de que esta teria, em seus registros, documento que poderia

permitir a realizayao do exame. Diante dessa noticia, providenciou-se a solicitayao de

envio desses registros para se proceder a nova tentativa de identificayao.

304. Em 1996, durante diligencias da expediyao conduzida pela CEMDP, foram

levados para Brasilia, em precario estado de conservayao, os restos mortais rotulados

como "X2" e "Rl-l", assim nominados por terem sido encontrados, respectivamente, no

cemiterio da cidade de Xambioa ("X") e na Reserva Indigena ("Rl") dos indios Sumis.

As ossadas trazidas foram encaminhadas a Divisao de Pesquisa de DNA Forense da

Policia Tecnica do Distrito Federal.

.305. Em 1998, foram enviadas amostras da ossada "X2" para laborat6rio em

Portugal, que emitiu laudo inconclusivo. Em 2001, a Policia Tecnica do Distrito Federal

informou nao ter conseguido obter resultados conclusivos para 0 mapeamento genetico

das ossadas "X2" e "Rl-l". As ossadas foram entao encaminhadas ao Instituto Nacional

de Crimillalistica do Departamento de Policia FederaL

fiR
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306. Ern novembro de 2003, foram enviadas a Universidade de Buenos Aires

amostras dos restos mortais rotulados como "X2", corn vistas a realizar testes mais

detalhados para sua identificayao. Ern 18 de abril de 2005, foram enviadas a UBA

amostras de sangue da mae, irnla e irmao de Bergson Gurjao Farias. Observa-se que, na

ocasiao, amostras de sangue de farniliares de outras possiveis vitimas ja haviam sido

testadas.

307. Ern 12 de julho de 2005, relat6rio da UBA, transmitido aEmbaixada do Brasil

na Argentina, infoIDlou do resultado conclusivo negativo na comparayao entre a "X2" e

as amostras de sangue da familia de Bergson Gurjao Farias e outros desaparecidos. Em

19 de julho de 2005, a CEMDP remeteu a Carta n° 58/2005 aos fiuniliares de Bergson

Gurjao Farias, informando 0 resultado conclusivo negativo.

308. Ern novembro de 2006, foram extraidas amostras de DNA dessas ossadas, ainda

em poder da Policia Federal, pelo laborat6rio Genomic. Nessa ocasiao, a Policia Federal

solicitou que as ossadas fossem colocadas sob a guarda da CEMDP, onde se encontram.

Ern 31 de julho de 2007, foi emitido parecer inconclusivo pelo laborat6rio Genomic, em

que se observa a dificuldade de realizar 0 perfil genetico de "X2", dada a alta

contaminayao (por bacterias e outros organismos) da ossada. Em maio de 2009, foram

extraidas novas amostras da ossada "X2" e foram contratados 0 labmat6rio Genomic,

ern Sao Paulo, e 0 Serviyo de Impress6es Digitais Geneticas, da Universidade de

Buenos Aires, para realizar novas analises. Ern 6 de julho de 2009, foi emitido parecer

conclusivo positivo pelo laborat6rio Genomic, ern que se registra que a ossada "X2"

possui vinculo genetico corn a Sra. Luiza Gurjao Farias, com probabilidade de

maternidade maior do que 99,9%. 0 laborat6rio utilizou tecnica inovadora para

comparayao de DNA fmense, de analise por single nucleotide polymorphisms (SNPs),

que pennitiu a identificayao positiva.

309. Ern 2001, na expediyao realizada pela Comissao de Direitos HUIl1anos e

Minorias da Ciirnara dos Deputados (CDHMlCD), foram encontradas oito ossadas ern

mau estado de conservayao, rotuladas como "E1.I", "E1.2", "EI.3", "EI.4", "EI.5",

"E3.l", "E3.2", e "E3.3".

310. Indica-se, a seguir, 0 hist6rico das ossadas rotuladas de "El.1" a "El.5":

a. Ern outubro de 2004, foi emitido laudo antropol6gico do Instituto Medico

Legal da Policia Civil do Distrito Federal, ern que se afiIDla que essas cinco

ossadas nao sao de mortos ou desapar'ecidos politicos. Essas ossadas ficaram

sob a guarda da Policia Tecnica do DF ate outubro de 2004, quando foram
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repassadas para a responsabilidade da Comissao de Direitos Humanos e

Minorias da Camara dos Deputados (CDHMlCD);

b. Em novembro de 2006, foram extraldas, pelo laborat6rio Genomic, amostras

dessas cinco ossadas;

c. Em 31 de julho de 2007, foi emitido parecer inconclusivo pelo laborat6rio

Genomic, em que se observa a dificuldade de realizar 0 perfil genetico de

"ELI", dada a alta contaminayao da ossada;

d. Em 29 de fevereiro de 2008, foi emitido parecer inconclusivo pelo

laborat6rio Genomic, em que se observa a dificuldade de se obter um perfil

genetico conclusivo acerca da identidade de "El.2";

e. Em 29 de fevereiro de 2008, foi emitido parecer inconclusivo pelo

laborat6rio Genomic, em que se observa a dificuldade de se extrair amostras

razoaveis de "E1.3", devido ao mal estado de conservayao e escassez de

restos mortals;

f. Em 29 de fevereiro de 2008, foi emitido parecer inconclusivo pelo

laborat6rio Genomic em que se observa a dificuldade de se obter deflnir urn

perfil genetico conclusivo acerca da identidade de "El.4";

g. Em 11 de outubro de 2007, foi emitido parecer conclusivo negativo pelo

laborat6rio Genomic, em que se conclui nao haver vinculo genetico entre a

ossada rotulada "E1.5" e os perfis geneticos dos familiares de desaparecidos

politicos contidos no Banco de DNA da Secretaria de Direitos Humanos da

Presidencia Republica a epoca.

h. A pedido da CDHMlCD, essas ossadas foram colocadas sob a guarda da

CEMDP, em operayao de transporte realizada pela Policia Federal em 31

janeiro de 2008, onde se encontram.

311. Em relayao as ossadas rotuladas de "E3.1" a "E3.3", informa-se que:

a. Em novembro de 2006, foram coletadas, pelo laborat6rio Genomic, amostras

dessas ossadas, com vistas a extrayao de perfil genetico para posterior

identificayao;

b. Em 31 de julho de 2007, foi emitido parecer inconclusivo pelo laborat6rio

Genomic, em relayao a "E3.!" e "E3.2", em que se observa a dificuldade de

realizar 0 perfil genetico, dada a alta contaminayao das ossadas;

312. Em 31 de julho de 2007, foi emitido parecer conclusivo negativo pelo

laborat6rio Genomic, em que se conclui nao haver vinculo genetico entre a ossada
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rotulada "E3.3" e os pedis geneticos dos fiuniliares de desaparecidos politicos contidos

no Banco de DNA da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia Republica a

epoca.

313. 0 Estado brasileiro ressalta que, desde junho de 2008, a Secretaria de Direito~

Humanos da Presidencia da Republica tern mantido tratativas com a Universidade de

Brasilia para que as ossadas sob guarda da CEMDP sejam armazenadas na

Universidade.

314. Consoante ja informado, a partir de 2006, passou a ser constituido, pela

Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica e pela CEMDP, um banco

de DNA, que contem atualmente amostras de sangue de 142 familiar'es de 108

desaparecidos politicos. Esse banco permite a comparayao com 0 DNA de restos

mOItais a medida que vao sendo extraidos.

315. Assim, deve-se observar que, a medida que a tecnologia avanya e outros

fiuniliar'es doam amostras de sangue ao banco de DNA, aumentam as chances de que

ossadas de mortos e desaparecidos politicos sejam identificadas. Ossadas com pareceres

negativos ou inconc1usivos podem ser testadas novamente.

Desse modo, verifica-se que 0 Estado brasileiro sempre buscou utilizar-se da tecnologia

e dos recursos disponiveis para obter a identificayao das ossadas. Os resultados

inconc1usivos obtidos para a maiOIla dos exames realizados decorreram das condiyoes

das ossadas e da tecnologia disponivel a epoca. 0 Estado brasileiro reforya que continua

trabalhando no sentido de identificar todas as ossadas, valendo-se das novas tecnicas

descobertas.

316. Todas as medidas relatadas nesta seyao demonstram 0 esforyo e 0 compromisso

do Estado brasileiro com 0 resgate da verdade, com a preservayao da memoria daqueles

que lutaram pelo retorno da democracia e com a reparayao imaterial as vitimas e seus

farniliares. Na proxima seyao, sao abOl'dadas as iniciativas diretamente relacionadas ao

recolhimento de documentos e organizayao de acervos publicos sobre 0 regime militar.

111.5 0 Direito aInforma~iio, aMemoria e aVerdade: 0 Papel dos Arquivos

a) Os Arquivos Brasileiros a Servi~o da Cidadania e da Defesa de Direitos

317. 0 Brasil, pais federativo, passui ampla e complexa rede de ar'quivos, associada

ao exercicio das funyoes executiva, legislativa e judiciaria do Estado, nos niveis federal,
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estadual e municipaL Essa rede de arquivos, gerada a partir do processo de colonizayao

do territorio brasileiro, constitui, certamente, um dos maiores acervos documentais

publicos do mundo, dentre os quais sobressaem documentos produzidos durante

periodos autoritarios. Sao esses os acervos documentais das policias politicas, como

Departamentos ou Delegacias de Ordem Politica e Social.

318. Esses documentos ja estao disponiveis a pesquisa em diversos arquivos publicos

do Pais, de acordo com as disposiyoes da legislayao federal sobre a materia, assim como

com as normas definidas par alguns Estados da Federayao que tamMm trataram do

tema, como Sao Paulo e Parana. Acrescenta-se a este conjunto documental 0 grande

acervo recolhido ao Arquivo Nacional do Brasil, especialmente a partir de dezembro de

2005, gerado por unidades de seguranya e informayao no funbito da Uniao.

319. 0 Estado brasileiro tern envidado esforyos no sentido de transformar acervos

documentais, antes gerados em contexto negador de direitos, em instrumento de

garantia e afumayao dos direitos humanos. Tal e 0 exemplo dos registros que

subsidiaram as deliberayoes da Comissao de Anistia do Ministerio da Justiya, criada

pela Lei Federal n° 10.559, de 13 de novembro de 2002 (Anexo 45 da Contestayao), e

da Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos, criada pela Lei Federal nO 9.140,

de 4 de dezembro de 1995 (Anexo 5 da Contestayao), alem dos processos das diversas

comissoes de reparayao criadas no ambito de Estados da Federayao.

320. No que se refere a situayao de acervos de interesse para a compreensao dos

periodos autoritarios em paises do MERCOSUL, cabe destacar, com base em

informayoes coligidas pelo Arquivo Naciona1 do Brasil, que 0 Pais e detentor do maior

conjunto documental de origem publica sobre a materia, 0 qual e formado pela

volumosa documentaria produzida e acumulada pelas unidades de seguranya e

informayao constituidas nos diversos orgaos da administrayao publica federal,

integrantes do Sistema Nacional de Injormat;:oes e Contra-injormar,:iio (SISNl), cujo

orgao central era 0 extinto Servir,:o Nacional de Informar,:oes (SNl), alem dos acervos

dos Departamentos ou Delegacias de Ordem Politica e Social nos Estados (Anexo 13).

321. Esses fundos documentais vern sendo colocados a disposiyao para consulta,

tendo como parfunetro para a liberayao dos documentos os prazos de c1assificayao

esgotados. Restringe-se 0 acesso, entretanto, aqueles documentos que contenham

informayoes que possam ferir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da

pessoa retratada, conforme 0 artigo 50, inciso X, c1ausula petrea da Constituiyao Federal

de 1988. Nesses casos, 0 acesso e liberado mediante a autorizayao do proprio
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interessado ou de seu representante legal, ou de membl'O da familia no caso de ser

falecido, tendo pOl' base a Constituic;ao Federal e a legislac;ao em vigor.

322. No Brasil, 0 direito de acesso a informac;ao e a pl'Otec;ao aos documentos e
ratificado na Constituic;ao Federal de 1988 em vanos de seus Titulos, cabendo destacar

os seguintes:

Titulo iI - Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capitulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5°, incisos X, XIV, XXXIII, XXXIV, LX, LXXII, LXXIiI;
b. Titulo IiI - Da Organiza,ffo do Estado
Capitulo iI - Da Uniffo
Art. 23, incisos IiI e IV, e art 24, inciso VII;
c. Titulo VIiI - Da Ordem Social
Capitulo iII, Da Educa,ffo, Da Cultura e Do Desporto
Se,ffo iI - art. 2 I5 e art 216, inciso IV e paragrafos 1° e 2°,

323. Ha, ainda, dispositivos que regulam 0 acesso as informac;oes em leis

infraconstitucionais, de que sao exemplos: a) a Lei n° 8.159/91 (Lei de Arquivos 

Anexo 14), que dispoe sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados para 0

pais, e b) a Lei n° 11.111/05 (Anexo 15), que regulamenta a parte final do disposto no

inciso XXXIII do art. 5° da Constituic;ao Federae3
, em especial no que tange aos

documentos classificados como "ultrassecretos". Sao tambem dignos de nota os

Decretos Federais regulamentares n° 4.553/02 (Anexo 16) e n° 5301/04 (Anexo 17).

324. Importante destacar que este panorama legal infraconstitucional sera

substancialmente alterado se apl'Ovado 0 Projeto de Lei nO 5.228, denominado "Lei de

Acesso a Informac;ao", enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo em 13 de

fevereiro de 2009 (Anexo 18 da Contestac;ao). 0 refeddo projeto de lei, ja apl'Ovado

pela Camara dos Deputados, encontra-se sob a analise da Comissao de Constituic;iio e

Justic;a do Senado Federal.

325. Nos termos do artigo 21 do projeto de lei, "Nao podera ser negado acesso a
informar;ao necessaria atutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais", 0

paragrafo iinico do mesmo artigo dispoe, pOI' sua vez, que "as informar;oes ou

documentos que versem sobre condutas que impliquem violar;ao dos diJ'eitos humanos

praticada por agentes publicos ou a mando de autoridades publicas nilo poderilo ser

objeto de restrir;ilo de acesso",

33 Art. 5°, inciso XXXIII: "todos tern direito a receber dos 6rgffos publicos informa,oes de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serffo prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel i\ seguran,a da sociedade e do
Estado".
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326. 0 projeto preve, igualmente, uma reduyao consideravel nos prazos de sigilo de

documentos. Os documentos ultrassecretos, em vez dos atuais .30 anos, periodo que se

pode renovar, inclusive com a ampliayao do prazo de restriyao pela Comissao

Ministerial de Analise de Infonnayoes Sigilosas, poderao, com a aprovayao do projeto,

ser mantidos inacessiveis por 25 anos, podendo haver uma Unica prorrogayao, sem

ampliayao de prazo, e desde que devidamente justificada. Ja os documentos secretos e

reservados, que hoje podem manter-se inacessiveis por 20 ou 5 anos, respectivamente,

com possibilidade de renovayao uma Unica vez por igual periodo, terao seu acesso

regido pelos prazos de 15 e 5 anos, sem possibilidade de renovayao.

.327. Incluidas na Seyao V do referido pr~jeto de lei, as "Infonnayoes Pessoais",

contidas em documentos publicos que possam ferir, com a sua divulgayao, a intimidade,

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, terao seu acesso liberado aos agentes

publicos que estejam legalmente autorizados e apessoa a que se refiram, podendo ser

tambem autorizada sua divulgayao ou acesso por terceiros diante de previsao legal ou

do consentimento expresso da pessoa representada. Nao sera exigido esse

consentirnento expresso nos casos em que as infonnayoes sejam necessarias arealizayao

de estatisticas e de pesquisas cientificas de evidente interesse publico, ao cumprimento

de ordem judicial, adefesa de direitos humanos, ou aproteyao do interesse publico e

geral preponderante. Alem disso, "a restrir;ilo de acesso ainjormar;ilo relativa avida

privada, honra e imagem de pessoa nilo podera ser invocada com 0 intuito de

prejudicar processo de apurar;ilo de irregularidades em que 0 titular das injormar;oes

estiver envolvido, bem como em ar;oes voltadas para a recuperar;tio de jatos historicos

de maior releviincia", conforme os termos do § 4°, do artigo .31, do referido projeto de

lei.

328. Urn marco na historia documental brasileira contemporanea foi a entrada, no

Arquivo Nacional, em 21 de dezembro de 2005, em cumprimento ao disposto no

Decreto Federal nO 5.584, de 18 de novembro do mesmo ano (Anexo 2 da Contestayao),

dos fundos documentais dos extintos SNI, da Comissao Geral de Investigayoes (COl) e

do Conselho de Seguranya Nacional (CSN), ate entao custodiados pela Agencia

Brasileira de Inteligencia (ABIN).

329. Desde janeiro de 2006, instado por avisos circulares da Ministra-Chefe da Casa

Civil, 0 Arquivo Nacional ampliou significativamente 0 seu acervo de interesse para a

tematica das lutas politicas no Brasil, em especial dos orgaos e entidades integrantes do
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aparato repressor do Estado, integrantes dos jii referidos SISNI e SNI (retomar-se-ii a

esse tema nos pariigrafos 292, 30I e 418 e seguintes).

330. A ayao continuada do Govemo Federal fez que a unidade regional do Arquivo

Nacional em Brasilia passasse de cerca de 4.780.000 piiginas de documentos de

interesse para 0 estudo do regime militar, ate 20 de novembl'O de 2005 (ai inc1uido 0

volumoso acervo da Divisao de Censura de Diversoes Publicas, que abrange 0 perfodo

de 1960 a 1990), para mais de 16.570.000 piiginas de documentos, ate 3 de fevereiro de

2010.

331. Dentre as Ultimas incorporayoes ao acervo do Arquivo Nacional, merece registl'O

a entrada de acervo do Comando da Aeroniiutica, que inc1ui documentos do Centro de

Informayoes de Seguranya da Aeroniiutica (elSA). Apenas no Distrito Federal, passou

se, em pouco mais de quatro anos, de dois fundos documentais para 43. Uma visao

panorfunica desses acervos, custodiados pela Coordenayao Regional do Arquivo

Nacionai no Distrito Federal, poderii ser vista no Anexo I ao affidavit do senhor Jaime

Antunes, entregue a esta Honoriivel Corte em abril de 2010.

332. 0 Govemo Federal persiste na busca pela identificayao de novos acervos

acumulados em outros orgaos e entidades da administrayao publica federal e ainda nao

recolhidos ao Arquivo Nacional, levando em considerayao a existencia, naqueles orgaos

e entidades, durante 0 regime militar, de unidades que atuavam em estreita cooperayao

com 0 SISNI/SNI34
•

b) Atcndimentos aDcmanda da Sociedade e de Orgaos do Estado

J4 Em 1934, conforme registra Lucas Figueiredo, em sua obra Ministerio do Si/encio (Rio de Janeiro:
Record, 2005), 0 presidente Gemlio Vargas criou em todos os ministerios civis as chamadas "Sel'oes
Sel'oes de Defesa Nacional", mas poucas salram do papeL No governo Costa e Silva, foi realizada a
reorganizal'iio das "sel'oes" que foram rebatizadas de "Divisoes de Seguranl'a e Informal'oes" com 0

objetivo de informar a respeito de tudo 0 que acontecesse em seu funbito, desde a conduta pessoal dos
funciom\rios at<! dados sobre a rotina de trabalho dos pr6prios ministros. A fmalidade de sua crial'iio era
tornar mais expedido 0 envio dessas informal'oes adirel'iio do Servil'o Nacional de Informal'oes. Logo
ap6s essa reorganizal'iio, ja se contavarn 13 "DSI", nos seguintes ministerios: Agricultura, Comunical'oes,
Cultura, Industria e Comercio, Interior, Minas e Energia, Planejamento, SaUde, Traballio, Transportes,
Fazenda, Justil'a e Relal'oes Exteriores. Foram tambem criadas as "Assessorias de Seguranl'a e
Informal'oes (ASI)" em cada 6rgiio publico e autarquia federaL Menores que as DSI, as ASIs eram bral'os
do SNl operando em praticamente todos os organismos e empresas publicas da esfera federal: Correios,
Petrobras, Embratel, Embratur, Sunab, Funai, lBGE, universidades, bancos, Rede Ferrovil\ria Federal,
ltaipu, Ibarna, Instituto Brasileiro do Cafe, Eletrobras, DNER, etc.



OU4938
333. Somente em Brasilia-DF, na Coordenayao Regional do Arquivo Nacional no

Distrito Federal (COREG), foram atendidos, de 2006 a abril de 2010, 8.220

requerimentos de acesso a documentos apresentados por pessoas fisicas e juridicas e

emitidas 167.403 c6pias de documentos, conforme detalhado nos quadros abaixo:

Requerimentos para certidiies de habeas data e capias de documentos:

Ano Quantidade de requerimentos

2006 2.500

2007 1.787

2008 1.839

2009 1.533

2010 (abril) 561

Total 8.220

Requerimentos distribuidos por tipo de usuario:

Ano Total-

Atendimento
Ano Ano Ano Ano 2010 geral
2006 2007 2008 2009 ate ate

abril abril/10

Pessoas Fisicas 1.023 966 983 1.177 347 4.496

Comissao de Anistia I.I84 721 808 267 187 3.167

Pesquisa Temiitica I - - - - 08 08Comissao de Anistia

Comissao Especial 274 61 - - - 335sobre Mortos e
Desaparecidos

Pessoas juridicas c 05 08 38 55 06 112Orgaos Piiblicos

Pesquisadores 08 18 06 20 12 64
academicos

Jornalistas 06 13 04 14 01 38
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Ano Total-

AteIidimento
Ano Ano Ano Ano 2010 geral
2006 2007 2008 2009 ate ate

abril abril/l0

Total- Geral 2.500 1.787 1.839 1.533 561 8.220

Numero de copias de documentos entregues aos usuarios:

Periodo Quantidades de conias de documentos

Atendimento 2006 29.716 paginas

Atendimento 2007 38.454 paginas

Atendimento 2008 48.422 paginas

Atendimento 2009 38.4250aginas
Atendimento 2010 (abril) 12.386 paginas

...
Total Geral de 2006 ate abrilde 2010 167.403 paginas de texto

334. As demandas provenientes das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadao

nos Estados tornaram-se importante frente de trabalho, no ano de 2010, para avan90 do

direito it memoria e it verdade, como aponta a analise da demanda pOl' docurnentos

proveniente de orgaos publicos, a qual registrou urn aurnento de 980% em

requerimentos provenientes das Procuradorias.

c) Acervos publicos sobre a Guerrilha do Araguaia no Arquivo Nacional

Identificados ate 0 Momento

335. Foram entregues it In Vara Federal da Se9ao Judiciaria do Distrito Federal, em

papel e em meio digital, copia milhares de paginas de docurnentos do acervo do extinto

SNl, sobre 0 movimento politico e revolucionario conhecido como Guerrilha do

Araguaia (arquivos gravados em meio digital: Anexo 18). Essa entrega de docurnentos

teve 0 objetivo de atender it senten9a proferida nos autos nO 82.00.24682-5, da a9ao

movida por familiares de cidadaos mOItos e desaparecidos na GuerTilha do Araguaia, a

qual deterrninava que fossem encaminhados aos familiares todos os docurnentos

governamentais referentes ao conflito (sobre a execu9ao desta senten9a, ver paragrafo

373 e seguintes).
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336. A primeira etapa deste atendimento consistiu em identificar na Base de Dados

do SNI todos os docurnentos nos quais estao citados os 24 militantes que sao familiares

dos autores da ayao em tela, a saber:

1. Adriano Fonseca Filho, filho de Zely Eustiiquio Fonseca;

2. Andre Grabois, filho de Alzira Costa Reis;

3. Antonio Carlos Monteiro Teixeira, filho de Luiza Monteiro Teixeira;

4. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, filho de Walter Pinto Ribas;

5. Arildo Airton Valadao, irmao de Roberto Valadao Almokdice;

6. CiiOll da Cunha Brum, filho de Eloii Cunha Brum;

7. Daniel Ribeiro Callado, filho de Consueto Ferreira Callado;

8. Dinaelza Soares Santana Coqueiro, filha de Antonio Pereira de Santana;

9. Dinalva Conceiyao Oliveira Teixeira, filha de Elza Conceiyao Bastos;

10. Guilherme Gomes Lund, filho de Julia Gomes Lund;

II. Idalisio Soares Aranha Filho, filho de Aminthas Rodrigues Pereira;

12. Jaime Petit da Silva, filho de Julieta Petit da Silva;

13. Jana Moroni Barroso, filha de Cyrene Moroni Barroso;

14. Jose Hurnberto Branca, filho de Ermelinda Mazzaferro Bronca;

15. Lucio Petit da Silva, filho de Julieta Petit da Silva;

16. Luiz Rene Silveira E Silva, filho de Lulita ou Lufita Silveira e Silva;

17. Luiza Augusta Garlippe, parente de Acary Vieira de Souza Garlippe;

18. Maria Lucia Petit da Silva, filha de Julieta Petit da Silva;

19. Mauricio Grabois, marido de Victoria Lavinia Grabois Olimpio;

20. Miguel Pereira dos Santos, filho de Helena Pereira dos Santos;

21. Paulo Roberto Pereira Marques, filho de Maria Leonor Pereira Marques;

22. Rosalindo Souza, filho de Rosa1vo Cipriano de Souza;

23. Vandick Reidner Pereira Coqueira, filho de Elza Pereira Coqueiro;

24. Walquiria Afonso Costa, filha de Edwin Costa.

337. Nesta etapa, foram identificados 426 dossies pertinentes. No sentido de facilitar

a consulta a estes conjuntos identificados, os docurnentos foram distribuidos em 3

grupos distintos: "Documentos coletivos" (56 dossies), reunindo aqueles que se referem

a mais de urn militante; "Docurnentos individuais" (234 dossies) e "Documentos sobre

Mauricio Grabois" (136 dossies).
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338. A segunda etapa metodolagica da pesquisa consistiu em identificar os

docwnentos referentes a incursoes do Exercito Brasileiro na area dos conflitos. Com

base na pesquisa histarica e na bibliografia especifica, foram identificados no acervo do

SNI os nomes das operayoes militares realizadas pelo Exercito, os nomes das

localidades, dos povoados e outros descritores julgados pertinentes ao tema "Guenilha

do Araguaia". Resultou disso a localizayao de 28 dossies que formaram 0 conjunto

"Documentos Tematicos". Urn ultimo conjunto de documentos foi constituido com

todas as fotografias existentes sobre 0 conflito no acervo do SNI.

339. Decidiu-se complementar 0 pedido da I" Vara Federal da Seyao Judiciaria do

Distrito Federal, identificando a documentayao relativa aos militantes mortos, ou

desaparecidos, nao constantes da sentenya em tela. Foram, entao, entregues capias de

mais 241 dossies: 203 dossies individuais e 38 dossies coletivos. A analise de parte dos

documentos do SNI demonstra que, dentre os acervos publicos ja recolhidos ao Arquivo

Nacional, ate 0 momenta, 0 acervo do SNI tem-se revelado 0 mais importante para 0

estudo do tema da "Guenilha do Ar'aguaia".

340. Mais de 20 mil paginas de documentos registram desde a trajetaria politica de

cada guenilheiro, obtida por meio dos depoimentos dos militantes do PCdoB que eram

presos nas diversas cidades brasileiras, ate os documentos produzidos pelo Centro de

InfOlmayoes do Exercito (CIE), sobre suas operayoes militares.

341. A especificidade do acervo do Serviyo Nacional de Informayoes, como argao

central do sistema de informayoes do govemo militar (0 mencionado SISNI), consiste

na reuniao de documentos de diversas proveniencias. Nele encontram-se acervos dos

tres serviyos secretos das Foryas Armadas (0 dito CIE, alem do Centro de Informayoes

de Seguranya da Aeronautica, CISA, e 0 Centro de Informayoes da Marinha,

CENIMAR), alem de todos os demais argaos integrantes do SISNI, Le. as Divisoes de

Seguranya e Informayoes (DSI) e as Assessorias de Seguranya e Informayoes (ASI)

instaladas no Poder Executivo Federal e nas principais estruturas de policia politica dos

Estados (ver nota de rodape nO 33).

342. 0 trabalho realizado pelo Arquivo Nacional serviu de fonte para a elaborayao de

outros produtos, entre os quais um acervo multimidia sobre a GueIl'ilha do Araguaia.

Nele sao apresentadas as biografias dos combatentes mortos e desaparecidos, as

operayoes militares do Exercito brasileiro, a organizayao da guerl'ilha e todas as

fotografias existentes sobre 0 tema no acervo do SNL 0 acervo multimidia em apreyo

70



II \ 11 n4.)
ReveladaS"~' .i U (.;"Mem6riasProjetodoPortalacha-se disponivel no

www.memoriasreveladas.gov.br.

343. Em 3 de fevereiro de 2010, como mencionado no paragrafo 331, foi reco1hido it

Coordenayao Regional do Arquivo Nacional, em Brasilia, acervo do Comando da

Aeronautica, composto por documentos produzidos por diversos setores de inteligencia,

alem daqueles produzidos por seu serviyo secrete, 0 ClSA. Esse acervo encontra-se em

processamento tecnico visando a sua digitalizayao e posterior inseryao em base de

dados. Em uma primeira abordagem, foram identificados na Iistagem de titulos de

documentos produzidos pelo Comando da Aeronautica, 63 documentos, dos cerca de 50

mil reco1hidos, como relativos it Guerrilha do Araguaia.

344. Este conjunto de 63 documentos ja e de conhecimento desta Egregia Corte,

tendo sido entregue em representayoes digitais dos originais, e anexado em CD, ao

affidavit do Professor Jaime Antunes da Silva, Diretor-Geral do Arquivo Nacional do

Brasil.

345. Em linhas gerais, boa parte desses documentos refere-se a atividades do clero

local na decada de 1980. Entre os registros da epoca do conflito, hii documelltos sobre

alguns de seus combatentes; instruyoes para identificayao de campo de treinamento de

guerrilha rural, material apreendido na area de treinamento de guerriIhas, alem de

informayoes sobre movimentos de guerrilhas no Brasil. Preve-se que em agosto de 20 I0

o acervo ja esteja disponivel para consuita na base de dados, quando sera possivel unla

pesquisa exaustiva em todos os mais 50 mil documentos que serao catalogados.

346. Ate 0 momenta, acredita-se que as mais de 20 mil paginas de documentos do

SNl constituam a principal fonte de informayao para a investigayao desse perfodo da

hist6ria contemporanea do Brasil, a qual seguira merecendo estudos e analises mais

aprofundados.

d) Outros Acervos de Interesse

347. Alem dos acervos acima indicados, devem ser mencionados alguns conjuntos

docunlentais de origem privada de interesse para a apurayao de fatos relacionados it

repressao praticada durante 0 regime militar. lnscreve-se, nesse contexto, a doayao de

Iivros e de documentos escritos pela senhora Ana Maria Machado Guimaraes, ex

militante politica no periodo, e a doayao de cerca de mil folhas de documentos

operacionais do Exercito Brasileiro na campanha contra a Guerrilha do Araguaia, ate
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entao sob a guarda da jomalista e pesquisadora brasiliense Tais Morais, filha de militar

envolvido no referido conflito e autora do livro Operat;tio Araguaia - os arquivos

secretos da Guerrilha. Este acervo esta em filse de processamento tecnico com vistas it

sua posterior disposiyao para consuitas dos interessados.

348. Na busca por novos acervos, foi lanyado, em I3 de maio de 2009, 0 Edital de

Chamamento Publico de Acelvos 112009 (Anexo 16 da Contestayao), com 0 objetivo de

sensibilizar a sociedade brasileira sobre a importilncia da doayao e da entrega de acervos

referentes ao periodo do regime militar. Com a campanha, novas doayoes foram

registradas, como a do Professor Romualdo Campos Filho, da Universidade Federal de

Goias, autor do livro Guerrilha do Araguaia: a esquerda em armas, que doou

documentos escritos e fitas cassete com entrevistas sobre a GueITilha do Araguaia, e a

doayao feita pelo deputado estadual paulista Fausto Figueira de Melo Junior, que doou

ao uma coleyao completa do jomal "Brasil Urgente", editado no periodo de 1963-64.

349. Outro acervo de interesse foi 0 doado por Valderi Antao Ruviaro e por Yara

Silvia Tucunduva, constituido pOI' cerca de 200.000 paginas de documentos, incluindo

foIhetos, boletins, cartilhas, cartazes, jomais, paineis, cademos de anotayoes e de

fi:Jrmayao popular, livros de atas, teses de congressos de trabalhadores, agendas, dossies,

recortes de jomais e revistas (soltos ou colados em outros suportes), e que foram

produzidos e acumulados desde a decada de 1970.

350. Por frm, foram gravados 16 depoimentos com camponeses mOl'adores da regiao

da Guerrilha do Araguaia, dmante 0 III Seminario Latino Americano de Direitos

Humanos e Anistia - Manoel da Conceiyao, realizado de 22 a 24 de novembro de 2009,

na Camara dos Deputados, em Brasilia. A gravayao dos depoimentos contou com a

parceria do Instituto de Apoio aos Povos do Araguaia e do Professor Romualdo Pessoa

Campos FiIho, especialista da Universidade Federal de Goias em estudos sobre a

GueIIiIha do Araguaia (vel' paragrafo 348). a material gravado contem registros de

historia oral de grande importilncia para a tematica do Projeto "Memorias Reveladas".

e) Arquivos em Rede: 0 Centro de Referencia das Lutas Politicas no Brasil (1964

1985) - Memorias Reveladas

351. Por ocasiao do V Forum Social Mundial, realizado em Porto Alegre (RS), de 26

a 31 de janeiro de 2005, discutiu-se a importilncia dos arquivos no Brasil e na America

Latina, e seu papel estrategico na garantia de direitos humanos. Ficou consignada,
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naquela ocasiao, a necessidade de se criar urn centro de referencia capaz de reunir, de

fonna sistematica, dados e irrforma90es sobre 0 acervo arquivistico e bibliogratico sobre

o tema da repressao politica no Brasil, entre as decadas de 1960 e 1990, sob a guarda de

diversas entidades publicas e privadas do Pais.

352. A proposta de cria9ao de urn centro com tais fun90es, formulada pelo Ministro

Nilmano Miranda, da entao Secretaria Especial dos Direitos Hurnanos (SEDH), hoje

Secretaria de Direitos Hurnanos (SDH), resultou na cria9ao de urn Grupo de Trabalho

com 0 "objetivo de elaborar pr~jeto para a implanta9ao de urn centro de referencia que

[viesse] a abrigar irrfonna90es (...) sobre as viola90es dos Direitos Hurnanos durante 0

perfodo da ditadura militar no Brasil", corrfonne Portaria da SEDH/PR n° 21, de 21 de

fevereiro de 200535
• 0 GT elaborou e encarninbou aentao SEDH/PR, em maio de 2005,

o seu relat6rio final intitulado "Centro de Referencia sobre a Repressao Politica no

Brasil (1964-1985)".

35.3. Em continua9ao ao proposto, por iniciativa da Casa Civil da Presidencia da

Republica, diversas reunioes e estudos tecnicos foram realizados, durante 0 ano de

2006, visando aimplanta9ao do Centro de Referencia, jii entao denominado "Mem6rias

Reveladas". Em outubro do ano seguinte, 0 "Mem6rias Reveladas" foi fortalecido

nacionalmente, com a aprova9ao, no ambito da Comissao Nacional de Incentivo a
Cultura (CNlC) do Ministerio da Cultura, do "PRONAC 07-6040 - Mem6rias

Reveladas", projeto incentivado pela "Lei Rouanet" (Lei nO 8.313, de 23 de dezembro

de 1991, que incentiva a cultura) na modalidade mecenato. A aprova9ao do projeto pelo

Ministerio da Cultura pennitiu a capta9ao de recursos, no valor de R$ 2.607.294,00

(dois milhOes, seiscentos e sete mil e duzentos e noventa e quatro reais), equivalente a

35 0 GT estava assim constituido: Jaime Antunes da Silva, Diretor-Geral do Arquivo Nacional e
Presidente do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, seu Coordenador; Ana Maria de Almeida
Camargo, Professora Doutora do Departamento de Hist6ria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias
Humanas da Universidade de Sao Paulo - USP e Vice-Presidente da Associa9aO de Arquivistas de Sao
Paulo - Arq-SP; Augustino Pedro Veit, Assessor do Conselho de Etica da Camara dos Deputados e
Presidente da Comissao sobre Mortos e Desaparecidos Polfticos; Cornelia Eckert, Professora doutora do
Departamento de Antropologia e do Pragrama de P6s-Gradua9ao em Antropologia Social do Instituto de
Filosofia e Ciencias Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sui - UFRGS e membra da
Associa9ao Brasileira de Antropologia; Jessie Jane Vieira de Souza, Professora Doutora do Departamento
de Hist6ria do Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
UFRJ; Jose Geraldo de Sousa Junior, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasflia 
UnB; Maria Alice Vieira, Historiadora da Funda9aO Perseu Abramo; Maria Aparecida de Aquino,
Professora Doutora do Departamento de Hist6ria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
da Universidade de Sao Paulo - USP; Mario de Souza Chagas, Professor Doutor da Escola de Museologia
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNlRIO e representante do Departamento de
Museus - RJ do Ministerio da Cultura - MinC; e Paulo Vannuchi, entao Presidente do Instituto
Cidadania, Sao Paulo (hoje, Ministro de Estado, titular da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia
da Reptiblfca).
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aproximadamente US$ 1,468,000.00 (um mi1hao, quatrocentos e sessenta e oito mil

dolares), para 0 apoio a atividades de preservayao, OI'ganizayao e difusao de acervos em

13 Estados da Federayao. As empresas apoiadoras da iniciativa foram a Petroleo

Brasileiro S/A (Petrobras), 0 Banco do Brasil, a Caixa Econolnica Federal, a Centrais

El6tricas Brasileiras S/A (Eletrobnis) e 0 Banco Nacional de Desenvolvimento

Econ6mico e Social (BNDES), todas 1igadas ao Govemo brasileiro.

354. Nos Estados da Federayao, as atividades foram iniciadas em outubro de 2008,

sendo privilegiados os acervos referentes aos DOPS - Departamentos ou Delegacias de

Ordem Politica e Social, que receberam tratamento com os recursos advindos do

patrocinio de empresas publicas36
• Para tanto, foi realizada a aquisiyao de equipamentos

e de material de consumo, a contratayao de serviyos especializados, bern como 0

treinamento do pessoal necessario ao desenvolvimento das atividades. Paralelamente,

£oram desenvolvidos pelo Arquivo Nacional tanto 0 Portal como 0 Banco de Dados do

"Memorias Reveladas".

355. Em cerlrn6nia realizada em 13 de maio de 2009, no Palacio Itamaraty, em

Brasilia - Distrito Federal, com a presenya do Presidente da Republica, foi criado 0

"Centro de Referencia das Lutas Politicas no Brasil (1964-1985): Memorias

Reveladas", pela Portaria n° 204 da Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidencia da

Republica. Na mesma ocasiao, 0 Presidente da Republica encaminhou ao Congresso

Nacional 0 Projeto de Lei nO 5228/2009, que regula 0 acesso a informayoes previsto no

inciso XXXIII do artigo 5°, no inciso II do § 3° e no § 2°, ambos do artigo 216 da

Constituiyao Federal de 1988, conforme ja referido anteriormente no que toca aos

prazos de sigilo e ao acesso a documentos publicos.

356. 0 Centro de Referencia Memorias Reveladas integra a Casa Civil da Presidencia

da Republica ao esforyo nacional para a implementayao e a consolidayao de politicas

publicas voltadas para a gestao, organizayao, preservayao e divulgayao do patrimonio

documental do Pais, elevando a memoria ao patamar' de direito fundamental.

357. Sao objetivos especificos do Centro de Referencia Memorias Reveladas

estimular pesquisas no campo da Historia, da Sociologia, da Antropologia, da Ciencia

Politica e do Direito, mediante a catalogayao, preservayao e tacilitayao do acesso a

fontes primarias e a produyao bibliografica disponiveis; a busca de novas fontes

documentais; 0 gerenciamento e a elaborayao de novos instrurnentos de pesquisa, de

36 Pell'obras, Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, BNDES e Eletrobras.
O~
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carMer coletivo; e a manutenyiio do banco de dados do "Mem6rias Reveladas",

acessivel em www.memoriasreveladas.gov.br.

358. 0 Centro de Referencia Mem6rias Reveladas, implantado no Arquivo Nacional,

representa, portanto, urn espayo de convergencia e difusao de informayoes, 0 Centro e

gerenciado pelo Arquivo Nacional, 0 qual trabalha em coordenayao com diversos

parceiros da "Rede Nacional de Cooperayao e Informayoes Arquivisticas Mem6rias

Reveladas",

359. Com 0 objetivo de dar conhecimento a sociedade das ayoes do Centro, bern

como de buscar informayoes e acervos sobre desaparecidos politicos, foi lanyada, em 27

de setembro de 2009, a campanha de radio, de televisao e de midia impressa. Produzida

pela Secretaria de Comunicayao da Presidencia da Republica (SECOM-PR), a

campanha foi baseada em tres filmes de curta-metragem com depoimentos de farniliares

de desaparecidos politicos, dirigidos pelos cineastas Cao Hamburger, Helvecio Ratton e

Joao Batista Andrade. Foi tambem produzido urn hot site disponivel no referido

endereyo www.memoriasreveladas.gov.br. com todas as peyas da campanha e divulgado

o nfunero de telefone 0800 701 2441, para atendimento gratuito ao cidadao interessado

em fomecer informayoes ou docurnentos sobre 0 regime militar,

360. Os resultados preliminares da campanha demonstram urn aurnento significativo

no nfunero de acessos ao Portal e ao Banco de Dados "Mem6rias Reveladas". Em

agosto de 2009, portanto, urn mes antes do lanyamento da campanha, 0 Portal registrou

pouco menos de dois mil acessos mensais. Ap6s urn mes de campanha, em outubro de

2009, foram atingidos aproximadamente vinte mil acessos ao Portal. Da mesma forma,

as comunicayoes por mensagem eletr6nica e por telefone apresentararn urn grande

aurnento,o que indica 0 impacto da campanha no debate sobre 0 tema.

361. 0 Centro viabilizou 0 processo de consolidayao da mencionada "Rede Naeional

de Cooperayao e Informayoes Arquivisticas Mem6rias Reveladas". Hoje,.ia sao mais de

50 entidades parceiras. A Rede vern possibilitando, pela primeira vez na area

arquivistica, enlaces entre instituiyoes e entidades publicas e privadas, assim como

pessoas fisicas integradas em rede para intercfunbio de dados, informayoes e

representayoes digitais de conjuntos documentais de interesse para estudo das lutas

politicas e dos movimentais sociais durante as decadas de 1960 a 1980 no Brasil.

362. 0 Estado brasileiro reconhece que os registros docurnentais devem curnprir sua

funyao social relativa Ii promoyao do direito Ii memoria e Ii verdade, direito

fundamental, ao subsidiar 0 estudo e a produyao de conhecimento sobre periodo da

84
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hist6ria recente do Pais. Com todas as iniciativas que vern sendo empreendidas pelo

Estado brasileil'O, tem-se tornado reais as palavras de Dom Paulo Evaristo Ams, ex

Arcebispo de Sao Paulo, que se notabilizou pela defesa dos direitos bumanos em seu

apostolado, e que servem de moto para as a90es empreendidas em favor da promo9ao

do direito a mem6ria e a verdade: 'Para que nunca se esquer;a; para que nunca mais

aconter;a '.

111.6 Atualiza~lio das Indeniza~iies Pagas aos Familiares das Vitimas

363. 0 Estado aproveita a oportunidade de apresentayao destas alegayoes finais para

anexar nova tabela (Anexo 19) referente as indenizayoes concedidas pela Comissao

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos (CEMDP) e pela Comissao de

Anistia37
• A nova tabela eapresentada em substituiyao aquela constante do Anexo 46 da

Contestayao do Estado.

364. A substituiyao da tabela de indenizayoes pagas faz-se necessaria para a corI'eyao

de algumas inforrnayoes. Essa correyao deve-se, em alguns casos, pela necessidade de

desarquivamento de processos. Em outros casos, pela movimentayao processual

ocorrida ap6s a data da apresentayao da Contestayao do Estado, em outubro de 200938
•

365. 0 Estado pretende corrigir, especificamente, as informayoes prestadas nos

paragrafos 170 a 173 da Contestaya039 e no anexo relevante40
, bern como a tabela

constante do paragrafo 304 da Contestaya041 e os valores informados no paragrafo 305

da Contestayao42.

366. No iimbito da CEMDP, 0 Estado informa que, entre maio de 1996 e maio de

2010, foram deferidos 352 casos de reconbecimento do status de desaparecido politico,

com pagamento de indenizayoes no valor total de R$ 41.864.036,36 (quarenta e urn

milb5es, oitocentos e sessenta e quatro mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), 0

que equivale a aproximadamente US$ 22,375,000.00 (vinte e dois milhoes, trezentos e

setenta e cinco mil d6Iares).

37 Lembre-se que a primeira comissao, criada pela Lei n° 9.140, de 1995, indeniza os mOltos e
desaparecidos por motivos politicos. A segunda, fluto da Lei 10.559, de 2002, indeniza as pessoas que
tenbam sofrido afilstamento compuls6rio de suas atividades profissionais por motivos politicos.
38 Referidas movimental'oes OCOlTeram entre novembro de 2009 e marI'o de 2010.
39 Paginas 64 a 66.
40 Anexo 46 da Contestal'ao.
41 Paginas 103 a 105.
42 Pagina 106.

oc



004948

367. Ainda no ilmbito da CEMDP, 0 Estado esclarece que 0 pedido de

reconhecimento como desaparecido e de indeniza9ao, encaminhado por familiares de

urna vitima identificada apenas como "Joaquinzao" (linha 33 da tabela constante do

Anexo 46 da Contesta9ao), foi indeferido, em 31 de maio de 2005, devido ao fato de ter

sido protocolado fora do praZo inicialmente estipulado para 0 requerimento de

reconhecimento e indeniza9ao por aquela Comissao Especial. No entanto, como a

suposta vitima foi posterionnente incluida no livro-relatorio editado em 2007 pela

CEMDP ("Direito it Memoria e it Verdade" - Anexo 7 da Contesta9ao do Estado),

paginas 267 e 270, a CEMDP decidiu, em 2009, reabrir 0 prazo para analise. A CEDMP

ira, portanto, investigar 0 caso de "Joaquinzao", a fim de detenninar seu e ou nao urn

desaparecido polftico. Em caso afirmativo, sera concedida indeniza9ao.

368. No ilmbito da Comissao de Anistia, curnpre infonnar que a Comissao ja recebeu

66.003 (sessenta e seis mil e tres) pedidos de indeniza9ao, dos quais 35.959 (trinta e

cinco mil, novecentos e cinqiienta e nove) foram deferidos. Desses, em 23.462 (vinte e

tres mil, quatrocentos e sessenta e dois) processos, foi deferido apenas 0

reconhecimento da condi9ao de anistiado; 3336 (tres mil, trezentos e mnta e seis)

tiveram deferido 0 pagamento de indeniza9ao sob a forma de parcela linica, calculada de

acordo com 0 numero de anos em que a vitima softeu persegui9ao polftica, ate 0 limite

de R$ 100.000,00 (cern mil reais) ou aproximadamente US$ 54,000.00 (cinqiienta e

quatro mil dolares); e 9.161 (nove mil, cento e sessenta e urn) tiveram deferido 0

pagamento de indeniza9ao sob a fonna de repara9ao mensal continuada, calculada de

acordo com 0 salado que a vitima receberia atualmente, caso nao tivesse OCOITido a

persegui9ao politica.

369. Quanto aos pedidos infonnados como "em fase de tramita9ao" it epoca da

Contesta9ao43, 0 Estado infonna que, dos sete casos infonnados, quatro foram julgados

pela Comissao de Anistia, houve eITO em rela9ao a dois pedidos informados por ocasiao

da Contesta9ao e urn processo segue pendente de julgamento. 0 Estado passa a detalhar

a situa9ao de cada urn desses processos.

370. Processos ja julgados:

a) Antonio Carlos Monteiro Teixeira (linha 4 da tabela constante do Anexo 46

da Contesta9ao): 0 processo foi julgado em 6 de novembro de 2009, tendo sido

deferido 0 reconhecimento da condi9ao de anistiado e indeniza9ao na forma de

43 Paragrafo 17.3, paginas 65 e 66<
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presta9ao mensal continuada no valor de R$ 3.472,34 (aproximadamente US$

1,874.71).

b) Daniel Ribeiro Callado (linba 16 da tabela constante do Anexo 46 da

Contesta9ao): 0 processo foi julgado, tendo havido 0 reconbecimento da

condi9ao de anistiado, pOl'em sem repara9ao financeira.

c) Dinaelza Santana Coqueiro (linba 18 da tabela constante do Anexo 46 da

Contesta9ao): houve deferimento no processo em 25 de mar90 de 2010, havendo

sido outorgada indeniza9ao na forma de parcela unica, no valor de 540 salarios

minimos44
•

d) Gilberto Olimpio Maria (linba 24 da tabela constante do Anexo 46 da

Contesta9ao): 0 processo foi julgado e deferido em 6 de novembro de 2010.

Devido it falta de docurnentos dos descendentes necessarios para a comprova9ao

da titularidade para recebimento dos valores indenizatorios, 0 processo

permaneceu em espera no Setor de Finaliza9ao da Comissao de Anistia. Diante

da recente juntada da docurnenta9ao comprobatoria necessaria, 0 processo

seguiu para 0 Gabinete do Ministro da Justi9a, que deverll, em breve, assinar a

Portaria reconbecendo a condi9ao de anistiado e fixando 0 valor da indeniza9ao,

sob a forma de presta9ao mensal continuada.

e) 0 processo que segue pendente de julgamento e 0 referente a Lucio Petit da

Silva (Iinba 45 da tabela constante do Anexo 46 da Contesta9ao). A respeito

desse processo, 0 Estado tern pOl' bern esclarecer que, originalmente, a mae da

vitima, senbora Julieta Petit da Silva, protocolou 0 processo nO 2004.01.47113,

que foi arquivado devido it morte da requerente. Apos esses filtos, a viuva da

vitima, senhora Lucia Regina Maltins de Souza, protocolou novo processo, de nO

2006.01.55075,0 qual se encontra em analise.

371. 0 Estado aproveita a oportunidade para corrigir a informa9ao referente a dois

processos anteriormente consignados como "em fase de trarnita9ao":

a) Dinalva Oliveira Teixeira (linba 19 da tabela constante do Anexo 46 da

Contesta9ao do Estado): e apontada como vitima pelo livro-relatorio publicado

em 2007 pela CEMDp45
• POl'em, nao ha, nos registros da Comissao de Anistia,

44 No Brasil, 0 salario-minimo e 0 valor minimo de remunera9i!0 mensal pelo Ifabalbo, cujo valor e fixado
pOl' lei e reajustado anualmente pelo governo federal, com base no custo de vida medio, Desde janeiro de
2010,0 valor do salario-minimo e de R$ 510,00 (aproximad.mente US$ 275,35).
" "Direito aMemoria e aVerd.de" - Anexo 7 da Contesta9i!0 do Estado.
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qualquer processo em seu nome. Nao obstante, cabe ressaltar que houve, em seu

nome, deferimento de indeniza9ao no ambito da CEMDP,

b) Paulo Roberto Pereira Marques (linha 59 da tabela constante do Anexo 46 da

Contesta9ao): A Comissao de Anistia nao localizou, em seus registros, qualquer

processo em tramita9ao ou ja tramitado em nome dessa vitima. Nao obstante,

cabe apontar que, a exemplo de Dinalva Oliveira Teixeira, tambem houve

deferimento de indeniza9ao no ambito da CEMDP.

372. Quanto ao processo referente a Rodolfo de Carvalho Troiano (linha 62 da tabela

constante do Anexo 46 da Contesta9ao), informado pelo Estado como "pendente de

recurso" em sua Contesta9a046, 0 Estado esclarece que 0 processo foi julgado em 5 de

dezembro de 2007, tendo havido, nessa ocasiao, 0 deferimento de reconhecimento da

condi9ao de anistiado, porem a repara9ao economica foi indeferida. 0 recurso em

questao foi apresentado pelo requerente, senhor Cleber de Carvalho Troiano, em 2 de

juIho de 2008. 0 objeto do recurso e a condi9ao de dependente do requerente, haja vista

que 0 direito de receber a indeniza9ao post-mortem se transrnite, exclusivamente, a

dependentes, e nao a quaisquer sucessores da vitima. 0 recurso segue aguardando sua

vez para entrar na pauta de julgamento da Comissao de Anistia. Lembre-se que essa

Comissao confere prioridades de julgamento com base em tres criterios: (i) numera9ao

mais baixa do processo; (ii) idade mais alta do requerente; (iii) requerente que tenha

doen9a grave.

111.7 Cumprimento da Senten4;a Proferida no Processo nO 82.00.024682-5

373. Em 8 de fevereiro de 2008, transitou em julgado a senten9a prolatada na A9ao

Ordinaria n° 82.00.024682-5, ajuizada pOl' Julia Gomes Lund e outros 21 autores na In

Vara Federal da Se9ao Judiciaria do Distrito Federal (Anexo 3 da Contesta9ao).

374. A citada decisao teve como o~jetivo assegurar: I) a quebra do sigiIo das

informa90es militares relativas a todas as opera90es militares realizadas no combate it

GuerriIha do Araguaia; 2) a localiza9ao dos restos mortais dos desaparecidos politicos;

3) quando possivel, 0 sepultamento, e 4) a lavratura de certidoes de abito das vitimas47.

46 Panigrafo 173, paginas 65 e 66.
47 Nola-se que esle pedido pel'deu ol,jelo em face da Lei 9.140/95, que l'econheceu como morlas as
pessoas desapal'ecidas e permiliu a lavl'atul'a de certidoes de 6bilo a pedido dos inlel'essados, como sera
delalhado no pal'agrafo 370 adianle,
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375. Curnpre ressaltar que 0 Estado nao recorreu do merito da senten9a judicial

prolatada em 2003, mas apenas de aspectos processuais, e, desde entao, vern se

empenhando para dar fiel curnprimento a mencionada decisao, 0 que apenas se

intensificou ap6s 0 seu triinsito emjulgado (ver paragrafo 392 afrente).

a) Da Localiza9iio e identifica9iio dos Restos Mortais

376. No que se refere a localiza9ao dos restos mortais, principal finalidade da a9ao

judicial, 0 Estado tern se empenhado na realiza9ao de expedi95es aregiao para efetuar

buscas aos corpos dos desaparecidos politicos.

377. A determina9ao judicial motivou 0 Estado a colocar em opera9ao complexo

sistema para coordenar e executar as atividades necessanas para a localiza9ao,

recolhirnento e identifica9ao dos corpos dos guerrilheiros e militares mortos no

epis6dio. As atividades do Gmpo de Trabalho Tocantins (GTT), criado por meio da

Portaria nO 567/MD, de 29 de abril de 2009, com esse prop6sito (Anexo 21 da

Contesta9ao), estao sendo acompanhadas atentamente pela autoridade judiciaria, por

meio dos completos relat6rios de andamento do Gmpo, juntados aos autos pela Uniao.

Alem disso, 0 Juizo da execu9ao determinou que 0 GTT fosse seguido pelo Ministerio

Publico Federal (Anexo 20)

378. Relembra-se que 0 Grupo de Trabalho Tocantins foi criado com 0 objetivo de

localizar vitimas da "Guenilha do Araguaia" e dar curnprimento a decisao judicial

proferida nos autos da A9ao Ordinaria nO 82.0024682-5.

379. Com composi9ao multidisciplinar e interinstitucional, 0 Grupo Tocantins tern

executado as atividades necessarias alocaliza9ao, ao recolhimento e aidentifica9ao dos

corpos das vitimas.

380. As atividades tecnicas e cientificas desse Grupo sao realizadas por antrop61ogos

do Museu Emilio Goeldi, e por profissionais do Departamento de Policia Federal, bern

como das Universidades de Brasilia, do Ceara, da Bahia e de Sao Paulo. 0 Exercito

brasileiro fomece apenas apoio logistico aos trabalhos do Gtupo Tocantins.

381. Na qualidade de observadores independentes, hi representantes da Associa9ao

dos Juizes Federais, do Partido Comunista do Brasil, alem de jomalistas e acadernicos.

Conta-se, ainda, com a supervisao de urn Comite Interinstitucional, criado por Decreto

Presidencial (Anexo 29 da Contesta9ao), que garante a participa9ao de farniliares das

vitimas.



382. Criou-se tambem uma Equipe de Entrevistas e Contextualizayao de FPto~, 4952
composta exclusivamente de civis, para entrevistar a populayao local e coletar novos

dados sobre eventuais pontos de sepultamento.

383. Ate 0 momento, realizaram-se duas expediyoes de reconhecimento e cinco de

escavayao. Area que soma vinte e nove mil metros quadrados foi pesquisada. Sessenta e

tres pontos foram escavados. Mais de R$ 2.412.000,00 (dois milhOes, quatrocentos e

doze mil reais), equivalentes a cerca de US$ 1.355.000,00 (um milhao, trezentos e

cinqiienta e cinco mil d6Iares), foram investidos. A Equipe ja ouviu noventa e quatro

pessoas, entre ex..guerrilheiros, familiares das vitimas, camponeses, ex-guias do

Exercito, militares da reserva e ex-militares.

384. Para identificayao de corpos ja localizados, desde a decada de 1990, 0 Ministerio

da Justiya esta realizando procedimento adrninistrativo para a contratayao dos serviyos

de analise de compatibilidade genetica com emprego da tecnologia SNP. Os autos do

referido processo administrativo encontram-se na Coordenayao-Geral de Logistica,

unidade incumbida regimentalmente dos procedimentos de contratayao no Ministerio da

Justiya, em fase de instruyao interna. Considerando-se 0 ellquadrarnento do

procedimento na modalidade de illexigibilidade de Iicitayao (art. 25 da Lei 8.666/93),

estima-se que a contratayao devera ser efetivada em prazo de ate 30 dias.

385. Parceria entre Minist6rio da Justiya, Secretaria de Direitos Humanos da

Presidencia da Republica, a CEMDP e 0 Departamento de Policia Federal tern avanyado

em duas frelltes de colaborayao: a primeira, de carater emergellcial, cOllsiste na

contratayao de empresa especializada para realizayao de testes de DNA nas ossadas de

nove possiveis desaparecidos politicos, em razao do recente reconhecimento dos restos

mortais do desaparecido politico Bergson Gurjao (collforrne informado no paragrafo 83

da COlltestayao), por meio do emprego da tecnologia SNP; a segunda medida consiste

na celebrayao de acordo de cooperayao tecnica com 0 objetivo de constituir grupo de

trabalho especializado na localizayao e idelltificayao de desaparecidos politicos,

conforrne as necessidades identificadas pela CEMDP.

386. As atividades do Grupo de Trabalho, nos ternlos da Portaria nO 713-MD, de .30

de abril de 2010 (Anexo 21), foram prorrogadas pelo periodo de mais urn ano. Novas

prorrogayoes poderao ocorrer se se mostrarem necessarias.

.387. Importante observar que as atividades de campo reilliciaram em 9 de abril de

2010, com a presenya na regiao do Araguaia de equipes de entrevistas (ouvidoria), ap6s

intetrupyao durante 0 periodo de chuvas.

Qf)



388. A primeira expediyao de campo da nova etapa ocorreu no periodo de 16 a 27 de

maio de 2010, com a presenya de integrantes de todas as equipes do Grupo de Trabalho.

Na ocasiao, houve contato previo com 0 Ministerio Publico Federal, que participou de

algumas atividades de campo.

389. Ressalta-se que, atualmente, registra-se boa relayao entre 0 Ministerio Publico

Federal com 0 Grupo de Trabalho. Nesse sentido, registre-se oficio GAB

II/PRMlMBAlPAIN° 481/2010, de 18 de maio de 2010 (Anexo 22), pelo qual a

Procuradoria da Republica de Maraba menciona a "observiincia ao ideal de soma de

esforyos", ao encaminhar para 0 Grupo de Trabalho depoimentos e apontamentos de

coordenadas geografica de dois possiveis locais de inumayao de desaparecidos da

Guerrilha do Araguaia. Esses locais serao examinados na proxima expediyao de campo,

prevista para ocorrer entre os dias 22 junho e 2 de julho.

390. As atividades do Grupo de Trabalho, em 2010, seguem a mesma metodologia

adotada em 2009, porem sera dada maior enfase aexplorayao de locais de inumayao de

guerrilheiros nos cemiterios da regiao, uma vez que os dois (micos restos mortais

identificados como pertencentes a integrantes da Guerrilha do Araguaia ate 0 momenta

foram localizados em cemiterios.

391. Prosseguem em curso as investigayoes sobre possivel ocorrencia de "operayao

limpeza", por ocasiao do encerramento da Guerrilha do Araguaia, face ainformayoes de

que, supostamente, os militares teriam retirado do terreno os restos mortais dos

guerrilheiros, tendo promovido, posteriormente, sua incinerayao, na Serra das

Andorinhas.

b) Da Garantia do Direito it Informayao

392. A fim de assegurar 0 direito das vitimas e seus farniliares de acesso a
informayao, 0 Ministerio da Defesa efetuou minucioso e esclarecedor relata sobre as

operayoes militares sobre a Guerrilha do A.Iaguaia. Em 10 de julho de 2009, 0 Estado

apresentou a I" Vara Federal 0 resultado dessa pesquisa, consolidado em Relatorio

Oficial, ja encaminhado a esta Egregia Corte, em maio de 2010. Esse relatorio descreve

em detalhes as operayoes militares de combate aGueIIilha. Nesse documento, ressalta

se que as providencias relativas a abertura dos arquivos e a localizayao dos restos

mortais dos guerrilheiros que antecedem aexecuyao da sentenya.

'"
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393. Juntamente com 0 Relat6rio Oficial, 0 Estado entregou ao Juizo da In Vara

Federal mais de 20.000 (vinte mil) paginas de documentos, 0 que representa toda a

documenta<;:ao conhecida e arquivada, no ambito da Uniao, referente it Guerrilha.

394. As milhares de piiginas de documentos apresentadas it Justi<;:a acham-se

acessiveis em meio digital aos autores da a<;:ao48.

395. Quanto it suposta existencia de documentos relativos it Guerrilha do Araguaia

sob cust6dia das For<;:as Armadas, em 21 de fevereiro de 2006, pel0 Aviso n° 167 

Civil, a Casa Civil da Presidencia da Republica solicitou ao Ministerio da Defesa a

ado<;:ao de medidas necessiirias it 10caliza<;:ao de acervo documental, produzido nos anos

de 1964 e 1990, que dissesse respeito aos atos estatais de repressao politica e que

pudesse, de alguma forma, conter informa<;:5es relevantes para a identifica<;:ao dos fatos

politicos e de falecimentos ou, mesmo, para a localiza<;:ao de corpos dos desaparecidos

politicos.

396. Em resposta, 0 Exercito e a Marinha informaram nao mais disporem, em seus

arquivos, de documentos relativos ao periodo suscitado. Aquelas For<;:as tambem

informaram que ja haviam disponibilizados os documentos existentes, juntamente com

os termos de destrui<;:ao dos documentos incinerados de acordo com 0 disposto no

Decreto nO 79.099, de 6 de janeiro de 1977 (Anexo 23), 0 qual permaneceu em vigor ate

24 de janeiro de 1997.

397. A Marinha reconheceu, na ocasiao, "a possibilidade da divulgar;iio em argiios

da midia, con/orme ja ocorreu, de doclllnentos sigilosos produzidos pela Marinha no

periodo considerado, a que normalmente e utilizado como argumento para a existencia

de tal documentar;iio nos nossos arquivos. Nesse caso especifico, tais capias /oram

subtraidas au reproduzidas dos arquivos desta Forr;a, de maneira ilicita, antes de tel'

sido e/etuada a sua destruir;iio au seu encaminhamento, con/anne ja mencionado ,,49•

.398. A Aeronautica, ap6s manifestar que seus documentos tambem foram destruidos

com base no Decreto nO 79.099/77 ou pel0 incendio ocorrido no predio do Aeroporto

Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que abrigava instala<;:5es do entao Ministerio da

Aeronimtica, afirmou ter identificado documenta<;:ao "generica, entendida como de

fortuifo componente histarico, retratando a ambiblcia nacional entiio vigente ". A

Aeronautica colocou essa documenta<;:ao it disposi<;:ao, caso fosse do interesse do

Arquivo Nacional.

" Essa informal'ilo pode ser confumada pelo depoimento de Crimeia Alice Schmidt de Almeida, na
audiencia publica, em 20 de maio de 20 Io.
"Vide Oficio nO 457/2006-MB, de 15 de marl'0 de 2006, do Comando da Marinba (AnexD 24).

Q?
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399. Diante dessas informas:oes, a Casa Civil solicitou ao Ministerio da Defesa que

investigasse se as destruis:oes dos documentos publicos e de seus respectivos termos de

destruis:oes fmam feitas conforme a legislas:ao vigente a epoca e, caso identiticasse

algum desvio de conduta, que aplicasse a pena devida.

400. Paralelamente, 0 Ministerio Publico Federal requisitou do Ministerio da Defesa

esclarecimentos a respeito da abertuIa de procedimento investigatorio para apurar 0

desaparecimento de documentos secretos dos servis:os de informas:oes das Fors:as

Armadas relativos ao periodo de 1964 a 1985.

401. Abertos procedimentos investigatorios no ambito das Fors:as Armadas, estas

concluiram pela regularidade das destruis:oes de documentos e de seus respectivos

termos de destruis:ao, tudo de acordo com a legislas:ao vigente aepoca, 0 Decreto nO

79.099/77.

402. Submetidos os relatorios da investigas:ao ao controle de legalidade do Minist6rio

da Defesa, 0 orgao de dires:ao superior das Fors:as Militares manifestou-se tambem pela

legalidade e adequas:ao do processo de destruis:ao dos documentos publicos.

403. No tocante aos documentos identiticados pelo Comando da Aeromiutica, estes

foram devidamente remetidos ao Ar'quivo Nacional, conforme exige a legislas:ao em

vigor.

404. Pode-se concluir que, apesar de evidentes prejuizos para a investigas:ao historica

dos filtos, a destruis:ao de documentos relacionados ao regime militar no ambito das

F019as Armadas deu-se com arrimo em dispositivo legal vigente aepoca. Ou seja, nao

se pode cogitar, pelos elementos probatorios ate 0 momento colhidos, em

responsabilidade individual de funcionarios civis ou militares. Nao obstante, a crias:ao

da Comissao Nacional da Verdade, cujo projeto de lei proposto pelo Poder Executivo ja

foi encaminbado a Camara dos Deputados (paragrafos 412 e seguintes) refors:ara as

iniciativas do Estado brasileiro para recolher e analisar toda a documentas:ao que

eventualmente exista, mas ainda nao tenba sido localizada, referente ao regime militar.

405. No que conceme especiticamente aos fatos objeto da presente demanda, a tim de

esgotar as possibilidades de localizas:ao de documentas:ao sobre a Guenilba do

Araguaia, 0 Juizo da execus:ao iniciou a colheita de depoimentos de militares e ex

militares que possam dispor de informas:oes sobre a possibilidade de existencia de

documentos em poder de particulares. Seja a pedido do Estado ou por iniciativa do

proprio Judicifuio, iniciou-se verdadeira investigas:ao judicial sobre os filtos desta

demanda. 0 Estado esta convencido que essa investigas:ao, ainda que civil, atende a
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modalidade '~judicial" de apurayao da verdade, mencionada nos modelos te6ricos de

justiya de transiyao mencionados pelo professor Rodrigo Uprimny Yepes, na audiencia

publica de 21 de maio de 2010.

406. Ate a data das presentes alegayoes finais escritas, haviam sido ouvidas cinco

testemunhas: Lourivan Rodrigues de Carvalho, Sebastiao Curi6 Rodrigues de Moura,

Paulo Eduardo do Carmo Cunha, Antonio Adalberto Fonseca e Licio Augusto Ribeiro

Maciel. Aguarda-se a oitiva, por ainda nao terem sido 10calizadas pelo Juizo para

intimayao, de ao menos mais quatro testemunhas: Joao Santa Cruz Sacramento, Jose

Alberico Figueiredo da Silva, Jose Vargas Jimenez e Marcelino Nobre de Oliveira.

407. Em relayao it testemunha Licio Augusto Ribeiro Maciel, o~jeto de comentarios

de declarantes durante a audiencia publica perante essa Hononivel Corte, 0 Estado julga

pertinente tecer alguns esclarecimentos. Em audiencia perante 0 Juizo da 29' Vara

Federal do Rio de Janeiro, 0 senhor Licio Maciel prestou testemunho e, ap6s relatar

fatos ocorridos durante a Guerrilha, fomeceu informayoes incorretas sobre a localizayao

dos restos mortais, havendo se manifestado em tom jocoso. Como conseqiiencia de tal

ato, no dia imediatamente seguinte it audiencia, 0 representante do Ministerio Publico

que estava presente ao depoimento providenciou 0 envio do termo de audiencia it

Coordenayao da Area Criminal da Procuradoria da Republica no Rio de Janeiro, para

analise de possivel responsabilizayao penal da testemunha50
•

408. 0 Estado esclarece que essas oitivas sao atos complexos, pois implicam na

expediyao de cartas precat6rias para realizayao de audiencias em diferentes Estados da

Federayao e, muitas vezes, as testemunhas nao sao encontradas. Por essa razao, 0

Estado tern buscado outras formas de encontrar a documentayao extraviada,

peticionando nos autos sempre que tern noticias relevantes51
. Espera-se que, com novos

elementos que venham a ser obtidos, alguns registros publicos que atualmente se

encontram perdidos reapareyanl.

'0 Em rela,ao ao outro fato mencionado durante a audiencia publica sobre 0 senhor Llcio Maciel, 0

Estado eselarece que: em 24 de junho de 2005, na Camara dos Deputados, ocorreu sessao solene "
iniciada as l5hlO e encerrada as l6h42 - destinada a homenagear os militares das For,as Armadas mortos
na Guerrilha do Araguaia. 0 senhor Llcio Maciel nlio foi homenageado, nem falou como representante
das For,as Armadas, mas a tftulo pessoal. Proposta pelo deputado lair Bolsonaro, essa homenagem nao
reflete a opiniao do Estado brasileiro nem de sua sociedade como urn todo. Pelo contrario, como se
depreende da ata da sessao (fls 28.817), nlio hOllVe "qua/quer representa9lia de integrantes das For9as
Armadas", nem mesmo a banda de musica, 0 que foi comentado pelo deputado: "Lamento tambOm a
negativa do Exercito em nos conceder sua banda de musica para abrilhantar este evento" (Diario da
Camara dos Deputados de 25 de junho de 2005: Anexo 25).
51 Registre-se, por exemplo, peti,ao da Uniao de 24 de mar,o de 2010 na qual se requer a intima,ao de
representante do jomal "0 Estado de Sao Paulo" e do Tenente-Coronel Sebastiao Curio Rodrigues de
Moura (Anexo 26).

04
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409. POI' flIll, cumpre registrar que 0 Ministerio Publico Federal propos a<;ao civil

publica, sob 0 n° 2001.39.01.000810-5, almejando obter a documenta<;ao existente sobre

as opera<;oes militares das For<;as Armadas referentes it Guenilha do Araguaia. Referida

a<;ao teve 0 pedido julgado procedente em primeiro grau e confrnnado pelo Tribunal

Regional Federal da I" Regiao. A Uniao, entendendo que a pretensao dessa a<;ao ja fora

integralmente atendida nos autos da A<;ao Ordinaria n° 82.0024682-5, apresentou, em 7

de dezembro de 2009, peti<;ao informando ao Ministro Relator da perda de objeto de seu

recurso (Anexo 27). Com essa providencia, a a<;ao civil publica n° 2001.39.01.000810-5

devera transitar em julgado tao logo 0 Ministro Relator aprecie a peti<;ao da Advocacia

Geral da Uniao.

c) Da Lavratura de Certidiies de Obito

410. Cabe registrar que a detennina<;ao de lavratura de certidoes de 6bito jii reston

plenamente atendida pela edi<;ao da Lei nO 9.140, de 1995, que reconheceu como

mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado, ou tenbam sido

acusadas de participa<;ao, em atividades politicas, durante 0 regime militar, e que, pOI'

esse motive, estejam desaparecidas. Portanto, resta completamente atendido 0 comando

judicial relativo a esse tema.

411. Diante do 0 exposto, conclui-se que a execu<;ao da senten<;a judicial da A<;ao

Ordinaria n° 82.00.024682-5, transitada em julgado em 8 de fevereiro de 2008, esta em

pleno andamento. Ademais, deve-se reconbecer que 0 procedimento apurat6rio iniciado

pela In Vara Federal constitui verdadeira "instru<;ao processual", compreendendo a

produ<;ao de atos tipicamente probat6rios, como a oitiva de testemunhas, a requisi<;ao de

documentos, a analise de relat6rios, visitas in loco, etc. Foi criado ate mesmo Grupo

Interinstitucional para melbor fiscalizar os trabalhos de buscas de restos rnortais na

regiao do Araguaia. Verifica-se, portanto, com a abertura de verdadeira instrur;ao

processual no ambito da Ar;ao Ordil1l1ria n° 8200.024682-5, 0 atendimento it

modalidade judicial de apurar;ao da verdade, it qual devera se somar a busca da

verdade pela planejada Comissao Nacional de Verdade, cuja finalidade e atribuir;iJes 0

Estado passa a discorrer a seguir.

111.8 Comissao Nacional de Verdade
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412. Como se depreende da pe9a de Contesta9ao e das alega90es orais, desde a

promu1ga9ao da Constitui9ao Federal de 1988, 0 Estado brasileiro deu importantes

passos no sentido de identificar e reparar vitimas e familiares das graves viola90es de

direitos hurnanos ocorridas durante 0 regime militar. Notiiveis exemplos sao a Comissao

Especial sobre Mortos e Desaparecidos, criada em 1995, e a Comissao da Anistia,

instituida em 2002. Ambas comissoes reconheceram a responsabilidade do Estado

brasileiro por graves viola90es cometidas durante 0 regime militar instalado no Pais.

413. Conforrne se antecipou acima (vide pariigrafos 317 e seguintes), 0 Governo

Federal tern empreendido importantes esfor90s com vistas a garantir acesso aos

arquivos publicos referentes ao regime de exce9ao instalado em 1964 a todos os

cidadaos interessados, encaminhando para 0 Arquivo Nacional os arquivos dos extintos

Servi90 Nacional de Inforrna90es, Conselho de Seguran9a Nacional e Comissao Geral

de Investiga90es, alem dos arquivos do Departamento de Policia Federal, do Gabinete

de Seguran9a Institucional e de outros orgaos publicos. Destaca-se tambem 0 envio ao

Congresso Nacional, em 2009, do Pr(jjeto de Lei de Acesso a Inforrna90es, jii referido

no pariigrafo 324 acirna, para garantir maior transparencia aadministra9ao publica.

414. Somando-se a essas medidas, merece destaque 0 3° Programa Nacional de

Direitos Hurnanos (PNDH-3), lan9ado em dezembro de 2009, por meio do Decreto n°

7.037/2009 (Anexo 28). Em sua fundamenta9ao, 0 PNDH-3 e apresentado como urn

"roteiro consistente e segura para seguir consolidando a marcha hist6rica que resgata

nosso Pais de seu passado escravista, subalterno, elitista e excludente, no rumo da

construr;{fo de uma sociedade crescentemente assentada nos grandes ideais humanos da

liberdade, da igualdade e da ji-aternidade". Fruto de urn processo de consultas que

mobilizou a participa9ao de cerca de quatorze mil representantes de organiza90es da

sociedade civil e agentes publicos em nive1 nacional, 0 PNDH-3 integra, como um de

seus seis eixos orientadores, a prom09ao do direito amemoria e averdade.

415. 0 eixo referente ao direito amemoria e averdade define a90es programiiticas,

cujo principal o~jetivo e assegurar 0 resgate da memoria e da verdade sobre viola90es

de direitos hurnanos ocorridas durante 0 regime militar iniciado em 1964. Tais a90es

fundam-se no principio de que 0 resgate da historia nacional concorre para 0 objetivo de

que as viola90es perpetradas nao mais voltem a ocorrer.

416. Com esse proposito, a a9ao mais importante enurnerada no PNDH-3 e a

institui9ao da Comissao Nacional da Verdade. Prevista em sua diretriz 23, 0 PNDH-3

assim descreve a finalidade geral da Comissao:

Q(;
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Promover a apura9ao e 0 esclarecimento publico das viola90es de Direitos
Humanos praticadas no contexto da repressao poHtica ocorrida no Brasil no
perfodo fixado pelo artigo 8' do Ato das Disposi90es Constitucionais
T\ansit6rias da Constitui9ao, a fun de efetivar 0 direito a mem6ria e a
verdade hist6rica e promover a reconcilia9ao nacionaL

417. Para dar cumprimento a essa diretriz, foi criado grupo de trabalho, composto pOl'

representantes da Casa Civil da Presidencia da Republica, do Ministerio da Justiya, do

Ministerio da Defesa e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica,

que elaborou, durante quatro meses, anteprojeto de lei que prop5e a criayao da

Comissao Nacional da Verdade. Concluidas as atividades do referido grupo de trabalho,

o Presidente da Republica encaminhou ao Congresso Nacional, em 13 de maio de 2010,

o Projeto de Lei n° 7.376/2010, que "cria a Comissao Nacional da Verdade no iimbito

da Casa Civil da Presidencia da Republica" (Anexo 8).

418. Nos termos do Projeto de Lei apresentado, a Comissao serA composta de forma

pluralista, integrada pOl' sete membros, designados pelo Presidente da Republica entre

brasileiros de reconhecida idoneidade e conduta etica, identificados com a defesa da

democracia e da institucionalidade constitucional, bern como com 0 respeito aos direitos

humanos, Teni como objetivos especificos:

i. esclarecer os fatos e as circunstancias dos casos de graves viola90es de
direitos humanos praticadas no perfodo mencionado [fixado pelo artigo 8' do
Ato das Disposi90es Constitucionais Transit6rias da Constitui9ao], de forma
a promover 0 esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes,
desaparecimentos fOIpdos, oculta9ao de cadaveres e sua autoria, ainda que
ocorridos no exterior;
ii. identificar e tomar publicos as estmturas, os locais, as institui90es e as
circunstancias relacionadas a pnltica das viola90es de direitos humanos, suas
eventuais ramifica90es nos diversos apar'eThos estatais e na sociedade;
iii. encaminhar' aos 6rgaos publicos competentes toda e qualquer
informa9ao obtida que possa auxiliar na localiza9ao e na identifica9ao de
COIPOS e restos mOItais de desaparecidos poHticos, nos termos do art. I' da
Lei n' 9.140, de 4 de dezembro de 1995;
iv. colaborar com todas as instancias do Poder Publico para apUl'a9ao de
viola90es de direitos humanos, observadas as disposi90es das Leis n' 6.683,
de 28 de agosto de 1979, n' 9.140, de 4 de dezembro de 1995 en' 10559, de
13 de novembro de 2002;
v. recomendar' a ad09ao de medidas e polfticas publicas para prevenir
viola90es de direitos humanos e assegurar sua nao-repeti9ao e promover a
efetiva reconcilia9ao nacional; e
vi. promover, com base em seus informes, a reconstru9ao da hist6ria dos
casos de graves viola90es de direitos humanos, bern como colaborar' para que
seja prestada assistencia as vltimas de tais viola90es.
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419. Para a execuyao desses objetivos, a Comissao Nacional da Verdade podera

requisitar dados e documentos diretamente aos orgaos e entidades publicos, ainda que

c1assificados como sigilosos, promover audiencias publicas, determinar a realizayao de

pericias e diligencias, requisitar 0 auxilio de entidades e orgaos publicos, promover

parcerias para 0 intercambio de informayoes, convocar para colher testemunho pessoas

que guardem qualquer relayao com os fatos e circunstiincias examinadas, dentre outras

prerrogativas.

420. A Comissao, se aprovada nos moldes propostos, tera ampla atribuiyao para

investigar os fatos referentes ao periodo do regime militar, atribuiyao esta que somente

se faz possivel por meio de lei, razao pela qual a Comissao nao foi criada por decreto

presidencial.

421. Ainda que a Comissao Nacional da Verdade nao possa promover a persecuyao

penal dos responsaveis, ela indubitavelmente assegurara a respol1sabilizar;ao pe/os

crimes cometidos sob a egide do Estado, em consoniincia com seu objetivo de

promoyao do direito it memoria e it verdade.

422. 0 Projeto de Lei n° 7.376/2010 - fruto de intensas negociayoes no ambito do

Executivo Federal -, foi encaminhado ao Congresso Nacional em 12 de maio de 2010

pelo Sf. Presidente da Republica. Em 25 de maio, 0 Sr. Presidente da Camara dos

Deputados decidiu pela criayao de uma "Comissao especial destinada a proferir parecer

ao Pf(~jeto de Lei n° 7.376, de 2010" - 0 que poderia facilitar sua tramitayao -, por se

tratar de materia de competencia de mais de tres Comissoes de trabalho, segundo

Regimento Interno dessa casa legislativa.

IV CONSIDERA<;OES ACERCA DOS COMENTAIuos DA ACUSA<;AO

AOS AFFIDAVITS DO ESTADO

423. Delimitadas, acima, a partir do paragrafo 377, as caracteristicas bitsicas do

Grupo de Trabalho Tocantins, cabe ao Estado analisar as impugnayoes ao affidavit do

Sr. Edmundo Theobaldo Muller Neto, prestando alguns esc1arecimentos.

424. 0 Centro pela Justiya e Direito Internacional (CEJIL) afirrna que a atual

configurayao do Grupo de Trabalho e a criayao do Comite Interinstitucional de

Supervisao estao diretamente relacionadas ao pedido de medidas provisorias

apresentadas a esta Egregia Corte. Maxima venia, essa afirrnayao nao esta correta: a

criayao do Grupo de Trabalho, pela Portaria Ministerial nO 567/MD de 29 de abril de

OR
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2009, decorreu da intimayao do Estado brasileiro para dar cwnprimento a sentenya

judicial, com transito em julgado, proferida nos autos da Ayao Ordimiria n° 82.0024682

5.

425. Nesse sentido, em 12 de maryo de 2009, a Advocacia Geral da Uniao, pelo

oficio n° 96/2009IPRU1IAGU, encaminhou a ConsultOIia Juridica do Ministerio da

Defesa, copia do despacho de fls.1927/l933, solicitando a adoyao das providencias

cabiveis, diante da intimayao da Uniao para dar cwnprimento a decisao judicial

(conforme se depreende do Anexo 29).

426. E igualmente importante trazer a esta Egregia Corte outros docwnentos que se

encontram nos autos do referido processo, que tambem comprovam que a criayao do

Grupo de Trabalho OCOIreu para dar cumprimento a decisao judicial e, mais do que isto,

comprovam a supervisao judicial dos trabalhos, neste sentido: as fls. 32408-32409

(Anexo 30) relata-se realizayao de audiencia publica, com a presenya da Magistrada da

1a Vara Federal de Brasilia, do Ministerio Publico, do advogado dos farniliares, de

representantes de farniliares, observadores independentes e integrantes do Grupo de

Trabalho. A Audiencia Publica objetivou "esclarecimentos dos trabalhos que 0 GTT

vern realizando para fins de cwnprimento da sentenya prolatada nos autos em

referencia". Na ocasiao, esclareceu-se aos presentes a metodologia cientifica adotada

nas atividades do Grupo de Trabalho.

427. A criayao do Comite Interinstitucional de Supervisao do Grupo de Trabalho

decorre de solicitayao endereyada a Presidencia da Republica por integrantes da

Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos, que manifestaram interesse

na participayao dos trabalhos, na condiyao de supervisores das atividades do Grupo de

Trabalho.

428. E importante relatar', e isto e confirmado pela petiyao do CEJIL, que alguns

familiar'es das vitimas da Guerrilha do Araguaia participaram de reuniiio com 0 Ministro

da Defesa, Nelson Jobim. Foi, na ocasiao, julgada contraditoria a participayao dos

familiares como integrantes do Grupo de Trabalho, que visava ao cwnprimento de

sentenya, em face da condiyao dos farniliares de autores da ayao.

429. Ofereceu-se aos fiuniliares, como alternativa, a possibilidade de participar do

Grupo de Trabalho, na condiyao de "observadores ativos", mas esta oferta foi rejeitada.

Eimportante frisar que, na condiyao de observadores, participam do Grupo de Trabalho

wn ex-deputado do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), wn representante da

nn
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Associayao dos Juizes Federais, jornalistas e pesquisadores, alem de representante dos

familiares de mortos e desaparecidos na Guerrilha do Araguaia.

430. Nao procede a alegayao de omissao de informayoes quanto it forma da

constituiyao do Grupo de Trabalho, pois foram juntados aos autos todos os atos

normativos que fundamentam sua atividade,

431. 0 mesmo pode-se dizer em relayiio it coordenayao do Grupo de Trabalho.

Objetivamente, quando da sua constituiyao pela Portaria nO 567-MD, de 29 de abril de

2009, a coordenayao foi confiada ao Comando do Exercito. Posteriormente, pela

Portaria n° 995/MD, de 10 de julho de 2009, ficou esclarecido que a coordenayiio do

Comando do Exercito traduzia-se em "coordenayiio logistica", e que a "coordenayao

geral" seria exercida pelo Consultor Juridico do Ministerio da Defesa.

4.32. 0 documento apresentado pelo CEJIL referiu-se it afumayao de que na I" fase

dos trabalhos, de 29 de abril de 2009 a .30 de maio daquele ano, os trabalhos teriam sido

acompanhados por representantes do CorDite Interinstitucional de Supervisiio das

atividades do Grupo de Trabalho e por integrantes do Ministerio Publico Federal do

Para. A conclusao equivocada decorre da posiyiio, no texto, em que foi referida a

primeira fase dos trabalhos.

433. A douta procuradora do CEJIL deixou, porem, de mencionar que 0 periodo de

29 de abril de 2009 a 30 de maio de 2009, ou a primeira fase, como expressamente

esclarecido no affidavit do senhor Edmundo Miiller, foi, in verbis: "utilizado para

constituir a equipe de trabalho".

434. Nao houve, portanto, neste periodo, qualquer trabalho de campo, qualquer

deslocamento ou qualquer atividade que necessitasse ser supervisionada ou fiscalizada,

quer pelo Comite, que na ocasiao ainda nao existia, quer pelo Ministerio Publico

Federal (em agosto de 2009 veio a manifesta a intenyao de acompanhar as atividades do

Grupo de Trabalho). Na primeira fase, apenas foram ellcaminhados oficios a diversos

6rgaos publicos solicitando a indicayao para 0 Grupo de Trabalho de integrantes, peritos

e tecnicos,

435. Os trabalhos de campo apenas ocorreram a partir da 2" e da 3" Fases, e os nomes

dos integrantes de cada viagem, ou de quem acompanhou cada expediyao, esta

expressamente mencionado nos relat6rios dos trabalhos realizados, que ja foram

disponibilizados ao juizo da I" Vara do Distrito Federal, assim como a esta Egregia

Corte.
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436. 0 CEJIL faz, tambem, longa referencia a supostas dificuldades, relatadas pelo

Ministerio Publico, quando da sua participayao na fiscalizayao das atividades do Grupo

de Trabalh052
• Relata, mesmo, que nao teria sido permitida a pmticipayao de peritos

criminais.

437. E importante mencionar que as fls. 32017 - 32222 dos autos da Ayao Ordim\.ria

82.0024682-5 (Anexo 35) consta decisao, em que se noticia que 0 Ministerio Publico,

em Brasilia, solicitara a Magistrada da 1" Vara Federal, da capital federal, a "suspensao

das atividades propostas pelo Exercito Brasileiro, nos termos da Portmia 567/09".

438. 0 pedido do Ministerio Publico Federal restou indeferido e, ate 26 de agosto de

2009, 0 MPF nao havia empreendido qualquer ayao ou pedido para participar dos

trabalhos. Ao contrario, ate entao buscava em juizo a suspensao de suas atividades.

439. 0 relato das supostas dificuldades enfrentadas pelo Ministerio Publico, as quais

constmn de relat6rio e de manifestayao no processo n° 82.0024682··5, deve ser avaliado

em conjunto com 0 que COIlsta do Relat6rio da 2" Expediyao dos Trabalhos de Cmnpo

da 3a Fase, e que se encontra nos autos, do mesmo processo, as fls.32305-32307:

42 - MINISTERlO PUBLICO FEDERAL
Por volta das dezessete horas e trinta minutos do dia 27 de agosto de 2009, 0

Coordenador de Campo do MD recebeu 0 oficio
GABIIPRMlMABIN°730/2009 de 26/08/2009, enderel'ado ao Grupo de
Trabalho Tocantins - Minist6rio da Defesa, para entrega "in loco", em Sao
Domingos do Araguaia, sendo portadores do docurnento dois servidores da
Procuradoria da Republica, acompanhados pOl' policial federaL
o oficio em quesliio refere-se ao Procedimento Administrativo nO
1.23.000298/2009-34, instamado pelo Minist6rio Publico Federal do
Municipio de Maraba, em atendimento a represental'ao formulada por
familiares dos desaparecidos da "guerrilha do Araguaia.

440. Pm'a colher subsidios para esse procedimento administrativo, inforffiou 0

Ministerio Publico Federal de Maraba que acompanharia as atividades desenvolvidas

" A prop6sito da atual'aO do MPF na regiao, na audiencia publica, ocorrida nos dias 20 e 21 de maio, 0

Sr, Marlon Weichert relatou a aberlUra de procedimento criminal e represental'ao disciplinar contra os
Procuradores da Republica que participaram de procedirnento investigat6rio realizado na 23" Brigada de
Infantma de Selva, da 8' Regiao Militar', na cidade de Maraba, em 25 de junho de 200 L 0 Estado
esclarece que 0 Inquerito Policial Militar instaurado, em razao do foro especial reservado a urn dos
indiciados, foi remetido ao Superior Tribunal de Justil'a, onde foi a/'quivado pelo Ministro Relator
(Anexo 31). A ordem do dia apresentada pelo Comandante do Exercito, em 25 de agosto de 2001,
contendo criticas aconduta dos Procuradores da Republica Guilherme Zanina Scheib, Ubil'atan Cazetta e
Felicio de Araujo Pontes JUnior, na execul'aO de mandado judicial de busca e apreensao, foi objeto de
analise na 10' sessao extraordinaria de 200 I do Conselho Superior do Ministerio Publico Federal,
ocorrida em 30 de agosto (Anexo 32). A ordem do dia e as represental'5es disciplinar e criminal tambem
estiveram na pauta da 7' sessao ordinaria de 200 I, ocolTida em II de setembro (Anexo 33). Foi publicada
pelo Conselho Superior do Ministt!rio Publico Federal nola de apoio aos Procmadores representados,
clamando pelo bom senso e entendimento entre as duas instituil'5es (Anexo 34). 0 processo disciplinar'
foi a/'quivado na COll'egedoria do MPF.
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pelo Grupo de Trabalho Tocantins (GTT), bern como solicitou um honu-io p£l.<lIA ~ 64
realizayao de uma reuniao com a Coordenayao do Grupo.

441. 0 MPF fez, ainda, uma serie de requisiyoes: disponibilizayao do relatorio da 1a

etapa, do relatorio das atividades da 2' etapa (escavayoes), a disponibilizayao de

logistica necessaria para 0 acompanhamento do GTT, a disponibilizayao de informayoes

a respeito do itinerario de atividades (Iocais e horarios da visita) e a viabilizayao de

condiyoes necessarias, para que 0 grupo de acompanhamento integrado pelo Ministerio

Publico Federal pudesse, tamhem, colher eventuais depoimentos.

442. Na ocasiao do recebimento do documento, foi designado 0 horario das dezesseis

horas do dia 28 de agosto de 2009, para a realizayao da reuniao solicitada, ocasiao em

que seriam apreciados os demais pedidos do MPF.

443. Os emissarios da Procuradoria da Republica e da Policial Federal realizaram a

entrega do documento no momenta em que 0 Grupo de Trabalho estava reunido para

fazer sua "Reuniao do Por do Sol". Como os emissarios permaneciam no local da

reuniao, foi perguntado se aMm da missao de entregar 0 oficio do MPF, tinham eles

outra atividade para realizar no local, ao que responderam que nao, razao pela qual

houve solicitayao para que se retirassem. Esclarece-se que essa decisao decorreu do fato

de os referidos servidores e 0 policial federal nao portarem documento de designayao do

Ministerio Publico ou da Policia Federal para acompanharem as atividades do Grupo de

Trabalho.

444. Posteriormente, por telefone, 0 Coordenador de Campo do Ministerio da Defesa

convidou os Procuradores da Republica, doutores Andre Casagrande Raupp e Tiago

Modesto Rabelo, a acompanharem 0 GTT no dia 28 de agosto, nas atividades de

escavayao na Reserva lndigena Soror6.

445. Atendendo ao convite, no dia 28 de agosto de 2009, por volta das oito horas e

trinta minutos, os Procuradores da Republica Andre Casagrande Raupp e Tiago

Modesto Rabelo foram recebidos pelos Coordenadores do Grupo de Trabalho, e

acompanharam as atividades de escavayao na Reserva lndigena Sororo, no municipio de

Sao Domingos-PA.

446. No mesmo dia 28 de agosto de 2009, em Maraba, na sede da 2.3' Brigada de

lnfantaria de Selva, ocorreu reuniao solicitada pela Procuradoria da Republica de

Maraba, de que participaram os Procuradores da Republica citados e os Coordenadores

de Logistica e de Campo do Ministerio da Defesa.
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447. Com base nas OIientayoes recebidas da Coordenayao Geral do Grupo de

Trabalho Tocantins, em consenso com os Procuradores da Republica, defrniu-se que:

• Todos os relat6rios produzidos pelo Grupo de Trabalho seriam

disponibilizados ao Ministerio Publico Federal;

• 0 Ministerio Publico Federal utilizaria a sua pr6pria logistica para

acompanhar as atividades do Grupo de Trabalho;

• 0 acompanhamento das atividades do GTT nao implicaria a

participayao de servidores do Ministerio Publico Federal e da Policia

Federal nas reunioes de deliberayao do Grupo;

• Oportunamente seriam disponibilizadas ao Ministerio Publico Federal

informayoes sobre os itinerarios de atividades do Grupo de Trabalho;

• Para evitar constrangimentos de infOImantes do Grupo de Ti'abalho, 0

Ministerio Publico Federal comprometeu-se a nao convoca-los para

prestar depoimento, salvo hip6tese em que estes informantes

manifestassem voluntariamente intenyao de prestar depoimento.

448. Outras questoes levantadas:

• Os Procuradores da Republica informaram que os depoimentos

eventualmente colhidos serviriam apenas para instruir 0

Procedimento Adrninistrativo instaurado e que nao teriam pOI' objeto

criminalizar as condutas dos depoentes;

• Os Procuradores da Republica solicitaram, ainda, de forma verbal,

que as atividades de campo dos antrop610gos forenses do Instituto

Medico Legal de Brasilia, da Policia Federal, e dos Ge610gos e

Geoflsicos da Universidade Federal do Ceara, Universidade Federal

da Bahia, e Universidade de Brasilia (UnB), fossem acompanhados

no teITeno pOI' peritos do Ministerio Publico.

449. Foi consensual no Grupo de Trabalho a percepyao de que a presenya ostensiva

de representantes do Ministerio Publico Federal as oitivas de informantes, ex-guias e

militares da reserva poderia causar constrangimentos e eventual inibiyao do

fomecimento de informayoes vitais para os trabalhos do Grupo. Reconheceram, porem,

que existia 0 aspecto positivo do registro oficial dos depoimentos daquelas pessoas que

voluntariamente pretendiam prestar declarayoes.

450. Os integrantes do Grupo de Trabalho, em especial aqueles da area tecnica,

afirmam que, desde que preservadas as condiyoes de seu trabalho, sem interferencias
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extemas, nao se sentiriam constrangidos com a presen«a de urn perito do MPF, ao qual

poderiam informar sobre a metodologia cientifica utilizada, bern como, repassar copias

dos laudos elaborados.

451. Verifica-se, portanto, que nao houve em momento algum, por parte do Grupo de

Trabalho, a inten«ao de obstaculizar a presen«a do Ministerio Publico Federal em seus

trabalhos. Ao contrario, depois de tomar ciencia da inten«ao do MPF de acompanhar as

atividades do Grupo, foi efetuado, de imediato, convite aos Procuradores para sua

participa«ao nos trabalhos que iriam ocorrer no dia seguinte. E, a partir de entao,

passou-se a disponibilizar ao MPF as informa«oes necessarias para acompanhar as

atividades do Grupo de Trabalho.

452. Restou incompreensivel, na ocasiao, a manifesta«ao em Juizo do Ministerio

Publico, no sentido de pretender participar das reunioes de delibera«ao do Grupo de

Trabalho. Esse pedido nao fora formulado ao Grupo de Trabalho, apenas foi deduzido

em Juizo. Como 0 Ministerio Publico, em Juizo, afirmou ser importante sua

participa«ao, nao houve qualquer contestar;ao da Uniao ao pedido formulado.

453. Importante ressaltar que, desde entao, 0 Ministerio Publico vern participando das

atividades do Grupo de Trabalho, acompanhando normalmente as atividades de

escava«ao. Digno de nota e 0 fato de que participa do Comite Interinstitucional de

Supervisao 0 ex-Procurador Geral da Republica, doutor Claudio Lemos Fonteles.

454. Quanto aos peritos criminals, e importante frisar que participam do Grupo de

Trabalho antropologos forenses e peritos crirninais do Instituto Medico Legal (IML) de

Brasilia e da Policia Federal. Esses peritos, igualmente, nao apresentaram qualquer

restri«ao a presen«a de peritos do Ministerio Publico Federal.

455. Quanto a afirma«ao de que nao teria ocorrido a remessa de relatorios ao

Ministerio Publico, "apesar do inicio das atividades", e importante ter em conta que os

relatorios sao produzidos somente ao termino das expedi«oes.

456. Quando da conclusao das atividades de campo de 2009, e da apresenta«ao dos

relatorios parciais de todas as equipes do Grupo de Trabalho, foi apresentado relatorio

geral, que enviado ao Juizo da 1a Vara Federal de Brasilia e ao Ministerio Publico

Federal do Municipio de Maraba (Anexo 36). Ainda nao foram elaborados relatorios

referentes as atividades realizadas em 2010.

Sobre 0 Arquivo Nacional e 0 projeto "Memiirias Reveladas"
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457. Sobre 0 projeto "Memorias Reveladas", os peticiomi.rios comentaram que os

documentos disponiveis no Arquivo Nacional nao incluem os documentos produzidos

diretamente pelas For9as Armadas, bern como que nao foram entregues quaisquer

documentos Oliundos de acervos oficiais, mas somente de acervos pessoais

(anonimamente ou de particulares). Essas afrrmativas nao correspondem arealidade dos

fatos. Nestas alega90es finais (vide, acima, os paragrafos 317 e seguintes), 0 Estado

brasileiro tratou, detalhadamente, da materia do acesso a inforrna9ao no Brasil, hoje,

bern como dos esfor90s que tern se envidado no ambito dos diferentes Poderes da

Republica.

458. Reitera-se como marco na historia documental brasileira contemporiinea a

entrada, no Arquivo Nacional, no final de 2005, em cumprimento ao disposto no

Decreto Federal nO 5.584/05, dos fundos documentais dos extintos SNl, COl e CSN, ate

entao custodiados pela ABlN (vide paragrafos 320 e 321).

459. A partir de insttu9ao da Presidencia da Republica, de 2006, 0 Arquivo Nacional

ampliou significativamente 0 seu acervo de origem publica de interesse para a tematica

das lutas politicas no Brasil, em especial dos 6rgaos e entidades integrantes do aparato

repressor do Estado, integrantes do Sistema Nacional de Informa90es e Contra

inforrna9ao, 0 referido SISNl. A a9ao cOlltinuada do govemo federal fez com que a

unidade regional do Arquivo Nacional em Brasilia chegasse a depositar mais de

16.570.000 paginas de documentos, em fevereiro de 2010. Inclusive, com a entrada de

acervo da Aeronautica, incluindo a documenta9ao da Inteligencia daquela F019a.

Passou-se, em pouco mais de quatro anos, de 2 fundos documentais para 43 (vide

par'agrafo 331 e seguintes).

460. 0 Estad.o esclar'ece que acervos privados indicados pelas partes sao fruto de

campanha lan9ada pelo Govemo Federal, no ambito do citado projeto "Mem6rias

Reveladas", que resultou na doa9aO de milhar'es de piiginas de documentos textuais

referentes a registros de interesse para estudo do periodo do regime militar no Brasil. 0

Governo Federal persiste na busca pela identifica9ao de novos acervos acumulados em

outt'os 6rgaos e entidades da Administra9ao Publica Federal e ainda nao recolhidos ao

Arquivo Nacional. Na busca por novos acervos foi lan9ado 0 Edital de Chamamento

Publico de Acervos 112009, com 0 objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira sobre a

importiincia da doa9ao e da entrega de acervos referentes ao periodo do Regime Militar,

cujos resultados, inclusive com a grava9ao de depoimentos orais corn camponeses da

regiao do Araguaia, estao relatados nos paragrafos 350 e seguintes, acima.
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461. Ainda que se incentive a doayao ao Arquivo Nacional de documentos por

particulares, a instituiyao hoje guarda um volume expressive de fontes documentais para

estudo do periodo de 1964-1985, resultado do esforyo continuado do Govemo Federal

iniciado em 2005. Da massa documental sob a guarda do Arquivo Nacional do Brasil,

mais de 98% correspondem a registros produzidos e recebidos por argaos e entidades do

Estado, e nao de documentos acumulados por particulares, tanto de pessoas fIsicas

como juridicas.

462. Cabe ainda destacar 0 modus operandi das unidades de seguranya ou de

inteligencia e inforrnayao integrantes da rede que se consolidou durante 0 regime

militar. Urn documento produzido por uma unidade da rede, na dependencia da

necessidade de conhecimento por outras unidades, era produzido no niimero de capias

necessanas it difusao dentre as unidades intervenientes. Embora 0 Arquivo Nacional nao

tenha recebido por recolhimento os acervos produzidos e acumulados pelos centros de

inforrnayao das Foryas Armadas, exceto 0 acervo de inteligencia da Aeronautica, tratado

com mais detalhes no paragrafo 464 adiante, e possivel encontrar documentos

provenientes destes centros nos diversos fundos documentais das unidades integrantes

da rede do SISNI e das policias politicas nos Estados.

463. a acervo do SNI, por ser 0 argao central do SISNI, consiste na reuniao de

documentos por ele produzidos e por aqueles recebidos de diversas proveniencias. Nele

encontram-se documentos produzidos pelos tres serviyos secretos das Foryas Armadas

(Centro de Inforrnayoes do Exercito - CIE, Centro de Informayoes de Seguranya da

Aeronautica .. CISA e Centro de Informayoes da Marinha .. CENlMAR), alem dos

produzidos pelas Divisoes de Seguranya e Inforrnayoes - DSI dos ministerios civis e

pelas Assessorias de Seguranya e Informayoes - ASI instaladas nas universidades,

empresas publicas, bancos, dentre outras entidades do Poder Executivo Federal, alem

dos enviados pelas Delegacias ou Divisoes de Ordem Politica ou Social - DOPS dos

diversos Estados integrantes da Uniao. Demonstrativa desta realidade e da diniimica do

processamento administrativo das informayoes, com a competente difusao e redifusao, e

a existencia, tomando por base somente 0 acervo do extinto Serviyo Nacional de

Informayoes - SNI, de 4.098 dossies em nome dos serviyos secretos das Foryas

Armadas, com documentos por eles produzidos e encaminhados ao referido SNI,

correspondentes a cerca de 125.949 paginas de texto, assim distribuidos:
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• 3.567 dossies do Centro de Informayoes do Exercito ., ClE, com cerca de

109.662 paginas;

• 311 dossies do Centro de Informayoes de Seguranya da Aeronautica - CISA,

com cerca de 9.539 paginas;

• 220 dossies do Centro de Informayoes da Marinha - CENIMAR, com cerca de

6.748 paginas.

• 3.567 dossies do Centro de Informayoes do Exercito - ClE, com cerca de

109.662 paginas;

• 311 dossies do Centro de Informayoes de Seguranya da Aeronautica - CISA,

com cerca de 9.539 paginas;

• 220 dossies do Centro de Informayoes da Marinha - CENIMAR, com cerca de

6.748 paginas.

464. Os peticionarios alegaram, tambem, que documentos entregues pela

Aeronautica em fevereiro de 2010, ap6s representayao do Conselho Federal da OAB ao

Superior Tribunal Militar, nao haviam sido juntados aos autos da Ayao Ordinaria n°

82.00.24682-5 ate 17 de maryo de 2010. Sobre essa questao, cabe informar que, em 3 de

fevereiro de 2010, foi recolhido a Coordenayao Regional do Arquivo Nacional, em

Brasilia, 0 acelVO do Comando da Aeronautica, composto por documentos produzidos

por diversos setores de inteligencia, alem daqueles pl'Oduzidos por seu selviyo secreta, 0

Centro de Informayoes de Seguranya da Aeronautica - CISA. Este acelVO encontra-se,

desde entao, em processamento tecnico visando sua digitalizayao e posterior inseryao

em base de dados. Em uma primeira abordagem, foram identificados na listagem de

titulos de documentos produzidos pelo Comando da Aeronautica, 63 documentos, dos

cerca de 50 mil recolhidos, como relativos aGuerrilha do Araguaia. Esse conjunto de 63

documentos j:i e de conhecimento desta Egregia Corte Interamericana de Direitos

Humanos, uma vez que um CD, com representayoes digitais dos originais, foi anexado

ao affidavit do Prof. Jaime Antunes da Silva, Diretor-Geral do Arquivo Nacional do

Brasil, datado de 12 de abril de 2010. 0 referido recolhirnento e fruto da ayao da

Procuradoria-Geral da Justiya Militar que integra a Comissao constituida por meio da

POltaria nO 509 da Procuradoria-Geral da Republica, datada de 16 de outubro de 2009

(Anexo 37), destinada "a examinar documentos e arquivos hist6ricos disponibilizados

pe10 Comando da Aeronautica referentes a chamada Guerrilha do Araguaia". 0

Arquivo Nacional foi fOImalmente convidado a integra-Ia em 17 de novembro de 2009.
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Em 17 de dezembro do mesmo ano, quando da 3" ReunHio na Procuradoria-Geral da

Justirya Militar, foi tomada a decisao do recolhimento do acervo em questao ao Arquivo

Nacional, efetivado, como ja foi dito, em 3 de fevereiro de 2010.

465. Os peticionarios corrigiram algumas informaryoes referenciadas pelo Dr. Jaime

Antunes, dizendo que sao 25, e nao 24, as vitimas de desaparecimento forryado

representadas na Aryao Ordinaria; Victoria Grabois e filha, e nao esposa, de Mauricio

Grabois. Seu marido, Gilberto Olimpio, nao foi mencionado na Iista apresentada pela

testemunha. Nesse aspecto a observaryao esta correta. Foram 22 autores nominados na

Aryao Ordinaria, familiares de 25 mortos e desaparecidos da Guerrilha do Araguaia,

conforme indica 0 quadro abaixo elaborado pela equipe da Coordenaryao Regional do

Arquivo Nacional, em Brasilia.

1. Julia Gomes Lund, mae de Guilherme Gomes Lund;

2. Lulita Silveira e Silva, mae de Luiz Rene Silveira e Silva;

3. Maria Leonor Pereira Marques, mae de Paulo Roberto Pereira Marques;

4. Ermelinda Mazzaferro Bronca, mae de Jose Humberto Bronca;

5. Antonio Pereira de Santana, pai de Dinaelza Soares Santana Coqueiro;

6. Elza Pereira Coqueiro, mae de Vandick Reidner Pereira Coqueiro;

7. Alzira Costa Reis, mae de Andre Grabois;

8. Victoria Lavinia Grabois Olimpio, filha de Mauricio Grabois e esposa de

Gilberto Olimpio;

9. Rosalvo Cipriano de Souza, pai de Rosalindo Souza;

10. Roberto Valadao Almokdice, irmao de Arildo Airton Valadao;

II. Edwin Costa, pai de Walqufria Afonso Costa;

12. Helena Pereira dos Santos, mae de Miguel Pereira dos Santos;

13. Julieta Petit da Silva, mae de Jaime Petit da Silva, Lucio Petit da Silva e

Maria Lucia Petit da Silva;

14. Aminthas Rodrigues Pereira, mae de Idalisio Soares Aranha Filho;

IS. Zely Eustaquio Fonseca, mae de Adriano Fonseca Filho;

16. Acary Vieira de Souza Garlippe, parente de Luiza Augusta Garlippe;

17. Walter Pinto Ribas, pai de Antonio Guilherme Ribeiro Ribas;

18. Eloa Cunha Brum, mae de Cilon da Cunha Brum;

19. Consueto Ferreira Callado, mae de Daniel Ribeiro Callado;

20. Luiza Monteiro Teixeira, mae de Antonio Carlos Monteiro Teixeira;

21. E1za Conceiryao Bastos, mae de Dinalva Conceiryao Oliveira Teixeira;
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22. Cyrene Moroni Barroso, mae de Jana Moroni Barroso.

466. Entretanto, este fato nao obstaculizou que 0 Arquivo NacionaI, em 4 de

dezembro de 2008, entregasse a I" Vara Federal da Seyao Judiciana do Distrito Federal,

em papeI e em meio digital, capias de mais de 20.000 paginas de documentos do acervo

do extinto Serviyo Nacional de Informayoes - SNI, sobre 0 movimento politico e

revolucionario conhecido como Guerrilha do Araguaia. Esta entrega de docurnentos

teve 0 objetivo de atender a sentenya proferida nos autos n° 82.00.24682-5, da ayao

movida pOI' farniliares de pessoas mortas e desaparecidas na Guerrilha do Araguaia, a

qual deterrninava que fossem encarninhados aos farniliares todos os docurnentos

govemamentais referentes ao conflito.

467. Para 0 levantamento dos registros sobre a Guerrilha do Araguaia e dos mortos e

desaparecidos obedeceu-se as seguintes etapas, ja mencionadas no paragrafo 335 destas

alegayoes finais, e que sao a seguir reiteradas:

• Na primeira etapa de Ievantamento foram identificados 426 dossies

norninais relativos a mortos e desaparecidos constantes da ayao judicial. No sentido

de facilitar a consuIta a estes conjuntos identificados, os docurnentos fmam

distribuidos em 3 grupos distintos: "Docurnentos Coletivos" (56 dossies), reunindo

aqueles que se referem a mais de urn rnilitante; "Docurnentos Individuais" (234

dossies) e "Docurnentos sobre Mauricio Grabois" (136 dossies).

• A segunda etapa metodolagica da pesquisa consistiu em identificar os

docurnentos referentes a incursoes do Exercito Brasileiro na area dos conflitos e

demais docurnentos sobre 0 tema em questao. Com base na pesquisa histarica e na

bibliografia especifica, foram identificados no acervo do SNI os nomes das

operayoes militares realizadas pelo Exercito, os nomes das Iocalidades, dos

povoados e outros descritores julgados pertinentes ao tema "Guemlha do Araguaia".

Localizaram-se, assim, 28 dossies que forrnaram 0 conjunto "Docurnentos

Temliticos". Ja se disse tambem que urn Ultimo conjunto de docurnentos foi

constituido com todas as fotografias existentes no acervo do SNI sobre 0 conflito do

Araguaia.

468. Decidiu-se, alem disso, complementar 0 pedido da I" Vara Federal da Seyao

Judiciaria do Distrito Federal, identificando a docurnentayao relativa aos militantes

mOitos e/ou desaparecidos nao constantes da mencionada sentenya. Como resuItado,

foram entregues capias de mais 241 dossies: 203 dossies individuais e 38 dossies

coletivos. A analise de parte dos docurnentos do SNI demonstra que, dentre os acervos
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publicos ja recolhidos ao Arquivo Nacional, este e, ate 0 momento, 0 mais importante

para 0 estudo do tema. De fato, suas mais de 20 mil paginas de documentos registram

desde a trajetoria politica de cada guerrilheiro, obtida niio so por meio dos depoimentos

dos militantes presos do PCdoB, mas tambem por meio de documentos produzidos pelo

Exercito. Vide a proposito, os paragrafos 339 e .340, acima.

469. Finalmente, alegaram os peticionarios que a testemunba extrapolou 0 objeto de

seu depoimento, conforme fixado pela Resoluyiio do Presidente, de .30 de maryo de

2010, que incluia somente as atividades referentes ao projeto "Mem6rias Reveladas". A

testemunba teria excedido 0 objeto do depoimento ao fazer referencia a legislayiio

intema e a experiencia comparada (contraste do acervo do Brasil com aqueles de

diversos paises da regiiio). A esse respeito, cumpre observar que 0 projeto "Memorias

Reveladas" tem antecedentes que remontam a reaIizayiio do Forum Social Mundial

realizado em Porto Alegre, Brasil, em 2005 (ver paragrafo .351 acima), quando foi

possivel um encontro com representantes de diversos paises para um balanyo das ayoes

empreendidas e carninhos a serem trilhados com vistas a busca, a identifica9i\o e a
integrayiio de informayoes em cada pais e seus enlaces futuros com os paises da

America Latina. No ano seguinte, foi possivel a participayiio de representantes do

Brasil, Argentina, Chile e Paraguai em seminario para a definiyiio de ayoes em busca da

integrayiio inforrnacional destes acervos. Essas ayoes e metas siio verdadeiramente

pertinentes em raziio, de como e sabido, do intercfunbio de inforrnayoes entre as

unidades de seguranya dos paises latinoamericanos que experimentaram regimes

ditatoriais.

470. 0 registro, no affidavit, de uma pequena analise comparativa dos acervos, e fluto

dos resultados obtidos do contato estreito que a testemunba tem mantido com os

representantes e tecnicos das diversas instituiyoes arquivisticas na America Latina, em

que este tema e tratado, decorrente do papel que a testemunba tem exercido, ha muitos

anos, junto ao Comite Diretivo da Associayiio Latinoamericana de Arquivos - ALA,

Ramo Regional do Conselho lntemacional de Arquivos - ICA, e como Presidente,

durante quatro anos do Comite Regional para a America Latina e 0 Caribe do Programa

Memoria do Mundo da UNESCO, pelo qual passaram as propostas de nominayiio como

Patrimonio da Humanidade dos acervos do Chile, posteriorrnente da Argentina e, no

ano passado, do Paraguai sobre os periodos ditatoriais vividos por estes paises. Este

dado, truto da experiencia profissional da testemunba, apenas ilustra e reforya a
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expressiva documentayao produzida e acumulada pelo Poder Publico sobre 0 periodo do

regime militar no Brasil, recolhida aos arquivos publicos do Pais.

47 L Nao ficou completamente claro 0 significado do comentario a respeito de

"referencia Ii legislayao intema". Se a observayao versa sobre 0 acesso Ii informayao,

cumpre destacar que um dos principais objetivos do Projeto "Mem6rias Reveladas", na

condiyao de "Centro de Referencia das Lutas Politicas no Brasil", e0 acesso, razao pe1a

qual julga-se pertinente a menyao Ii legislayao vigente.

Sobre 0 affidavit do Snbprocnrador da Republica, dr. Alcides Martins

472. 0 CEJIL alegou que 0 perito Subprocurador da Republica, doutor Alcides

Martins, teria extrapolado 0 tema sobre 0 qual deveria discoI'Ter.

473. Segundo a petiyao, sendo 0 tema do perito "uma analise tecnico-juridica da Lei

de Anistia", 0 perito nao deveria tel' feito analise hist6rica da Lei de Anistia, nem feito

referencias ao que chamou de iniciativas normativas do Estado brasileiro, como a

Comissao de Anistia e a CEMDP.

474. Finalmente, consideraram que a afirmayao do perito de que "0 Estado nao se

furtou Ii responsabilidade consistente na assunyao da existencia de violayoes de direitos

humanos ocorridas durante 0 regime militar" representou juizo de valor sobre 0

desempenho do Estado no reconhecimento de sua responsabilidade, 0 que tambem foge

ao escopo de uma pericia.

475. 0 CEJIL tambem criticou a assertiva de que a anistia brasileira teria sido "de

mao dupla", porque teriam havido ayoes e vitimas de ambos os lados. Consideraram nao

ser legitimo e nem proporcional equiparar os delitos politicos de opositores do regime

militar com a pratica sistematica de agentes do Estado na repressao Ii dissidencia.

Alegaram tambem que, conforme teriam demonstrado amplamente em seus argumentos

e provas, a anistia brasileira nao teria sido, tampouco, reciproca.

476. POI' fim, relembraram a reiterada tendencia do Direito Internacional no sentido

de condenar anistias concedidas a agentes do Estado.

477. Sobre os pontos suscitados pelo CEJIL, 0 perito informa 0 que segue nos

paragrafos 478 a481 a seguir.

478. A analise da Lei de Anistia nao pode ser afilstada do tempo em que foi

elaborada, nem do fundamento em que se encontra assentada, qual seja, 0 artigo 57,

inciso VI, c/c artigo 51, §2° da Constituiyao Federal de 1969, cujo anteprojeto foi
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apresentado pelo govemo militar, nao sendo possivel, pois, falar-se em dissociayao

entre esse contexto historico e a analise tecnico-juridica solicitada.

479. Releva notar que nao se fez referencia a outras anistias ocorridas no Brasil, apos

as revoluyoes de 1930, 1934, 1945 e 1951, de tal modo que, inobstante 0 liame, nao se

pretendeu exaurir 0 tema no aspecto historico, em relayao ao qual muito haveria a se

dizer.

480. Embora considerado como juizo de valor a afirmativa de que "0 Estado nao se

furtou II responsabilidade consistente na assunyao da existencia de violayoes de direitos

hurnanos ocorridas durante 0 regime militar", este eurn fato que nao pode ser afastado

da realidade, porque absolutamente verdadeiro. Negar os esforyos do Estado brasileiro

seria procurar escamotear a verdade, tendo em conta a Lei dos Desaparecidos Politicos,

bern como os esforyos desenvolvidos no sentido do desarmamento dos espiritos e da

coexistencia democnitica, paulatinamente construida.

481. Quanto II anistia de dupla via, tambem cOllhecida como "de mao dupla", este e0

entendimento da doutrina que se debruya sobre 0 tema, que repousa em justificativas

teoricas sobre crimes politicos e violayoes de direitos hurnanos. Embora 0 tema nao seja

pacifico, destaque-se que este foi 0 posicionamento recentemente declinado pelo

Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Argiiiyao de Descumprimento de

Preceito Fundamental n° 153, em 29 de abril de 2010, que considerou legitima a

integralidade da Lei de Anistia em face do novo ordenamento constitucional.

v CONSIDERA<;OES ACERCA DOS AMICI CURIAE ENVIADOS A
CORTE

482. 0 Estado passa, por fim, a tecer comentarios sobre os amici curiae enviados por

entidades da sociedade civil a esta Egregia Corte. 0 Estado oferecera comentarios

somente quanta aos argurnentos usados que, em seu entender, representam teses ou

fatos novos no processo, nao tendo sido abordados anteriormente por quaisquer das

partes. No que se refere a argumentos que ja foram objeto de considerayao no curso do

processo, 0 Estado remete esta Corte aos autos do Caso Guerrilha do Araguaia, caso

julgue conveniente revisitar as observayoes do Estado quanta a esses temas.

48.3. A Associayao dos Juizes para a Democracia (AID) argurnentou que 0 Supremo

Tribunal Federal (SIF), na ADPF n0 153, teria c1assificado a tortura como crime politico

e que, par conseguinte, os acusados por esse crime nao poderiam ser extraditados.
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484. Contudo, 0 STF nao definiu, no julgamento da ADPF n° 153, quais seriam os

crimes politicos, mas apenas decidiu que, para os efeitos da Lei de Anistia, os crimes

comuns praticados por agentes do Estado, durante 0 regime militar, quando conexos

com crimes politicos, estariam anistiados. Nao se vislumbra, portanto, a hipotese

aventada pela AJD.

485. A Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ),

pOI' sua vez, apresentou argumentayao sobre a intemalizayao e a exequibilidade de

sentenyas da Corte Interamericana de Direitos Humanos no ordenamento juridico

brasileiro. Argumentou, primeiramente, que os acordaos em controle concentrado de

constitucionalidade submetem-se it chiusula rebus sic stantibus podendo, por isso,

perder eficacia. Nesse contexto, eventual sentenya desta Egregia Corte manifestando

entendimento divergente daquele do STF, constituiria filto novo, possibilitando, assim, a

substituiyao, de plano, da sentenya da Corte Suprema, por aquela que viesse a ser

proferida por esta Corte.

486. 0 argumento trazido pela OAB-RJ, no entanto, nao encontra amparo em

nenhuma decisao do STF ou em norma legal brasileira. Ademais, ad argumentandum,

se verdadeira, a afirmayao da OAB-RJ equipararia a Corte Interamericana a uma

instancia recursal do judiciario brasileiro, contrariando a propria jurisprudencia desta

Egregia Corte de vedayao da formula da quarta instancia (ver paragrafo 148 e

seguintes).

487. As decis5es do STF em controle concentrado de constitucionalidade nao apenas

sao inecorTiveis, como insuscetiveis de ayao rescisoria, tal como disposto no artigo 12

da Lei nO 9.882/1999 (Lei daADPF, Anexo 35 da Contestayao).

488. No amicus curiae oferecido por diversas entidades e pessoas fisicas do Estado

do Rio Grande do SuI foi mencionada !iminar (decisao judicial de antecipayao de tutela)

concedida pela Justiya Federal do Rio de Janeiro suspendendo 0 pagamento de

indenizayoes pela Comissao de Anistia a 51 camponeses atingidos pela Guenilha do

Araguaia.

489. Essa decisao judicial foi consequencia de uma ayao popular. Conforme preceitua

o art. 5°, LXXIII, da Constitui<;ao Federal, a a<;ao popular tern por objeto anular ato

lesivo ao patrim6nio publico, it moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao

patrim6nio historico e cultural. Vale ressaltar que possui legitimidade ativa para propor

tal ayao qualquer cidadao no gozo de seus direitos politicos.
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490. Sobre a decisao liminar concedida pela Justiya Federal na Ayao Popular n°

2009.51.01.015245-4, 0 Estado observa que contra essa decisao a Advocacia Geral da

Uniao apresentou contestayao e recurso. a recurso interposto (agravo de instrumento n.o

187184) pende de decisao do Tribunal Regional Federal da 20 Regia053
.

CONCLUSOES

491. No Brasil vigora, ha mais de duas decadas, a democracia e 0 Estado de Direito.

a Pais tern reafirmado, em diversas oportunidades processuais, sua responsabilidade

pelas violayoes de direitos humanos ocorridas durante 0 regime militar, em especial no

episodio conhecido como "Guerrilha do Araguaia".

492. Por todo 0 exposto ao longo deste processo e amplamente reiterado pelo Agente

do Estado nas alegayoes orais proferidas em 21 de maio de 2010 perante esta Egregia

Corte (Anexo 38), conclui-se que 0 Estado brasileiro nao tern permanecido inerte. Para

mitigar os danos sofridos pelas vitimas do regime e seus familiares, 0 Estado vern

empreendendo diversas e importantes ayoes de reparayao, de localizayao e identificayao

de restos mortais, de resgate da memoria, de apurayao da verdade, entre outras ayoes

com vistas a nao-repetiyao dos fatos.

493. Pela Lei n° 9.140, de 1995, que criou a Comissao Especial sobre Mortos e

Desaparecidos Politicos, it qual coube reconhecer a morte daqueles que desapareceram

entre os anos de 1961 e 1979 em razao de atividades politicas contrfuias ao regime

enta~ em vigor, foram pagos R$ 41.864.036,36 (quarenta e urn milhoes, oitocentos e

sessenta e quatro mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), 0 que equivale a

aproximadamente US$ 22,375,000.00 (vinte e dois milhOes, trezentos e setenta e cinco

mil dolares) em indenizayoes.

494. Em 2001, foi instituida a Comissao de Anistia, a qual coube indenizar pessoas

impedidas de exercer atividades laborais em decorrencia de ayoes polfticas

empreendidas entre 1946 e 1988. Ate maryo de 2010, aproximadamente R$

2.400.000.000,00 (dois bilhOes e quatrocentos rnilhoes de reals), 0 equivalente a

aproximadamente US$ 1,350,000,000.00 (urn bilhao, trezentos e cinqiienta milhOes de

d61ares) havia sido pago em indenizayoes. A referida Comissao tambem se ocupou de

reparayao imaterial, instituindo projetos como "Anistia Politica, Educayao para os

Direitos Humanos e Cidadania" e "Memorial da Anistia Politica no Brasil". autro

" Anexo 40.
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importante projeto relativo a reparayao imaterial sao os memoriais "Pessoas

Imprescindiveis", que inscrevem memorias de vitimas do regime militar em prayas

publicas, predios de Assembleias Legislativas e universidades.

495. Com relayao as ayoes tomadas para localizar e identificar restos mortais de

vitimas da Guerrilba do Araguaia, entre 1980 e 2009, realizaram-se treze expediyoes,

organizadas pelo Estado e particulares, as quais resultaram na descoberta de doze

ossadas e na identificayao de duas, Maria Lucia Petit da Silva (1996) e Bergson Gurjao

Farias (2009). Para a identificayao futura das ossadas encontradas, foi criado banco de

DNA com amostras de sangue dos farniliares. Para complementar os trabalhos de busca

ate entao empreendidos e dar cumprimento a sentenya judicial promovida por Julia

Gomes Lund e outros, em 2009 foi instituido 0 Grupo de Trabalho Tocantins, que se

encontra em plena atividade para a localizayao e recolhimento de eventuais restos

mortais que venham a ser encontrados. Ate 0 momento, ocorreram duas expediyoes de

reconhecimento e cinco de escavayao. Nao e demais relembrar que 0 Exercito fomece

somente apoio logistico aos trabalhos do Grupo de Trabalho Tocantins, ficando as

atividades tecnicas e cientificas a cargo de antropologos, de profissionais da Policia

Federal e de integrantes de renomadas universidades. Ja foram ouvidas noventa e quatro

pessoas da regiao, pOI' meio de equipe de entrevistas formada pOl' civis.

496. No que conceme a medidas voltadas para a nao-repetiyao dos fatos, 0 Estado

brasileiro informou sobre projeto de lei, em apreciayao pelo Legislativo, que preve

tipificayao do crime de desaparecimento foryado. A Constituiyao de 1988, pOI' sua vez,

tomou 0 crime de tOltura insuscetivel de anistia, graya ou indulto, tipificado pela Lei n°

9.455,7 de abril de 1997.

497. Em 2005, pOI' meio de Decreto Presidencial, determinou-se que todos os

documentos recebidos pOI' unidades de inteligencia e infOlmayao de orgaos federais

fossem recolhidos ao Arquivo Nacional, que os disponibiliza para consultas do publico.

AMm disso, em 2009, 0 Executivo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei

que preve a alterayao da Lei de Acesso a InfOlmayao, de modo a retirar restriyoes de

acesso a documentos que interessem a apurayao de violayoes de direitos humanos

cometidas pOI agentes estatais.

498. Como uma forma de garantia de nao-repetiyao, pode-se citar, ainda, 0 Decreto

Presidencial n° 6.073, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estrategia Nacional de

Defesa, ampliando carga honiria destinada as disciplinas de Direito Constitucional e de

Direitos Humanos nas grades curriculares do Exercito, da Marinha e da Aeronautica.
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Nao passa despercebido 0 fato de as Foryas Armadas brasileiras, hoje, desfrutarem de

grande credibilidade junto ao povo brasileiro e de reconhecimento internacional por sua

atuayao em operayoes de paz e de desminagem humanitaria em diversos paises.

499. Em 2009, criou-se 0 "Centro de Referencia das Lutas Politicas no Brasil 

Mem6rias Reveladas", para difusao de informayoes e docurnentos sobre 0 regime

militar e para incentivo de estudos sobre 0 periodo. Os arquivos, digitalizados,

compoem a "Rede Nacional de Cooperayao e Informayoes Arquivisticas do Projeto

Mem6rias Reveladas". 0 Centro de Referencia tern conclamado a populayao it entrega

de documentos e informayoes, com 0 fito de centralizar seu recolhimento no Arquivo

Nacional.

500. Ao mesmo tempo em que apresentou as diversas ayoes que vern adotando no

ambito interno, 0 Estado brasileiro relembrou a esta Egregia Corte que 0

reconhecirnento da competencia jurisdicional da Corte pelo Estado data de lOde

dezembro de 1998.

501. Em relayao it Lei de Anistia, 0 Estado informou que, por meio da Argiiiyao de

Descumprimento de Preceito Fundamental n0153, 0 Supremo Tribunal Federal julgou,

por sete votos a dois, em observancia ao devido processo legal e de modo transparente e

participativo, valida a extensao dos efeitos da anistia aos crimes praticados pelos

agentes publicos durante 0 regime militar. 0 Supremo Tribunal Federal entendeu que a

Lei de Anistia representa etapa integrante do processo de reconciliayao e

redemocratizayao do Pais e que, por suas caracteristicas, nao configurou uma "auto

anistia".

502. Diante do julgamento da ADPF n° 153, 0 Estado brasileiro invocou

jurisprudencia desta Egregia Corte no sentido da impossibilidade de revisao de decisoes

intemas dos Estados ante a vedayao da f6rmula da quarta instancia, i.e., nao se espera

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos que funcione como 6rgao judicial de

quarto grau.

503. Os principios da legalidade e da anterioridade da lei penal levam 0 Estado

brasileiro a entender que apenas a lei pode criar novos tipos penais, nao podendo 0

costume intemacional ser fonte incriminadora de direito penal54. Foi demonstrado que

os principios da legalidade e da anterioridade estao inscritos nos mais relevantes

documentos intemacionais sobre os direitos humanos e que estao reconhecidos no artigo

54 0 Estado apresentou respeitosas observayoes ao costume intemacional que tipificaria 0 crime de lesa
humanidade, a partir' dos argumentos utilizados pela Corte Interamericana no caso Almonacid Arellano vs
Chile.
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9° da Convenyao Americana. Ademais, 0 Estado lembrou que esta mesma Corte, nos

casos Ricardo Canese e Lori Mejia (panigrafo 125 de ambas sentenyas), ja advertiu do

perigo do arbitrio da autoridade que pode advir da ambigUidade de tipos penais.

504. Ante a interdependencia dos direitos hurnanos e a aparente colisao dos artigos 1°

e 9° da Convenyao, 0 Estado posicionou-se no sentido de que seria preferfvel que esta

Honoravel Corte se valesse do principio da proporcionalidade (conforme caso Kimel,

paragrafo 51), buscando "a menor perda possivel", atraves do pleno respeito ao artigo 9°

e do satisfat6rio respeito ao artigo 1°, diante do fato de ja terem sido adotadas diversas

medidas de nao-repetiyao pelo Estado.

505. 0 Estado reiterou nestas alegayoes que a anistia brasileira teve origem em

clamor da sociedade brasileira em favor da reconciliayao e da redemocratizayao.

DemOIlSlrOU que 0 processo de anistia foi amplamente debatido a epoca nao s6 pelos

dois partidos politicos existentes como tambem pela sociedade, que se reorganizava e

que reclamava 0 retorno ao Brasil de seus compamotas exilados e a liberayao dos presos

politicos. Reitere-se, nao hi que se falar, portanto, em "auto-anistia". A anistia brasileira

foi negociada e proCUI'OU atender ao objetivo do pronto restabelecimento do Estado de

Direito.

506. Ademais, 0 Estado esclareceu que, em 1985, a Emenda Constitucional n° 26

estendeu os beneficios da anistia aqueles nao amparados pela Lei de 1979. Em urn

espirito de ampla reconciliayao nacional, esta Emenda foi a genese da Assembleia

Constituinte que, em 1988, veio a aprovar a vigente Constituiyao, conhecida como

"Constituiyao Cidada". 0 Estado brasileiro reitera que a artistia configurou condiyao

sine qua non para 0 processo de redemocratizayao do Pais. A Lei de Anistia, em

conjunto com a Constituiyao Federal de 1988 e a Lei 9.140, forneceu sustentayao ao

restabelecimento do Estado Democratico de Direito, atualmente em plena vigencia no

Brasil. Essa caracterfstica torna a anistia brasileira concedida aos atos perpetr'ados

durante 0 regime militar instalado em 1964 sui generis quando comparada a anistias

concedidas em outros contextos.

507. Ede se salientar que as ayoes adotadas pelo Estado nao esgotam 0 processo de

reparayao e de revelayao da verdade. A apresentayao pelo Presidente da Republica de

projeto de lei que dispoe sobre a criayao da Comissao Nacional da Verdade atesta a

determinayao do Estado brasileiro de dar continuidade a consolidayao de urna cultura

comprometida com a democracia e com 0 respeito aos direitos hurnanos. A Comissao

Nacional da Verdade, uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, destinar-se-a a
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apurar viola90es de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, para que se conhe9a

a autoria e as circunstilncias em que se deram torturas, mortes, desaparecimentos

for9ados e oculta90es de cadiiver.

508. Ademais, conforme demonstrado nos pariigrafos 373 e seguintes, em especial no

pariigrafo 411, foi aberta verdadeira instru9ao processual no ambito da A9ao Ordiniiria

n° 82.00.024682-5, configurando-se, na priitica, a satisfa9ao da demanda por apura9iio

judicial da verdade, prevista nos modelos te6ricos de justi9a transicional.

509. Em vista de todo 0 argliido ao longo do processo, 0 Estado brasileiro requer,

portanto, que essa Egregia Corte:

a) Declare-se incompetente para apreciar os fatos exauridos antes de 10 de

dezembro de 1998, uma vez que 0 Estado brasileiro reconheceu a competencia

jurisdicional da Corte Interamericana somente a partir da referida data;

b) Reconhe9a as medidas que vern sendo adotadas pelo Estado para reparar os

danos, esclarecer a verdade e impedir a repeti9ao das viola90es ocorridas durante

o regime militar;

c) Arquive 0 presente caso diante da falta de interesse processual dos peticioniirios,

em decorrencia de as medidas jii adotadas, somadas as que estao em

implementa9ao, atenderem a integralidade dos pedidos;

d) Deixe de apreciar a materia que foi objeto da ADPF nO 153, julgada pelo

Supremo Tribunal Federal, em abril de 2010, diante da veda9ao da "f6rmula da

quarta instilncia";

e) Na improviivel hip6tese de nao acolhimento das exce90es preliminares de

incompetencia ratione temporis, de falta de interesse processual e de veda9ao da

"f6rmula da quarta instilncia", julgue improcedentes os pedidos veiculados pela

Comissao Interamericana de Direitos Humanos e pelos representantes das

vitimas, em razao de as medidas jii adotadas, somadas as que estao em

implementa9ao garantirem, no marco do ordenamento juridico brasileiro, a

prote9ao dos direitos consagrados na Conven9ao Americana sobre os Direitos

Humanos que sao contestados nesta demanda.

21 de Junho de 2010.
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Anexos Conteudo
1. Voto do Ministro Celso de Mello na ADPF n° 153
2. Lei n° 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a

Justiya Militar da Uniao e regula 0 funcionamento de seus
servicos auxiliares.

3. Lei 9.299/96, que altera dispositivos dos Decretos-Ieis nOs
1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, C6digos Penal
Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.

4. Constituiyao Federal de 1988.
5. Lei nO 9.455/1997, que defme os crimes de tortura e dli outras

Iorovidencias.
6. Lei Complementar nO 97, de 9 de junho de 1999, que coloca

os Comandos Militares em posiyao de subordinayao
hierarquica ao Ministerio da Defesa.

7. Pl'Ojeto de Lei Complementar nO 543/2009, de autoria dos
Ministerios da Defesa e da Justiya, que visa a alterar a Lei
Complementar n° 97/99.

8. Projeto de Lei nO 7.376, que cria a Comissao Nacional de
Verdade, e estado de tramitacao

9. Parecer do Professor Octavio Amorim Neto (Fundayao
GetUlio Vargas) sobre 0 depoimento de Rodrigo Uprirnny
Yepes perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e
sobre 0 artigo "The Impact of Human Rights Trials in Latin
America", de Kathryn Sikkink e Carl'ie Booth Walling,
acompanhado de curriculum vitae.

10. Materia da Revista inglesa "The Economist", de 12 de junho
de 2010.

11. Parecer do Professor Estevao Chaves de Rezende Martins,
"Experiencias Intemacionais de Anistia, Reconciliayao e
Reestruturayao das Relayoes Sociais", acompanhado de
curriculum vitae.

12. Materias publicadas pela revista VEJA na epoca da
I oromulgacao da Lei de Anistia.

13. Acervos dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema
Nacional de Inforrnayoes e Contra-Informayao - SISNI do
Regime Militar recolhidos (2005-2010) na Coordenayao
Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal -
COREG/AN.

14. Lei n° 8.159/91, que dispoe sobre a politica nacional de
arquivos publicos e privados e dil outras providencias.

15. Lei nO lUll/OS, que regulamenta a parte final do disposto
no inciso XXXIII do caput do art. 5Q da Constituiyao Federal
e dil outras providencias.

16. Decreto n° 4.553/02, que dispoe sobre a salvaguarda de
dados, informayoes, documentos e materiais sigilosos de
interesse da seguranya da sociedade e do Estado, no ambito
da Administracao Publica Federal, e dil outras orovidencias.

17. Decreto n° 5.30l/04, que regulamenta 0 disposto na Medida
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Provisoria nQ 228, de 9 de dezembro de 2004, que dispoe
sobre a ressalva prevista na parte fmal do disposto no inciso
XXXIII do art. 52 da Constituis:ao, e dii outras providencias.

18. CD com copia dos documentos do acervo do extinto SNI,
sobre 0 movimento politico e revolucionario conhecido como
Guerrilha do Araguaia, entregues em 4 de dezembro de 2008,
it 1" Vara Federal da Ses:ao Judiciaria do Distrito Federal.

19. Tabela de indenizas:oes pagas a familiares de moctos e
desaparecidos politicos da Guerrilha do Araguaia.

20. Decisao do juizo da 1" Vara Federal do Distrito Federal, nos
autos da As:ao Ordinaria n° 82.0024682-5, deterrninando 0

seguimento, pelo Ministerio Publico Federal, dos trabalhos
do Grupo de Trabalho Tocantins.

21. Portaria n° 713-MD, de 30 de abril de 2010.
22. Oficio GAB IIIPRMJMBAIPA/N° 481/2010, de 18 de maio

de 2010, do Ministerio Publico Federal de Maraba.
23. Decreto n° 79.099/1977.
24. Oficio n° 457/2006-MB, de 15 de mars:o de 2006, do

Comando da Marinha.
25. Diario da Camara dos Deputados de 25 de iunho de 2005.
26. Petis:ao da Uniao, de 24 de mars:o de 2010, nos autos da

As:ao Ordinaria n° 82.0024682-5, na qual se requer a
intimas:ao de representante do jornal "0 Estado de Sao
Paulo" e do Tenente-Coronel Sebastiao Curio Rodrigues de
Moura.

27. Petis:ao da Uniao, de 7 de dezembro de 2009, nos autos da
Acao Civil Publica n° 2001.39.01.000810-5.

28. 3° Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH·3).
29. Oficio n° 96/2009/PRU1/AGU, da Advocacia-Geral da

Uniao, de 12 de mars:o de 2009.
30. Folhas 32408 e 32409 dos autos da As:ao Ordinaria nO

82.0024682-5.
31. Decisao do STJ arquivando 0 Inquerito Policial Militar

contra os Procuradores da Republica.
32. Ata da 10' sessao extraordinaria de 2001 do Conselho

Superior do Ministerio Publico Federal, de 30 de agosto de
2001.

33. Ata da 7" sessao ordinaria de 2001 do Conselho Superior do
Ministerio Publico Federal, de 11 de setembro de 2001.

34. Nota de apoio aos Procuradores da Republica, publicada pelo
Conselho Superior do Ministerio Publico.

35. Folhas 32017 a 32222 dos autos da As:ao Ordinaria n°
82.0024682-5.

36. Relatorio geral das atividades de campo de 2009 do Grupo de
Trabalho Tocantins.

37. Portaria nO 509 da Procuradoria-Geral da Republica, datada
de 16 de outubro de 2009.

38. Alegas:oes orais proferidas em 21 de maio de 2010 pelo
agente do Estado perante a Corte Interanlericana de Direitos
Humanos.
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39. Pesquisa de opiniao promovida pelo Instituto Brasileiro de
Opiniiio Publica e EstatEstiea (IBOPE), segundo a qual, em
capitais e cidades do interior, 80% das pessoas ouvidas
aprovavam a anistia tal como proposta, pelo entao Presidente
Joao Figueiredo.

40. RecUI'so interposto (agravo de instrumento n.o 187184) pende
de decisao do Tribrmal Regional Federal da 2° Regiao,
intemosto na acao DODular n° 2009.51.01.015245-4.
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ERRATA As ALEGACOES FINAlS ESCRITAS DO ESTM 546
BRASILEIRO NO CASO N" 11.552 - JULIA GOMES LUND E OUTROS

VS. BRASIL

(GUERRILHA DO ARAGUAIA)

I. Na pagina 11, paragrafo 51, linha 6, onde se Ie "(incider tanturn), leia-se
"(incidenter tanturn).

2. Na pagina 14, paragrafo 69, no final do paragrafo, onde se Ie "(ver paragrafo
38)", leia-se "(ver paragrafos 45 e 54)".

3. Na pagina 16, paragrafo 78, onde se Ie "Na ohra 'Democracia e Forc;:as Armadas
no Cone Sul"', leia-se "De acordo com a obra 'Democracia e Forc;:as Armadas
no Cone Sul'''.

4. Nas paginas 18/19, paragrafo 84, linha 4, onde se Ie "0 primeiro Ministro da
Defesa a ocupar 0 cargo", leia-se "0 primeiro a ocupar 0 cargo de Ministro da
Defesa".

5. Na pagina 24, paragrafo 108, onde se Ie "0 Estado presta esc1arecimentos nos a
seguir", Ieia-se "0 Estado presta esc1arecimentos a seguir".

6. Na pagina 24, paragrafo 111, onde se Ie "pais com, tais caracteristicas", leia-se
"pais com tais caracteristicas"

7. Na pagina 65, paragrafo 291, Iinha 5, onde se Ie "(sobre 0 movimento "Diretas
Ja!", ver 0 paragrafo 3)", leia-se "(sobre 0 movimento "Diretas Ja!", ver 0

paragrafo 27)".

8. Na pagina 79, no final do paragrafo 341, onde se Ie "(ver nota de rodape nO 33)",
leia-se "(ver nota de rodape n° 34)".

9. Na pagina 86, no final do paragrafo 367, onde se Ie "a tim de determinar seu e
ou nao urn desaparecido politico", leia-se "a fun de determinar se e ou nao urn
desaparecido politico".

10. Na pagina 101, no paragrafo 437, onde se Ie "fls. 32017 - 32222", leia-se
"32217-32222". Leia-se 0 mesmo na descric;:ao do anexo 35, da Iista de anexos.

11. Na pagina 121, no anexo 40, onde se Ie "pende", Ieia-se "pendente".




