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Rio de Janeiro, 21 de junho de 2010

Dr Pablo Saavedra Alessandri
Secretario Executivo
Corte Interamericana de Direitos Humanos
Costa Rica

REF: Caso CDH-11.552/035
Gomes Lund e oulros (Guerrilha do Araguaia)

Brasil

Prezado Dr Saavedra,

o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissao de Familiares
de Mortos e Desaparecidos Politicos de Sao Paulo e 0 Centro pela Justiga
eo Direito Internacional (CEJIL), em nome e representagao das vitimas de
desaparecimento forgado da Guerrilha do Araguaia e de seus familiares
(doravante "as vitimas e seus familiares"), apresentam suas alega<;6es
finais escritas, de acordo com 0 ponto resolutivo numero 11 da Resolu<;ao
do Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante
"Corte Interamericana" ou "Corte") de 30 de mar<;o de 2010

De acordo com esta Resolu<;ao as representantes das vitimas e .de .seus
respectivos familiares encaminham argumentos sobre as excei;6es
preliminares e merito, bem como as suas pretens6es em materia de
reparagao e custas no caso em epigrafe

I. Introdu9ao

o Golpe Militar no Brasil, desde 0 seu inicio assumiu caracteristicas muito
particulares: em um primeiro momenta prometia a democracia Embora 0

pals fosse presidido por um civil regularmente eleito vela voto popular e 0

comunismo nao estivesse vigente no pais, 0 golpe militar foi e ainda e
chamado pelos militares de "Revolu<;ao Democratica", como se 0 status
quo antes do golpe nao fosse a democracla

A ditadura militar no Brasil teve suas particularidades Se estendeu por
longos 21 anos (1964-1985), esse periodo dilatado resultou na ocupa<;ao
integral dos cargos dos poderes pliblicos por aqueles que se identificavam
com 0 regime militar, tanto ideol6gico como adminlstrativamente. Ao lange
dos anos, nao s6 a cupula, mas tambem a integralidade dos espa<;os
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publicos foi ocupada por simpatizantes do regime e de perpetradores de
suas praticas..

Logo nos primeiros anos 0 regime foi recrudescendo, criando um marco
legal fundamentado em diversas normativas de exce9ao que Ihes
assegurou 0 exercicio do poder par meio da for9a

A crescente redu9ao das garantias dos direitos civis e politicos, com a
prom09ao de cassa90es, deposi9ao de governantes legalmente eleitos,
recesso e fechamento do Congresso Nacional culminou com a extin9ao
dos Partidos Politicos tradicionais A partir de 1968 come90u a processo
de radicaliza9ao do regime, no incremento do usa de meios brutais de
repressao

Em total contradi9ao com sua natureza fim, todo 0 aparato de seguran9a
p'Jblica, inclusive 0 exercito, utilizou sua autoridade para garantir, pela
for9a e meios criminosos sua perman€mcia no poder.

Eo nesse periodo em que se,concretizam os desaparecimentos for9ados de
opositores politicos. De fato, as prisoes regularmente registradas nao mais
ocorreram, simplesmente os militantes politicos na sua grande maioria
sumiram, como se nunca houvessem side presos.

A modifica9ao drastica do regime institucional determinou que os 6rgaos
republicanos dos tres poderes, tardassem muito, em tempos democraticos
a se renovar, tanto no que se refere aos seus membros, quanta a
identifica9ao de suas diretrizes com a regime ditatorial

Nesse sentido ainda se percebe objetivamente que ha VICIOS nas
institui90es publicas, especialmente aquelas relacionadas as garantias da
consolida9ao do Estado de Direito, as quais precisamente atuam como se
a ditadura terminara ontem, e nao ha 25 cinco anos etr~s

Dois exemplos simb6licos podem ajudar a mensurar esta dificuldade do
estado brasileiro em romper com a cultura e 16gica que deu sustenta9ao a
epoca aos militares, 0 primeiro diz respeito a comemora9ao anual no dia
31 de mar90, realizada pelas for9as armadas, em comemora9ao da
"Revolu9ao Democratica'" Eo dizer que, ainda nos dias de hoje, ha
festividades, que louvam 0 golpe militar. Cultuando e promovendo para os
novas quadros das corpora90es militares a ditadura e seus horrores como
um beneficia para a sociedade. 0 outro exemplo simb6lico, mas nao
menos nocivo a juventude, que pertence as carreiras das For9as Armadas,

I Convile do Clube Militar para ·'8e5580 Solene em homenagem ao 460 aniversario da
revolw;ao democralica de 31 de marttO de 1964~-
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sao as proilticas pedag6gicas dos colegios militares recentemente
denunciadas em jornal' de grande circula9ao nacional. Urn livra didatlco
adotado pelos coleglos militares utilizado par alunos da yaserie, que sao
anualmente utillzados por apraximadamente 14 000 filhos de milltares e
civis, oferece informa90es distorcidas e revisionistas a respeito da ditadura
milltar de 1964, citando por exemplo: " 0 Governo reprimiu e eliminou os
grupos comunistas engajados na luta armada, porque a preserva9ao da
ordem publica era condi9ao necessaria ao progresso" 0 comandante do
colegio militar quando interpelado sabre a omissao no referido livra didatico
sabre a pratica sistematica de tortura e as desaparecidos politicos
esclarece "Dentro desse culto de valores e tradi90es do exercito, esse tipo
de assunto n6s buscamos nao tratar, Ate porque no ambito do exercito
brasileiro, essas questoes nao sao permitidas"

Da mesma forma, porem bem menos simb61ica as consequencias
estruturais nos poderes publicos e a percep9ao de justi9a pela sociedade,
atualmente, refletem a heran9a da impunidade nas praticas formais e
informais das institui90es ~ublicas de justi9a e seguran9a

Se hoje a Estado Brasileira reconhece na democracia a brutalidade e a
magnitude da repressao que enfrentou sua sociedade 11a 46 anos, e se
sustenta seu comprornisso com a verdade, e estranho que' apenas
determinados documentos ainda estejam disponlveis, e apenas aqueles
que pouco acrescentam sao apresentados aos famillares das vitimas
desaparecldas e a sociedade brasileira, resultando em uma verdade
parciaL

o pedido de renuncia a justl9a iransferiu para a sociedade a
responsabilidade de honrar urn acordo que ela nunc~, oem nos dias de
hoje, nem no passado, teve a oportunidade de negociar e aceitar Esta
condi9ao irnposta mi' interpreta9ao polilica da Lei de Anistia para que se
desse a abertura polilica e se realizasse a transi9ao para 0 regime
dernoc"iltico nao pode ter a status de negocia9ao permanente

Em pleno regime democratico a sociedade brasileira necessita de uma
diretriz etica que nao coloque em duvida a credibilldade da justi9a, para
tanto 0 Estado tern que garantir aos cidadaos que todos sao iguais perante
a lei, nao estando uns mals que outros sob a sua tutela. Pelo contrario, a
agente do estado tem que ser a exemplo para as demais cidadaos, nao
praticando . crimes contra a humanidade e sendo devidamente
responsabilizado quando estiver comprovadamente envolvido.

2 Folha de S. Paulo - "Livro do exercito ensina a louvar ditadura" - Cotidiano 3 - 13 de
junho de 2010
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Uma vez que 0 monopolio legitime do uso da forya fisica, delegado por
cada cidadao ao Estado - cuja responsabilidade esta concentrada sob a
tutela das instituiyoes de seguranya publica 'na garantia do respeito a lei,
no ambito interno, e sob a tutela das Foryas Armadas na garantia da
proteyao do territorio contra ay6es externas, pressupoe a convivencia
pacifica, no entanto de forma alguma autoriza a barbarie contra a
sociedade

Em nenhuma oportunidade, ainda que em meio a um estado de exceyao,
os agentes publicos ou privados em nome de um estado totalitario ou
autoritario, podem utilizar seus orgaos de seguranya, interna ou exlerna,
contra seus proprios cidadaos, e se assim 0 fizerem, sejam estes agentes
publicos ou privados, militares ou civis, estarao da mesma forma,
suscetiveis ao alcance da justiya

Ao Estado brasileiro resta a necessidade de tomar aiguns passos
fundamentais para a nao repetiyao dos fatos Ja tarda decadas, para atuar
e propor passos basicos, pqucos deles iniciados seguem inconclusos, que
resultam em nada ou quase nada para garantir 0 nunca mais

As ayoes que permitiram naquela epoca a redemocratizayao, nao
promoveram as reviso"!s necessarias A leitura, historica e politica, indica
que existe um deficit democratico serio, que se traduz em graves violay6es
de direitos humanos que se perpetuam na atualidade

No presente caso, a demanda da Comissao Interamericana de Direitos
Humanos (doravante, "a Comissao Interamericana" ou "CIDH"), 0 escrito
autonomo de petiyoes, argumentos e provas das representantes das
vitimas e de seus familiares, e a contestayao do Estado brasileiro, par
meio de sua v~rsao oficial dos fatos (0 Livro-relatorio "Direito a MemOria e
a Verdade"), cbincidertl em estabelecer que entre as anos de 1972 e 1975
foi realizada uma serie de operayoes militares, divididas em tres
campanhas, para exterminar 0 grupo de oposilores politicos ao regime
militar, conhecido como Guerrilha do Araguaia, formado por membros do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e camponeses moradores da regiao,
a qual foi organizada as margens do Rio Araguaia Tais operac;6es
militares resultaram no desaparecimento forc;ado de, pelo menos, setenta
pessoas e vitimou grande parte da populac;ao civil residente naquela
regiao

Durante as operayoes, os agentes do Estado foram autores de graves
violac;oes aos direilos humanos, como detenyoes ilegais e arbitrarias,
torturas, execuyoes sumarias e desaparecimentos fon;ados, perpetradas

7



contra aqueles que se opunham ao regime, bem como contra camponeses
solidarios aos militantes do PCdoB Estas opera90es foram secretas,
conforme determinado pelos dirigentes do estado ditatorial, 0 que resultou
por muitos anos no absoluto desconhecimento da sociedade brasileira a
respeito da existemcia destas campanhas militares e de suas respectivas
consequenclas' As opera90es incluiram a elimlna9aO sllenciosa de
militantes e camponeses, sendo Impossivel dimensionar a extensao e 0

numero exata de pessoas afetadas" No presente caso, denunciamos
especificamente 0 desaparecimento for9ado das setenta vltlmas que
tomamos conhecimento Dentre elas, apenas os restos mortais de Marla
Lucia Petit da Silva, Lourival Moura Paulino' e Bergson Gurjao Farias
foram localizados e Identlflcados

Passados mals de 35 anos desde que ocorreram os fatos, ainda nao foi
inlclada qualquer Investlga9ao judicial criminal pelo Estado a fim de
verificar a responsabllidade individual dos perpetradores dos crimes
cometidos, os quais tampouco foram processados e punidos' Esse fato
nao e controvertido pelo Estado Ao contrario, as tres partes atribuem a
total impunldade neste caso, principalmente, a Interpreta9ao prevalecente
da Lei de Anistia braslleira (Lei n° 6 683/79), recentemente legitimada pelo
Supremo Tribunal Federals, segundo a qual se estendeu a anlstia politica
aos agentes do Estado que cometeram graves vlola90es aos direltos
humanos durante 0 regime milltar

Assim mesmo, as a90es civis interpostas no ambito Interno para conhecer
a verdade e localizar os restos mortals nao foram eficazes para 0

esclareclmento dos fatos Nega-se, h8 mals de 28 anos, 0 dlrelto a
verdade e a justl9a dos familiares das vltimas' Da mesma forma, como
sera vista, as mlssoes de busca e locallza9aO dos desaparecldos politicos,

3 Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid€mcia da Republica Direito a Memoria
e a Verdade. Comissao Especial sabre Mortos e Desaparecidos Politicos" Brasilia, 2007,
pa9s 195·200

4 Segundo informac;:ao recebida de seu filho Ruiderval Miranda Moura, seus Testos teriam
side identificados no ano de 2008, apos exumaJtao realizada no cemih1rio de Maraba
5 Hi! uma representagao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ao Ministerio Publico Federal
de junho de 2009, mas nao houve instaurac;:ao de inquerito criminal. sornente de
procedimento administrative Portanlo, nao se considera como invesliga~ao criminal
Anexos 1 e 2 da petigao de 15 de janeiro de 2010 das Representantes das Vltimas e
familiares

6 Documentos 8 e 9 da Petiyao de Falos Supervenienles de 14 de Maio de 2010

7 Alem da Iramilagao pOl' mais de 28 an05 da Agao Ordinaria para Presta~o de Fata
interposta pelos familiares no ano de 1982. uma analise dos autos do processo judicial.
permite a conclusao de que os pedido5 dos famiHares requerentes - esclarecimento do
paradeiro e entrega dos restas mortais - ainda nao foi cumprida pelo Estado brasileiro
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na reg lao do Araguaia ou seus respeclivos restos mortais organizadas
pelas inslituiyoes do Estado fracassaram 8 Em grande parte devido a falta
de devida diligencia e falta de informayao oficial, devido a obstruyao a
abertura dos arquivos das Foryas Armadas' Na realidade, todas as
ossadas que foram identificadas ate a presente data, foram encontradas
em missoes realizadas por iniciativas independentes dos familiares, com 0

apoio da sociedade civil, e sem a ajuda do Estado10

Finalmente, a ausencia de um ordenamento jurldico interno que garanta 0

acesso a informayao em poder do Estado tem cerceado 0 direito a verdade
e Iiberdade de expressao no pals11 A ausencia de uma lei de acesso a
informayao e de mecanismos de produyao de informayao, aliados ao
restritivo marco legal de c1assificayao de sigilo de documentos, bem como
ao discurso anacr6nico do Estado quanto aos documentos oficiais
relacionados ao presente caso, e ainda a pratica de destruiyao de
documentos, obstruyao e negligencia na produyao de documentos
relevantes, tem impedido 0 efetivo acesso pelos familiares e pela
sociedade a documentos' essenciais para a reconstruyao dos fatos
hist6ricos e conhecimento da verdade nos casos individuais

Conscientes. da referida importancia do presente caso para a sociedade
brasileira, bem como seu incomensuravel impacto para os familiares das
vltimas, apresentamos a seguiras alegayoes finais das representantes das
vilimas e familiares das vitimas

8 Declarar;ao de Crime-ia Alice Schmidt de Almeida durante a Audiencia Publica ante a
Corte lnteramericana de Direitos Humanos, em 20 de Maio de 2010 Contestalfao do
Estado Brasileiro, paginas 38 a 46 e Anexos 21 a 28

9 Declara980 de Belisario dos Santos .JUnior ante a Corte Interamericana durante a
audiencia publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010 A resposla da AdvQcacia Geral da
Uniao na Alfao Ordinaria para Preslat;:ao de Fato (doc 1 da petil(ao de fatos superveniente
das represenlantes das vltimas e de S8US famlliares), demonslra claramenle que nao foram
entregues documentos militares e que tampouco foi feilo urn trabalho de investiga9ao previa
ao trabalho de campo do Grupa de Trabalho Tocantlns. errado para dar cumprimenlo a
Ac;ao em abril de 2009

10 Importanle ressaUar que a ossada identifrcada como de Bergson Gurjao Farias foi
exumada em missao realizada pela Comissao Especial de Martos e Desaparecidos
Politicos em 1996, mas ja tinha sido localizada em misseo realizada pelos familiares. sem
apoio do Eslado. em 1991 Dec1arac;ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte
Interamericana durante a audiencia publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010

" Declarayao por affidavit do perito Damian Miguel Loreti e de Flavia Piovesan. Escrito de
20 de Abril de 2010 da Comissao Interamericana de Direilos Humanos
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II. Considera"oes sobre as exce"oes preliminares propostas
pelo Estado

No tocante as exce<;oes preliminares apresentadas pelo Estado brasileiro
em sua contesta<;ao a demanda, as representantes das vitimas e de seus
lamiliares reiteram suas observa<;oes e argumentos apresentados em
comunica<;ao de 15 de janeiro de 2010

Nesta, solicitaram que a Corte Interamericana declarasse que possui
competemcia temporal para analisar todas as viola<;oes denunciadas, ou
seja, aquelas que persistem em latos posteriores a ralifica<;ao da
Conven<;ao Americana sobre Direilos Humanos e ao reconhecimento da
jurisdi<;ao da Corte Interamericana pelo Brasil, e os desaparecimenlos
lor<;ados das vltimas do caso, em virtude do caniter continuado e
permanenle deste delito

Dos setenta desaparecidos do presenle caso, somenle tres loram
idenlificados Maria Lucia Petit da Silva, Lourival Moura Paulino e Bergson
Gurjao Farias Inlelizmente, como Maria Lucia Petit da Silva em lun<;ao do
tardio reconhecimento da jurisdiyao desta Egregia Corte pelo Estado
brasileiro (em 10 de dezembro de 1998), esta Corte esta impedida, por
lalta de competencia temporal, a se pronunciar a respeilo do seu
desaparecimento loryado..

Contudo, no que diz respeito· a responsabilidade internacional do Estado
brasileiro em relayao ao desaparecimento lor<;ado de Bergson Gurjao
Farias e Lourival Moura Paulino, esta persistiu ate a data em que seus
restos mortais l\lram identificados, respectivamente nos "nos de 2009 e
2008 Assim mesrno, a responsabilidade do Estado pela impunidade
absoluta em rela<;ao a estes crimes e a lalta de inlorma<;ao a respeito das
circunstancias de SU8S mortes, bem como as de Maria Lucia Petit da Silva,
persisle ate a presente data

Assim mesmo, importante reiterar a junsprudencia desta Corte a respeito
da necessidade de analisar a totalidade dos latos levados a considera<;ao
sobre 0 desaparecimento lor<;ado de pessoas, pois somenle "de esle modo
el analisis legal de la desaparicion forzada es consecuente con la compleja
violacion a derechos humanos que esta conI/eva, con su caracter
contJiJUado 0 permanente y con la necesidad de considerar el contexto con
que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el
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tiempo y enfocar integra/mente sus consecuencias, teniendo en cuenta el
corpus juris de proteccion tanto interamericano como internae/ona!,,'2

Assim, diante do carater permanente do crime de desaparecimento forc;:ado
de pessoas e da necessidade de uma analise ampla dos fatos, a Corte
Interamericana possui competencia temporal para julgar as violac;:5es
denunciadas no presente caso.

No que se refere as demais excec;:5es preliminares propostas pelo Estado
brasileiro, as representantes solicitaram que a Corte deferisse a
admissibilidade do presente caso aquela determinada pela Comissao
Interamericana, especialmente porque 0 Brasil nao alegou qualquer erro
grave nesta decisao que pudesse haver prejudicado 0 direito de defesa
das partes.

Assim mesmo, no que tange as exceg5es preliminares sobre 0

esgotamento dos recursos internos propostas pelo Estado, no
procedimento perante a' Corte Interamericana, as representantes
entendem que estas sao extemporaneas e inoportunas porque, somente
alegadas nesta oportunidade e nao "previamente ao pronunciamento sobre
a admissibilidade da denuncia por parte. da Comissao Interamericana"13
Portanto, defendem que 0 Brasil renunclou tacitamente a utilizar estas
excec;:5es preliminares14 e que nao pode, neste momento processual,
aiegar recursos que considera que estao pendentes de esgotamento que
nao havia alegado anteriormente'5

Finalmente, caso esta Egn§gia Corte resolva analisar as excec;:5es
propostas pelo Brasil, as representantes entendem que entre os reCUrS9S
apresentados como pendentes de resoluc;:ao interna pelo Estado bras(lei~o,
nenhum deles e idiineo e adequado para remediar urn caso de
desaparecimento forgado de pessoas. 0 recurso idoneo e adequado para
tanto e 0 recurso penal, 0 qual tern sido obstacularizado no Brasil em
func;:ao da interpretac;:ao que se deu a Lei de Anistia Com eleito, ate a

12 Corte IDH Caso Radllla Pacheco v Mexico_ Sentenv8 de 23 de novembro de 2009. par
146

13 Corte IDH Caso Garibaldi v Brasil, Senteng8 de 23 de setembro de 2009 (Excet;oes
Prefiminares. Mento, Reparaqoes e Custas) _Serie C No, 203. para, 48
14 Corte lDH Caso Castillo Paez v Peru, Sentenl(8 de 30 de janeiro de 1996 (Exceqoes
Prefiminares) _Serle C No. 24, para _40; Corte IDH Caso Loayza Tamaio v Peru. Sentenya
de 31 de janeiro de 1996 (E"Kcer;oes Preliminares), Sene C No 25. para 40; Corle IDH
Caso de /a Comunidad Mayagna (Sumo) Awas ringni v Nicaragua Sentenva de 1tl de
janeiro de 2000 (Excec;oes Preliminares) Serie C No 66, para, 53
15 Corte IDH Caso Tibi v Equador Senlen98 de 7 de selembro de 2004 (Excec;oes
Preliminares. Mento. Reparac;6es e Cus/as) Sene C No 114. paras 51~52
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presente data inexiste procedimento penal para investigar 0

desaparecimento for,ado das vitimas do presente caso16, 0 que
demonstra, mais uma vez, a omissao e negligencia do Estado em rela,ao
a sua obriga<;:ao de invesligar, processar e julgar os desaparecimentos
for<;:ados das vitimas do presente caso e eselarecer jUdicialmente os fatos

Na audiencia publica perante a Corte, 0 Estado brasileiro alegou que,
considerando 0 julgamento da Argui<;:ao de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nO 153 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
partes requerentes neste caso visavam urn julgamento de 4" instancia, 0

qual e proibido pelo Direito Internacional dado 0 canMer subsidiario da
jurisdi<;:ao internacional A este respeito, importante tecer alguns
eselarecimentos

E inicialmente importante destacar que a A,ao de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) e uma a,ao judicial de controle concentrado
de constitucionalidade, com urn rol limitado de atores com legitimidade
ativa para propo-la, 0 que.nao inelui individuos. Ou seja, os familiares das
vitimas nao poderiam propo-Ia diretamente, 0 que a tornava inacessivel
para os mesmos, nao estando estes, portanto, obrigados a esgota-Ia
Assim mesmo, a ADPF so foi regulamentada no ano de 1999, apos a
denuncia do presente caso perante a Comissao interamericana, e seu nao
esgotamento nao foi suscitado pelo Estado no tramite perante a Comissao
Interamericana, sendo, inoportuno e extemporaneo neste momento
processual Destaca-se tambern que, por ser a ADPF, uma a,ao de
controle concentrado de constitucionalidade, e portanto urn recurso
extraordinario que tern "por objeto et cuesiionamiento de una norma y no la
revision de un fallo"" Neste sentido, esta 'Egregia Corte ja decidiu que
estas a,oes "no puede[n] ser considerada[s] como un recurso interno que
deba necesariament", ser siempre agotada por el peticionario..18

Tendo ern vista que a pretensao das representantes das vitimas e de seus
famiiiares e conhecer a verdade e obter justiga, e que a decisao do STF,
ao estender a Anistia aos agentes da repressao que cometeram crimes
contra a humanidade, impediu objetivamente a realiza,ao de justi,a e 0

16 Hit uma representa9ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ao Ministerio Publico
Federal de junho de 2009, mas nao houve inslauralfao de inquerito criminal, samenle
procedimento administrativo. Portanto, nao 58 considera como investigavao criminal
Anexos 1 e 2 da petir;80 de 15 de janeiro de 2010
Ii Corte IDH Casa Herrera Ulloa v. Costa Rica. Exce90es Preliminares. Merilo e
Repara9oes, Sentem;a de 2 de julho de 2004. Serie C No 107, par 85

16 Corte IDH. Casa Herrera Ulloa v. Costa Rica. Exc€r;oes Preliminares. Merile e
Repara90es Senten~a de 2 de julho de 2004 Serie C No 107, par 85
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acesso a verdade, 0 argumento do Estado brasileiro, que busca distorcer a
realiza,ao do pronunciamento desta Egregia Corte no presente caso como
uma forma de constitui,ao de quarta instancia, nao se sustents. A decisao
do STF e objeto de litlgio no presente caso, justamente no que eontradiz
as obriga,oes internaeionais do Estado brasileiro de investigar, processar
e sancionar graves viola,oes aos direitos humanos e no que se contrapoe
a jurisprudeneia consolidada do sistema interamericano sobre a aplicai'ao
de leis de anistia como empeeilhos para a investiga,ao de viola,oes aos
direitos humanos

Portanto e justamente em virtude da viola,ao de diversos direitos
consagrados em instrumentos interamerieanos pelo desapareeimento
for,ado das vitimas deste caso; pela falta de investiga,ao dos fatos que
resultou na impunidade absoluta dos perpetradores destes crimes; pela
ineficacia e falta de devida diligencia das medidas adotadas para garantir 0

direito a verdade e a justi,a; e pelas restri,oes i1egltimas ao direito de
acesso a informa,oes em poder do Estado, que se justifica 0 aeeso ao
sistema interamerieano dEl prote,ao, bem como de repara,oes que
permitam ao Brasil realizar avan,os no eselareeimento da verdade

Eneste sentido que a recente deeisao do STF e chave para compre~nder

o alcance da responsabilidade internacional do Estado e das reparat;:oes
solicitadas Portanto, as representantes das vitimas e de seus familiares
nao deseonsideram 0 cariiter subsidiiirio da jurisdi,ao internacional, mas
compreendem ·que a aniilise do eonjunto de elementos que vem
determinando a viola,ao continuada dos direitos das vitimas e de seus
familiares e essencial para a determina,ao da responsabilidade
internacional do Estado brasileiro

No que se refere a an,iilise das viola,oes denunciadas, esta Egregia Corte
jii se pronuneiou no sentido de que "Ia Corte debe efectuar un examen del
eonjunto de las aetuaciones judie/ales internas para obtener una
perc..epeion integral de tales aetuaciones, y estableeer s/ resulta a no
ev/dente que diehas aetuae/ones eontravienen los estandares sabre deber
de invest/gar y dereeho a ser aide y a un reeurso efectivo que emergen de
los art/culos 1 1, 8 Y25 de la Conveneion ,,19

Neste mesmo sentido, tanto a Corte Interamericana como outros 6rgaos de
supervisao internacional dos direitos humanos, tem discutido a adequa,ao
aos compromissos assumidos nos tratados que Ihes servem de referencia

19 Corte IDH Caso los "Ninos de /a Calle" (VilJagran Morales e a/ros) v Guatemala, Mento
SentenQ8 de 19 de novembro de 1999 Serle C No. 63. par 224
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normativa com decisoes tomadas pelas altas cortes ou normativa federal
ou constitucional dos Estados parte dos tratados

Assim, resta sem fundamentos a arguiyao levantada pelo Estado durante a
audiencia publica, bem como as demais exceyoes preliminares propostas
pelo Brasil, as quais devem ser afastadas par esta Egregia Corte e
declaradas improcedentes

III. ConsideraCfoes sobre a determinaCfao da natureza de

vitimas dos familia res dos desaparecidos no Araguaia

As representantes das vitimas reiteram seus argumentos apresentados no
escrito de petiyoes, argumentos e provas, na petiyao de Og de ablil de
2010 e na audiencia publica perante a Corte no que tange a
individualizayao das vilimas indiretas do presente caso .. Nestas ocasioes,
as representantes argumentaram que a dislinyao entre os familia res das
vitimas desaparecidas, cujos nomes foram precisados ao lange do tempo
nas distintas etapas processuais do presente caso, nao respeita a tutela
integral aos direitos humanos e 0 principio de igualdade Assim como
desconsidera as peculiaridades do presente caso As representantes das
vitimas e respectivos familiares defenderam que 0 Estado brasileiro,
consciente das diferenyas nas listas, nao apresentou objeyoes em
nenhuma de suas comunicayoes a respeito da possibilidade de se precisar
os nomes dos familiares das vitirnas desaparecidas no Araguaia

A Corte Interamericana, em reiteradas oportunidades assinalou que 0

procedirnento internacional de proteyao e menos formal e rnais f1exivel que
o procedimento no direito interno, e que se inclina a proteger em melhor
medida os direitos fundamentais tutelados na Convenyao Americana
Assim 0 tern feito, sam ser omissa quanto a tutela da seguranya juridica ou
a tutela do equilibrio processual das partes, e sem tampouco perder de
vista 0 lim ultimo do sistema de proteyao, 0 qual e a garantia dos direitos
humanos, entre os quais estao os direitos a verdade, a justiya e a
reparayao.

Conforme destacado no escrito de peliyoes, argumentos e provas20 das
representantes, assim como no relat6rio previsto no artigo 50 da
Convenyao Americana" e na demanda da Comissao Interamericana", 0

20 Escrito de petiyoes. argumentos e provas des representantes das vitimas e familiares, p
136

21 Relat6rio sabre 0 merito da Comissao Interameric8n8. par 95

22 Escoto de peti90es, argumentos e proves des representantes das vitlmas e familiares.
par. 107
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presente caso possui peculiaridades que dificultaram a nomina9ao da
totalidade dos familiares das vitimas desaparecidas Entre elas, a mudan9a
da jurisprudemcia dos 6rgaos do sistema interamericano durante os 15
anos de tramite deste caso, especialmente com rela9ao a precisao do
momenta processual para individualizar as vltimas Assim, a luz do maior
esclarecimento propiciado pela jurisprudencia mais recente da Corte sobre
a determina9ao das vltimas, as representantes se esfor9aram
profundamente para sensibilizar organiza90es e familiares sobre. a
importancia de nominar os familiares dos desaparecidos, Indo muito mais
alem do requerldo para a representa9ao daquelas pessoas que tinham
procura9ao, no interesse de assegurar que cada pessoa afetada direta ou
indiretamente pudesse conhecer e, eventualmente, se beneficiar do
processo no sistema interamericano

Neste sentido, e importante destacar que 0 presente caso possui um
grande numero de vitimas indiretas distribuldas geograficamente por· todo
o Brasil Assim mesmo, muitos dos pais e maes que historlcamente
buscaram, de forma organizada, 0 esclarecimento dos fatos e a localiza9ao
de seus filhos e filhas desaparecidas vieram a falecer Esse processo
natural resultou na perda do contato entre os familiares que haviam
iniciado as buscas e os proceditnentos judiciais internos e internacional, 0

que dificultou a localiza9ao dos irmaos e filhos das vltimas desaparecidas

Somadas a estas dificuldades, 0 presente caso nao contou com qualquer
procedimento investigativo penal no ambito interno, 0 que tambem
restringiu a possibilidade de nomina9ao das vitimas diretas e indiretas
Assim mesmo, os documentos em poder do Estado que poderiam permitir
o conhecimento da totalidade dos familiares nao estavam a disposi9ao do
pljblico e tampouco das representantes como, por exemplo, os nomes dos
familiares que receberam as indeniza90es ap6s 0 falecimento dos pais das
.vitimas '

Em casos anteriores, no qual havia um grande numero de vitimas diretas e
indiretas, as quais sempre hayiam side nominadas de forma generica,
como no presente caso, esta Egregia Corte ja determinou que:

Particularmente, en casos de masacres a de multiples vfctimas, fa
Corle ha side flexible en /a identificaci6n de presuntas vfctimas, aCm
cuanda estas hayan sida alegadas en la demanda de de la Camisi6n
como los "sobrevivienfes" de la masacre y "sus familiares:", 0 cuando
las partes hayan presentado en escritos posteriores a la demanda
informacion adicional sabre /a identificaci6n de las presuntas vlctimas
En alras casos de masacres, la Corte ha considerado como
presuntas vlctfmas a las personas identificadas con posterioridad,
debida a que las camplejidades y dificullades presenladas al
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individuafizarlas permiten presumir que hay atln vlctimas pendientes
de determinaci6n. 23

Durante 0 tramite do presente caso na Comissao Interamericana, as
representantes sempre se referiram aos familiares das vilimas
desaparecidas de forma generica precisando paulatinamente alguns
nomes, e que a apresentayao das Iistas submetidas, antes do lim do
tramite do caso na Comissao Interamericana, foi um mecanisme de
precisao destas vitimas que ja haviam side incluidas

No caso recente, Radilla Pacheco vs. Mexico, esta Corte Interamericana
afastou a excepcionalidade da regra a respeito da determinayao das
vitimas indiretas pois, naquele caso "/a Comision no ha alegado
dificullades para la determinacion oportuna de todos los familiares del
sefior Rosendo Radifla Pacheco como presuntas viclimas Tampoco se
desprende del expedienle que se Irate de aquelfos casas en los que, par
sus caracterlsticas, la determinacion de los mismos resulta una tarea
compleja, que haria necesaria aires consideraciones par parte de esle
Tribuna!"4

Contudo esta excepcionalidade, de ter sido uma tarefa complexa
conhecer 0 .nome de todos os irmaos das vitimas, foi alegada pela
Comissao Interamericana e esta presente no caso Gomes Lund e outros,
o qual oferece uma oportunidade para que a Corte estabeleya qual e a
soluyao mais ajustada aos principios que regem 0 funcionamento do
sistema interamericano na nominayao de vitimas mencionadas de
maneira generica nas petiyoes das representantes e nas petiyoes da
CIDH Consideramos que a soluyao mais apropriada, de acordo com 0

se.~tido da prote9ao interamericana no caso concreto, dadas as
circunstancias de fato especificas do caso, requer 0 reconhecimento da
qualidade de familiar e vitima da totalidade dos familiares nominado$
pelas representantes das vilimas e de seus familiares

Adicionalmente, como argumentamos anteriormente, no caso em
concreto nao existiria uma viola9ao as garantias do devido processo
porque 0 Estado possui a informa9ao sobre quem sao os familiares das
vitimas e fez usc da mesma nos procedimento de determina9ao de
indenizayoes pagas no ambito interno (consequentemente, dando lugar a
aplicayao do principia de estoppel, ou seja, que 0 Estado nao poderia

23 Corte IOH. Caso de las Masacres de Ituango v, Colombia, Exce<;:6es Preliminares, Merilo,
Repara90es e Custas, Sentenga de 1 de julho de 2006 Serie C No, 148, par. 92
24 Corte lDH Caso Radi/la Pac!leco v Mexico. Exce90es Preliminares, Merito, Repara<;:6es
e Custas Senlen<;:a de 23 de Novembro de 2009" Serle C No 209, par, 110
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controverter um ato proprio),25 e nao objetou a determinayao generica
durante 0 processo senao ate a determinayao da Corte quando reafirma 0

criterio geral adotado pelo Tribunal (sem uma leitura adequada dos
matizes e exceyoes adotadas pele propria jurisprudemcia da Corte)

Afirmar no sentido requerido pelo Estado implicaria que aproximadamente
120 familiares de desaparecidos, que foram mencionados de forma
generica em determinado momento, mas nao individualizados, vejam
seus direitos cerceados em virtude de uma aplicayao formalista e
inadequada dos principios processuais que inspiram 0 trabalho desta
Egregia Corte

Como alternativa, se a Corte consideras a exclusao de um numero de
familiares por nao entender que estao incluidos dentro das exceyoes a
regra por ela fixada ou por aplicayao do principio de estoppel, solicitamos
respeitosamente ao Tribunal que considere incluir no texlo resolutivo um
chamado para que 0 Estado estabeleya os mecanismos internos para que
eles tenham acesso em e~uidade aos direitos que Ihes correspondem
desde a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos

IV, Considerat;:oes sobre 0 alcance do Reconhecimento da

responsabilidade do Estado

Em sua contestayao a demanda e na sustentayao oral de seus ilustres
agentes durante a audiencia publica realizada perante esta Egregia Corte,
o Estado brasileiro reiterou que, por meio da Lei 9140/95, reconheceu sua
responsabilidade pelas mortes e desaparecimentos foryados ocorridos
durante 0 regime militar brasileiro Em sua comunicayao de 15 de janeiro
de 2010, as representantes das vitimas e respectivos familiares
apresentaram observayoes sobre 0 reconhecimento de responsabilidade
efetuado pelo Estado braiiileiro em sua contestayao ademanda

Nesta oportunidade, destacaram que apesar do reconhecimento de
responsabilidade do Estado ser um gesto importante, reveste-se de
natureza bastante Iimltada, uma vez que abarca somente alguns dos fatos
denunciados pelas representantes e pela Comissao Interamericana
Dentre os falos relacionados ao desaparecimento foryado das vltimas que
nao estao incorporados neste reconhecimento pelo Estado, destacam-se

::5 Cf Anexo 46 da Contestayao do Eslado Brasileiro de 19 de Novembro de 2009, em que 0

Eslado apresenta lista com os names das vltimas e das indeniz8c;:oes pagas aos
respectivDs familiares 0 Estado arrols na mesma inclusive aquelas vitimas com relag80 as
quais nao hi! requerimento prolocolado na Comissao. comprovando que sabe da existencia
de Isis familia res e, ademais. que conhece a dificuldade em especificar 0 nome e paradeiro
de cada um deles
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aqueles relacionados a obten9aO de justl9a, aD acesso a documentos
militares sobre as opera90es realizadas na reglao do Araguala, aD dlreito a
verdade, as medidas adotadas para a localiza9ao dos restos mortais, entre
outros Portanto, subsistem controversias importantes entre os fatos
denunciados, dlreitos violados e medldas de repara9ao solicitadas pela
Comissao Interamericana e pelas representantes das vitimas e 0 Iimitado
reconhecimento do Estado brasileiro sobre os fatos deste caso As
representantes se pronunciarao a respeito destas controversias na
sequencia

V. Antecedentes e Fatos provados

Estao provados, no presente caso, por meio de prova documental,
testemunhal e pericial apresentadas, entre os mais relevantes os seguintes
fatos:

• Entre os anos de 1964 e 1985 foi Implantado 0 regime militar
ditatorial no Brasil,. que criou um arcabou90 legal que permitia a
persegui9ao aDs opositores politicos, respaldado, teoricamente,
pelo interesse prioritario da Seguran9a Nacional'6

• Neste periodo ocorreram de forma generalizada e sistematica as
prisoes arbitrarias, torturas, execu90es sumanas e
desaparecimento for9ado de pessoas" 0 sistema de seguran9a,

26 Declara9ao de Belisario dos S~intQs Junior ante a Corte Inleramericana durante a
audiencia publica de 20 e 21 de maib de 2010 Declarag80 de Jose Paulo Sepulveda
Pertance ante a Corte Interamericana durante a aud1t~nda publica de 20 e 21 de maio de
2010. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica Direito a
Memoria e a Verdade,: Comissao Especial sobre Mortas e Desaparecidos Polfticos Brasilia
2007, pags. 19~29. Anexo 37 da Demanda da CIDH. Comissao dos Familiares de Mortes e
Desaparecidos Politicos, Instituto de Estudo da Vioh§ncia do Estado e Grupo Tortura Nunea
Mais, - RJ e PE. Dossie dos morios e desaparecidos politicos a partir de 1964 Sao Paulo:
Imprensa Oficial do Estado, 1996 Anexo 67 do escrilo de petil/oes, argumenlos e provas
das represenlantes das vitimas e de seus familiares, pags" 21 e 22 Brasil Nunca Mais
Anexo 35 da Demanda CIDH, pags 60-76
27 Declarayao de Belisario dos Santos Junior ante a Corte lnteramericana durante a
audlencia publica de 20 e 21 de maio de 2010 Secretaria Especial dos Oireitos Humanos
da Presidemcia da Republica. Direilo a Memoria e a Verdade Comissao Especial sobre
Modas e Desaparecidos Politicos. Brasilia 2007, pags 19-29. Anexo 37 da Demanda da
CIDH Comissao dos Familiares de Mortos e Oesaparecidos Politicos, Instituto de Estudo
da Violemcia do Estado e Grupo Tortura Nunca Mais, - RJ e PE. Dassie das morios e
desaparecidos polfficos a partir de 1964 sao Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1996
Anexo 67 do escrito de peti<;oes, argumentos e provas das representantes das vltima e de
seus familiares, pags. 20 e 21 Brasil: Nunca Mais Anexo 35 da Demanda CIDH, pags 60
76
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justi9a e carcerario do pais permitiu que estas a90es criminosas
nao fossem investigadas e seus responsaveis punidos'8

• Entre os anos de 1972 a 1975, as For9as Armadas brasileiras
realizaram uma serie de opera90es violentas para exterminar 0

grupo de oposi9ao ao regime que se formou as margens do Rio
Araguaia" Durante 0 transcurso destas opera90es militares, ao
menos setenta vitimas desapareceram'o

• 0 ataque a Guerrilha do Araguaia nao apenas faz parte de um
padrao de violencia politica do Estado contra a oposi9ao ao regime
militar, mas tambem se caracterizou par viola90es massivas aos
direitos humanos, incluindo 0 desaparecimento for9ado, tortura e
deten9ao arbitraria de forma sistematica, contra os membros da
Guerrilha e de forma generalizada contra a popula<;ao camponesa
da regiao31

2B Declarat;:ao de Beliscirio dos Santos Junior ante a Corte lnteramericana durante a
audiencia pUblica de 20 e 21 de maio de 2010 Brasil' Nunea Mais Anexo 35 da Demanda
CIDH. pags 60-69

:9 Secretaria Especial dos Direilos Humanos da Presidencia da Republica. Direifo a
Memoria e a Verdade,: Comissao Especial sabre Monos e Desaparecidos Politicos, Brasilia,
2007, pags, 195-200. Anexo 37 da Demanda da CIDH. Relatorio do Ministerio da Defesa
nos autos da At;ao Ordinaria de Preslag80 de Fata, Petigao de falos Supervenientes de
14/05/2010. Documento 1 Documentos mlHtares sobre as 8lfoes desenvolvidas oa regiao
(anexos 40 a 61 da escrilo de pelil(oes. argumentos e provas das representantes das
vltimas e de seus familiares)

'30 Comissao dos FamHiares de Mortos e Desaparecidos Polilicos. Instituto de Estudo da
Violencia do Eslado e Grupo Tortura Nunca Mais. - RJ e PE. Dossie dos mottos e
desaparecidos politicos a partir de 1964 Sao Paulo: Imprensa Ofidal do Estado, 1996
Anexo 67 do escrito de petiyoes, argumenlos e provas das representantes das vltimas e de
sews familiares "

'31 DeclarayElo de Marlon Alberto Weichert ante a Corte Inleramericaria em audit§nda publica
realizada em 20 e 21 de maio de 2010 Declarar;ao par affidavit de DanUo Carneiro. Anexo
25 da Peti9ao das represenlanles de 20 de abril de 2010 MPF., Relal6rio Parcial de
Investigat;oes, 2002, anexo 26 da Demanda da CIDH. Secretaria Especial dos Direilos
Humanos da PresidE'mcia da Republica Direito aMem6n'a e a Verdade. Comissao Especial
sabre Mortos e Desaparecidos Politicos Brasilia: Imprensa Ofidal, 2007, pags 195 (Anexo
3i da Demanda da CIDH) Termo de Dedara96es de .Jose Rufino Pinheiro, Inquerltos Civis
Publicos 01/2001, 03/2001 e 05/2001 Anexo 22 do escrito de petir;6es, argumentos e
provas das representantes das vitimas e de seus familiares; Termo de Declaray6es de
Raimundo Antonio Pereira Melo. lnqueritos Civis Publicos 01/2001, 0312001 e 05/2001,
Anexo 22 do escrito de pelic;oes, argumentos e provas das representantes das vltimas e de
seus familiares; Inquerito Civil Publico Termo de depoimento de Josian .Jose de Soares,
Anexo 22 do escrito de petil;6es. argumentos e provas das representanles das vilima e de
seus familaires Inquerito Civil Publico. Depoimento pessoal que presta Pedro Ribeiro Alves.
fl. 362, Anexo 22 do escrito de petiyoes, argumentos e provas das representanles das
vilimas e de seus familiares Declaragao por affidavit de Eduardo Jose Monteiro Teixeira
Anexo 84 do Escrito de Petit;:5es, Argumentos e Provas das Represenlantes das Vitimas e
de seus Familiares
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• Houve uma interpreta9ao prevalecente da de Lei de Anistia (Lei
n.0 6.683 de 28 de agosto de 1979) que estendia 0 conceito de
crimes conexos aos crimes politicos aos agentes publicos militares
e civis envolvidos com a pnltica de graves viola90es aos direitos
humanos contra os opositores politicos", para tambem os anistiar
Essa interpreta9ao foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Argui9ao de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nO 153, de 29 de abril de 2010"

• Ate a presente data, nenhum dos autores materiais ou intelectuais
dos desparecimentos for9ados das vilimas do presente caso foi
julgado ou sancionado por sua responsabilidade pelos fatos
denunciados"

• A impunidade dos fatos se insere em um contexto recorrente de
nao processar e punir as graves viola90es aos direitos humanos
cometidas durante a ditadura militar brasileira, onde as poucas
iniciativas de invesliga9ao foram e ainda sao arquivadas com base
em institutos legais como a Lei de Anistia, a prescri9ao da
pretensao puniliva e a falta de informa90es sobre a autoria"

• Inexiste no Brasil tipb penal para 0 desaparecimento for9ado de
pessoas, 0 que determina a utiliza9ao de outros tipos penais - como
sequestra, oculta9ao de cadaver e homicidio - os quais nao
incorporam 'a natureza permanente/continuada e pluriofensiva do
delito de desaparecimento for9ado e podem, portanto, praduzir
consequencias graves no que .diz respeito a aplica9ao de
dispositivos legais de extin9ao da pretensao pu~iliva como a

32 Oeclara9ao de Belisario dos Santos Junior anle a Corte Inleramericana em audiencia
realizada em 20 e 21 de maio de 2010. Declaravao de Jose Paulo Sepulveda Pertence ante
a Corte lnteramericana em audi€mcia realizada em 20 e 21 de maio de 2010. Perida do Dr
Helio Bicudo, encaminhada a Corle pelas representantes em 20 de abril de 2010
33 Notlcias encaminhadas na peti9ao de fatos supervenientes de 14 de maio de 2010,
Anexo 9 e 13

34 0 Estado nao controverte esle falo, mas 0 reconheceu perante 0 tramite do presente
casa ante a Comissao Interamericana. ao afirmar que 0 pletto dos representantes de
persecug80 penal dos responsaveis pelos desaparecimentos das vitimas no presen!e caso
estaria impossibiHtado pela vigencia da Lei de Anistia (Contestagao do Estado brasileiro de
P d,e setembro de 1998) A unlca iniciativa de investigayao penal e uma representa9ao
apresentada por Crimela Alice Schmidt de Almeida em junho de 2009, que levou aabertura
de urn procedirnenta administrativo mas ainda sem resultados praticos
35 Fato nao controvertido pela Estado
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prescriyao, au mesmo, a declinayao para a competencia da
jurisdiyao militar'"

• Os familiares das vitimas de desaparecimento foryado no Araguaia
sofreram pela ausencia de investigayao, processametno e
responsabilizayao dos fatos e eventuais agentes ptiblicos
envolvidos" Em especial par permitir que confiss5es ptiblicas de
perpetradores dos fatos violat6rios, muitas vezes apresentadas em
Iivros", entrevistas e discursos publicos", quando as mesmos
recebem homenagens pelos selViyos prestados as Foryas
Armadas, nao resultarem em qualquer consequencias e
responsabilizayao, obrigando as familiares a conviverem
publicamente com a impunidade"

• Os familiares, par iniciativa pr6pria realizaram vanas miss5es de
busca na regiao do Araguaia41 As tinicas ossadas encontradas e
identificadas ate a presente42 data foram localizadas, justamente,
nas expediy5es organizadas pelos familiares"

:E Teslemunho do Dr, Marlon· Alberto Weichert em audjencia publica anle a Corte
lnteramericana em 20 de maio de 2010

37 Lauda Pericial de Paulo Enda, Anexo 28 da Pelig80 de Apresenlay.3o de affidavits das
Representantes de 20104/2010 no processo anle a Corte Inleramericana

JB CARVALHO, Luiz Maklouf. 0 coronel rompe 0 siltmcio Rio de Janeiro: Objetiva. 2004
Anexo 66 do escrilo de petigoes, argumentos e provas das represenlantes das vllimas e de
seus famillares A titulo de exempla, vale eitar as Iivros de .Jose ,Jimenez Vargas e Pedro
Cabral Ainda. livros como Sem vesllgios e Operag.3o Araguaia. de Tais Morais. foram
baseados em documenlos apresentados por militares

0.';; Agemcia Estado:'!3ofsonaro comanda seSSBO de e:<altaq.Bo a tortura na Camara,
26/06/2005 DisponlveJ ~tn,.http://wwwmidiaindependente org/pVblue12005/06/321379 shlml
Ucio Augusto. ern 24/06/2005. Acessado em 15/07/2009

40 Declaraq.ao de Laura Petit da Silva durante a audiencia publica ante a Corte
lnteramericana em 20 de maio de 2010; Declaraq.<3o de Crimeia Alice Schmidt de Almeida
durante a audi€mcia publica ante a Corte Interamericana em 20 de maio de 2010 e
Declaral):ao de Elizabeth Silveira e Silva durante a audiencia publica ante a Corte
Interamericana em 20 de maio de 20'10 Laudo peridal psicol6gico de Paulo Enda,
encaminhado pelas representanles em 20 de abril de 2010 Anexo 58 da peli~o das
representantes de dezembro de 2006 ( ata da sessao de homenagem ao Coronel Udo
Augusto, realizada na Camara dos Deputados. em 24/06/2005), Audio da sessao de
homenagem ao Coronel Lido Augusto Madel na Camara de Deputados em 24 de junho de
2005. anexo 87 do escrilo de peth;:oes. argumenlos e provas das representantes das
vitimas e dos familia res

41 Escrito de Petil):6es, Argumentos e Provas das Representantes das Vilimas e de seus
Familiares. pags 62-63 Petil):80 de 14 de Maio de 2010, Documento 15

':z Maria Lucia Petit da Silva e Bergson Gurjao Farias

':3 Declaral):ao de Laura Pelit da Silva durante a audiencia publica ante a Corte
Interamericana em 20 de maio de 2010: Declaral):8o de Crimeia Alice Schmidt de Almeida
durante a audiElncia publica ante a Corte lnteramericana em 20 de maio de 2010 e
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• Em 1982, os familiares de 25 desaparecidos no Araguaia
interpuseram uma A<;ao Ordinaria para Presta<;ao de Fato", cujo
objelivo era obter informa<;oes sobre 0 paradeiro de seus entes
queridos a fim de localizar seus restos mortais"

• Ap6s diversos recursos protelat6rios interpostos pelo Estado
brasileiro, a A<;ao Ordinaria para Presta<;ao de Fato transitou em
julgado em 2007'·, confirmando a senten<;a favoravel prolatada em
30 de junho de 2003'7

• A Advocacia Geral da Uniao entregou urn grande numero de
documentos como cumprimento da senten<;a Estes documentos,
apesar de nao contribuirem para esclarecer 0 paradeiro das vitimas
desaparecidas, comprovam a existencia de documentos que nao
haviam sido entregues anterionrnente A resposta das For<;as
Armadas, juntada a da AGU, expressa que todos os documentos
sobre a Guerrilha do Araguaia foram destruidos sob 0 respaldo das
legisla<;oes vigenteS durante a ditadura militar"

• Como cumprimento da senten<;a, em 30 de abril de 2009 foi criado
o Grupo de Trabalho Tocantins, por meio da, Portaria 567 do
Ministerio da Defesa, que conta com a atribui<;ao principal de
coordenar e executar todas as atividades necessarias para a
localiza<;ao, coleta e identifica<;ao dos restos mortais das vitimas do
presente caso, sob 0 comando do Exercito, sem a supervisao de
autoridades jUdiciarias e sem a participa<;ao dos familiares das
vitimas49

.'
Declara980 de Elizabeth Silveira e Silva durante a audiencia pUblica ante a Corte
Interamericana em 20 de maio de 2010
44 Processo n 82,,0024682~5 perante a 111 Vara Federal do Distrito Federal
45 Declaragao de Laura Petit da Silva durante a audiemcia pUblica ante a Corte
lnteramericana em 20 de maio de 2010; Dec1arag3o de Crimeia Alice Schmidt de Almeida
durante a audielOcia publica ante a Corte lnteramericana em 20 de maio de 2010 e
Declarattao de Elizabeth Silveira e Silva durante a audifmcia pUblica anle a Corte
lnleramericana em 20 de maio de 2010
46 Anexo 21, pags 2,247·2250 do Escrito de pelig30 argumento e provas das
representantes das vitimas

4; Sentent;a proferida nos aulos do processo nO 82 00 246B2~5,. de 30 de junho de 2003
Anexo 21, Demanda CIDH

48 Anexo 1 da petiyao sobre falos supervenientes de 14 de maio de 2010

49 A unica familiar que participa das buscas do Grupo de Trabalho e Diva Santana, a qual
oao representa os familiares, mas a Comissao Especial sobre Mortos e Desapareddos
Politicos
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• Em dezembro de 1996, por meio da Lei nO 9.. 140, foi criada a
Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos
(CEMDP), que possuia dentre suas atribuigoes, proceder ao
reconhecimento de pessoas desaparecidas, envidar esforgos para
a localizagao de restos mortais e emitir pareceres sobre pedidos de
indenizagoes dos familiares das vitimas50

• A CEMDP teve muitas Iimitagoes financeiras e de pessoal para 0
cumprtmento de seu mandato, bem como pouco colaboragao das
autoridades militares com informagoes e documentos que
pUdessem auxilia-Ia para realizar as atividades de forma eficaz51

.

• No ano de 2001, apos solicitagao de familiares de desaparecidos
politicos, 0 Ministerio Publico Federal ajuizou uma Agao Civil
Publica com a finalidade de cessar a influencia ameagadora e ilicita
das Forgas Armadas sobre as pessoas que vivem atualmente na
regiao do Araguaia e de obter da Uniao Federal todos os
documentos que contivessem informagoes sobre as agoes militares
na regiao. Essa agao ainda nao obteve resultado final

• Em 2 de outubro de 2003 foi instituida uma Comissao
Intermlnisterial52

, cujo relatorio final atestou a l1egativa das Forgas
Armadas brasileiras em contribuir com a documentagao para a
elucidagao dos fatos que ensejaram 0 presente caso, alegando que
"todos os documentos atinentes a repressao feita pelo regime
militar a guerrilha foram destruidos sob 0 respaldo das legislagoes
vigentes"S3

• Apesar da obstrugao ao acess6 a: documentos oficiais, vanos
documentos, ,fotos e relatorios" 10ram aos poucos sendo
descobertas em locais sob a tutela das Forgas Armadas ou
divulgados ao publico, em geral encaminhados anonimamente ou

50 Declarac;ao de Befisario dos Sanlos Junior ante a Corte Interamericana em 8udiencia
realizada em 20 e 21 de maio de 2010. Oedarac;ao de Jose Gregori ante a Corte
Inleramericana em 8udi€mcia realizada em 20 e 21 de maio de 2010
51 Dedaragao de Belisario dos Santos Junior ante a Corle lnteramericana em Budienda
realizada em 20 e 21 de maio de 2010
~2 Essa Comissao fol eriada por decreta apes a sentenc;a de merilo na Ageo Ordinaria para
Presla9ao de Fata. com foco especlfico na Guenilha do Araguaia
53 Relat6rio da Comissao Interministerial, p 4. anexo 38, Demanda CJDH

~ Em 1993, por solicilaC;80 do Presidente da Comissao de Represenla~ao do Congresso
Nacional, depulado Nilmario Miranda, foi solicitado ao Ministro da Justil;a. Mauricio Correa,
infonnat;oes aos Comandanles das Fort;as Armadas sobre os mortos e desaparecidos 0
relal6rio enviado peta Marinha fazia referencia a dalas das mortes dos desapareddos sem
cHar a fente das informat;0es
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por agentes publicos que tinham copias de documentos oficiais em
seu poder"

• Em 2010, a Aeronautica entregou ao Arquivo Nacional vanos
documentos, entre eles alguns referentes a a<;:6es empreendidas
por esta institui<;:ao na repressao a Guerrilha do Araguaia56

, mesmo
havendo previamente negado a existencia de qualquer documento
sobre os eventos em suas dependencias durante 0 procedimento
da Comissao Interministerial criada pelo instituida pelo Decreto nO
4850, em 03 de outubro de 200357

, e em contesta<;:ao a A<;:ao
Ordinaria para Presta<;:ao de Fato, ern 2009 56

• 0 Estado brasileiro vem adotando medidas legislativas cujo objetivo
nao e garantir 0 direito a informa<;:ao, mas regulamentar a
c1assifica<;:ao de documentos oficiais e, principalmente, instituir sua
confidencialidade'9

VI. Fundamentos de Direito

1. A responsabilidade agravada do Estado brasileiro

As representantes das vitimas, coincidindo corn os argumentos da
Comissao Interamericana em sua demanda60

, consideram que os fatos
expostos no presente procedimento implicam uma responsabilidade
agravada do Estado brasileiro

De acordo com a prova documental juntada aos autos e exposta na
audiencia publica perante esta Douta Corte, fica evidente que 0

desaparecimento for<;:ado das vitimas deste caso fez parte de um padrao
de repressao, pers~gui<;:ao e elimina<;:ao sistematica e generalizada

"
55 Escrilo de peliltoes, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares, pags 74~77 Alem disso, liVfOS baseados em fantes militares fcram publicados
par Hugo Studart e Tais Morais sem a divulgal(ao das fanles
56 Oeclarac;.3o da testemunha Jaime Antunes, peti~o do Estado brasileiro de 20 de abril de
2010 Ver lambem documento 18 da peth;:ao sabre fatos 5upervenientes de 14 de maio de
2010 ,
57 Ela se diferencia da Comissao sabre Mortos e Desaparecidos Politicos da Secretaria
Especial de Oireilos Humanos da Presidencia da Republica por concentrar os trabalhos na
guerrilha do Araguaia, mas era composta somente par representantes do Estado, dentre os
quais 0 Ministro da Defesa, Ministro da Casa Civil, Advogado-Geral da Uniao, e pelo
Secrelario Especial de Oireitos Humanos, a pal1icipagao dos familiares ou de organizayoes
de direitos humanos Assim mesmo, seus trabalhos linham carater sigiloso
56 C6pia dos autos do Processo n 82.0Q.24682-5. Doc 1 da peW;ao de falos
supervenientes das representantes das vitimas e de seus famlliares de 14 de maio de 2010
59 Por exemplo as Lei 11.111/2005 e os Oecrelos 2134/97. 4553/2002 e 5584/2005
60 Relal6rio da Comissao lnlerministerial, anexo 38 da demanda da CIDH
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daqueles que promoveram a oposl,ao politiea ao regime ditatorial
brasileiro61 , Oesta forma, 0 desaparecimento for,ado das vitimas do
presente easo eonslituiu um dos epis6dios mais sangrentos durante a fase
mais dura da repressao contra os opositores do regime milltar, definida
como um "verdadeiro terror de Estado" pela Comissao Especial sobre
Mortos e Oesaparecidos Politicos (CEMOP)62,

o Dr Belisario dos Santos Junior, i1ustrou de forma bastante clara 0

eontexto politico a epoea durante a audieneia publica perante a Corte
Interamericana:

o aparato repressivo formado pelas leis de seguran,a nacional e [ ]
pelos Atas Institucianais criam um sistema de penas extremamente
duras, pelo qual as liberdades nao seriam devidamente respeitadas,
mas crja~se um padrao que sequer respeitava as proprias leis de
seguran,a 0 padrao era de que nao havia exigencia de mandado
para as pris6es, nao havia exigeneia de mandado judicial para as
buscas e apreens5es, as pessoas pod/am ser presas sem qualquer
motivQ, e as pris.6es nao tinham necessariamente a ver com a
militancia polltica quanta 80 regime Eram presas as pessoas que 0

sistema repressivo queria prender e mais todes as testemunhas
Criou-se um ambiente de grande temar, de grande terror na
nacionalidade a partir dos anos 19\34, mas principalmente a partir de
'1969 [quando] a repressao ganhou uma nova for,a e uma nova
dimensao, havia medo IIsico da alua,8o da polleia polltica"

A repressao polltica, portanto, S8 inseriu em um eontexto ideol6gieo de
profundo anlicomunismo plasmado na Doutrina da Seguran,a Nacional64 ,
e sob um esquema normativo-juridico constituido por diversas leis de
seguranc;;a nacional, destinadas a proporcionar um arcabou,o legal que
permilia a esealada repressiva As cifras da repressao refietem sua
magnitude e carater sistematico:

[Clerea de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses
da diladura; cerca de 20 mil pessoas foram submetidas a lorturas
durante a ditadura; M 354 mortos e desaparecidos politicos, conforme
a ullimo tevantamento da [CEMDP]; 7367 acusados e 10034

',;1 Escrilo de peti/;6es, argumento5 e proV8S das representanles das vitimas e de seus
familiares. pags 81-84

\>2 Secrelaria Especial de Direltos Humanos Direito a Memoria e a Verdade, Gp, ell pag 27

\>3 Declarayao de Belisario dos Sanlos .Junior durante a audi€mcia publica ante a Corte
Inleramericana em 20 de maio de 2010

64 Secrelaria Especial de Direitos Humanos Direifo aMemoria e a Verdade, op cit. pag 19
Sobre a Doutrina de 8eguranr;:a Nacional que imperou nas diladuras militares do Cone SuI,
esla Honoravel Corte ja leve a oportunidade de se pronunciar Ver Corte IDH, Caso Goibuni
e otros vs Paraguai Senlenr;:a de 22 de setembro de 2006 Serie C No 153. par 64
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atingidos na fase de inquerito em 707 processos judiciais por crimes
contra a seguranya nacional que foram estudados no projeto Brasil
Nunca Mais; milhares de presos par motivos politicos; 130 banidos;
4962 cassados; 6592 militares atingidos; grande n"mera de exilados;
e centenas de camponeses assassinados 65

As campanhas militares, com caracteristicas de operayoes de combate de
guerra, a Guerrilha do Araguaia nao apenas fazem parte de urn padrao de
violencia polilica do Estado contra a oposiyao, mas tambeHn, como ja
amplamente exposto e fundamentado no escrito de petiyoes, argumentos e
provas das representantes, se caracterizou por violayoes massivas aos
direitos humanos, incluindo 0 desaparecimento foryado, tortura e detenyao
arbitraria de forma sistematica, contra as membros da Guerrilha e, em
geral, contra a populayao camponesa da regiao. Isso pode ser verificado
nos inumeros testemunhos, depoimentos, relat6rios publicos e
investigayoes privadas, que tanto as representantes quanta a CIDH
apresentaram nos autos"

Os representantes das vitimas solicitam a Corte que, com base na
constatayao de uma politica sistematica e generalizada de repressao
promovida pelo Estado, declare a responsabilidade agravada do Estado
brasileiro, ern consonancia coin sua consolidada jurisprudencia, aplicando,
portanto, todas as consequencias juridicas que esta acarreta, tanto nas
obrigayoes de cunho juridico-penal no ambito interno, como no alcance
das reparayoes ordenadas·7

65 Comunicac;;ao do Estado de maio de 2007. Anexo 2, "Papel Cumprido e trabalho par
fazer: extrato do Iivro relat6rio", p 7. Os mesmas dados sao apresentados do Dossie
Ditadura: Martas e desaparecidos Politicos no Brasil da Comissao de familiares de Mortos e
Desaparecidos Politicos de Sao Paulo. op cit

66 Declara<;oes de Laura Petit da Silva, Crimeia Alice Schmidt de Almeida. Elizabeth Silveira
e Silva e Belisario dos Santos Junior durante a audiencia publica ante a Corte
Interamericana em 20 de maio de 2010 Dec1arat;ao por affidavit de Danilo Cameiro e
Eduardo Monteiro. juntadas pelas representantes, respectlvamente, em 20 de abril de 2010
e em 18 de julho de 2009 Ver lambem Secretarla Especial de Direitos Humanos Direito a
Memoria e a Verdade; Relat6rio Parcial sabre a investigac;;ao promovida pelo Ministerio
Publico dos Estados do Para, Sao Paulo e Distrilo Federal. Inquerito Civil Publico nO 1/2001,
Para; Inquerito Civil Publico nO 3/2001, Sao Paulo; Inquerito Civil Publico n° 5/2001, Distrita
Federal. Anexo 26 da Demanda da CIDH Declarag6es presla<;8o do Inquerito Civil Publico,
anexo 22 do escrito de petig6es argumentos e provas das represenlanles

67 Corte IDH. Caso Penal Miguel Castro Castro vs Peru, Senten'YB de 25 de novembra de
2006. Serie C No, 160, par 202

26



2. 0 Estado brasileiro vi%u os artigos 3, 4, 5, 7, 8, 25, em
conexao com os artigos 1 e 2 da CADH e os artigos " 2, 6
e 8 da C/PPT pe/o desaparecimento for9ado das vitimas

Esta Egregia Corte ja afirmou que

[..] ha verificado la creclenle consolidaci6n de una perspectiva de la
comunidad internacional, y en particular del Sistema Inleramericano,
comprensiva de la gravedad y el caracler conlinuado a permanenle y
aul6nomo de la figura de desaparici6n forzada de personas. En su
jurisprudencia constanle sabre esle tipo de casas, la Corte ha
reiterado que la desaparici6n forzada de personas consliluye una
violacion multip/e de varios derechos proleg/dos par /a
Convenci6n Americana y colaca a la victima en un estado de
completa indefension, acarreando olras vulneraciones conexas,
particu/armente grave cuando forma parte de un patron sislematico a
practica aplicada a lolerada par el Eslado. Se trata, en suma, de una
grave vio/aci6n de derechos humanos, dada la particular gravedad
de las transgresibnes que conI/eva y naluraleza de los derechos
{esionados, que implica un craso abandono de los principlas
esencia/es en que se fundamenta el Sistema Interamericano y cuya
prohibici6n he alcanzado caracler de jus cogens" (nosso grilo)

o Estado brasileiro nao contesta a desaparecimento for9ado das vitimas
do presente caso, inclusive reconhece sua responsabilidade pelos mesmos
em instrumento normativo nacional, a Lei nO 9 140/95

Dos setenta desaparecidos do presente caso, somente tres foram
identificados Maria Lucia Petit da Silva, Lourival Moura Paulino e Bergson
Gurjao Farias Infelizmente, como Maria Lucia Petit da Silva em fun9ao do
tardio reconhecimento da jurisdi9ao desta Egregia Corte pelo Estado
brasileiro (em 10 de dezembro de 1998), esta Corte esta impedida, par
falta de competencia temporal, a se pronunciar a respeito do seu
desaparecimento for9ado

Contudo, no que diz respeito a responsabilidade internacional do Estado
brasileiro em rela9ao ao desaparecimento for9ado de Bergson Gurjao
Farias e Lourival Moura Paulino, esta persistiu ate a data em que seus
restos mortais foram identificados, respectivamente nos anos de 2009 e
2008 Assim mesmo, a responsabilidade do Estado pela impunidade
absoluta em rela9ao a estes crimes e a falta de informa9ao a respeito das

61! Cone IDH Caso Anzualdo Castro v Peru Senleny8 de 22 de setembro de 2009. Serie C
No 202. par 59
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circunstancias de suas mortes, bem como as de Maria Lucia Petit da Silva,
persiste ate a presente data

Assim mesmo, as representantes argumentaram em seu escrito de
peti<;:oes, argumentos e provas, que, considerando 0 padrao de repressao
contra opositores politicos e seus supostos colaboradores durante 0

regime militar brasileiro e, em especial, nas opera90es militares realizadas
na regiao do Araguaia, que a forma como ocorreram os desaparecimentos
for<;:ados neste caso automatlcamente implicou na viola<;:ao do artigo 5 da
CADH e dos artigos 1, 2, 6 e 8 da Conven<;:80 Interamericana para
Prevenir e Punir a Tortura (CIPPT)" E ao nao tomar as medidas efetivas
para prevenir e sancionar os atos de tortura sofridos pelas vitimas do
presente caso, 0 Estado brasileiro tambem violou os artigos 1, 6 e 8 da
CIPPT

Finalmente, apas 0 desaparecimento for<;:ado das vitimas do presente
caso, seus famiiiares iniciaram uma serie de a<;:oes e investiga<;:oes
judiciais e extrajudiciais. para esclarecer 0 paradeiro de seus entes
queridos, conhecer a verdade e obter justi<;:a. Contudo, passados mais de
35 anos 0 Estado brasileiro ainda nao Ihes deu resposta satisfataria e
tampouco sancionou qualquer urn dos autores das viola<;:oes alegadas'O,
como sera detalhado a seguir

Por todo 0 anterior, consideramos que ficou comprovada a
responsabilidade do Estado brasileiro pelo desaparecimento for<;:ado das
vitimas do presente caso, e das viola<;:oes que para a vilima e seus
familiares sao decorrentes dos desaparecimentos for<;:ados, como sera
detalhado a seguir

3. Violaqao qos artigos 1.1, 2, 8 e 25
Americana e dos artigos 1, Ii e 8
Interamericana para Prevenir e Punir a
pela falta de investigaqiio e
desaparecimentos forqados

da Convenqao
da Convenqiio
Tortura (CIPPT)

sanqao dos

Esta Egregia Corte tem sustentado que, de acordo com a Conven<;:ao
Americana, os Estados Parte estao obrigados a fomecer recursos judiciais

69 Escoto de peti<;:oes, argumentos e proves das representantes das vitimas e de seus
familiares. pag, 90

iO Escrito de petig6es, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares. pegs. 97~101 Testemunhos de Laura Petit da Silva, Crimeia Alice Schmidt
Almeida e Elizabeth Siveira e Silva durante a audi€mcia publica celebrada ante a Corte
lnleramericana ern 20 e 21 de maio de 2010
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eficazes as vitimas de violag6es aos direitos humanos, os quais devem ser
instruidos em confonmidade com 0 devido processo legal, tudo de acordo
com as obrigag6es gerais do Estado de garantir 0 livre e pleno exercicio
dos direitos reconhecidos pela Convengao Americanan Para tanto,
detenminou que, a fim de cumprir a obrigagao de garantir direitos, os
Estados devem nao somente prevenir, senao tambem investigar e
sancionar as violag6es aos direitos humanos reconhecidos na
Convengao".

Ademais, determinou que 0 dever de investigar em casos de
desaparecimento for9ado inclui, indubitavelmente, a realiza9ao de todas as
ag6es necessarias para determinar 0 destine ou paradeiro da pessoa
desaparecida" Oeste modo, afirmou que somente se esclarecidas todas
as circunstancias relativas a violagao, 0 Estado havera proporcionado as
vitimas e a seus familiares um recurso efetivo e havera cumprido sua
obrigagao geral de investigar e eventualmente sancionar, permitindo aos
familiares da vitima conhecer a verdade sobre 0 sucedido ao seu ente
querido e 0 seu paradeiro.•

Portanto, a fim de garantir 0 direito a justiga, 0 Estado deve assegurar 0

direito das vitimas ou de seus familiares a que seja feito todo 0 necessario
para que, em tempo razoavel, seja conhecida a verdade sobre 0 ocorrido,
e para que sejam sancionados os eventuais responsaveis" Para tanto, os
Estados tem "a obriga9ao de remover todos os ol;>sta,culos laticos e juridicos
que possam dificultar 0 esclarecimento judicial exaustivo das viola96es a
Conven9ao Americana perpetradas, 0 julgamento dos responsaveis e a
devida reparagao das vitimas,,75

Esta Egrt3gia Corte tambem estabeleceu que:

1~ CDrle IDH Caso Trabajadores Cesados Del Congreso (Aguado araro e atros) vs Peru
Sentenr;;8 de 24 de novembro de 2006 Serie C No. 158. par 106; Casa GoiburU e alros vs
Paraguai, Sentem;:a de 22 desetembro de 2006 Serie C No. 153. par 110; Caso Claude
Reyes e alros vs Chile Senlenl;8 de 19 de selembro de 2006 Serie C No 151, par. 127 e
Caso de la Masacre de La Roche/a vs Col6mbia, Senlenya de 11 de maio de 2007 Serle C
No 163. par 145

n Corle IDH, Casa Velasquez Rodriguez vs Honduras. Senlenr;;a de 29 de julho de 1988
Serie C No 4, par 166; Casa Heliodoro Portugal vs Panama Sentenr;;8 de 12 de agosto de
2008 Serie C No 186, par 142; Caso Ticona Estrada e otms VS, Bolivia Sentenya de 27
de novembro de 2008 Serie C No 191, par 78
73 Cone IDH Caso 'Deana Estrada e olms vs Bolivia Senteng8 de 27 de novembro de
2008 Serie C No 191, par. 80

74 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Peru Senten<;:a de 25 de novembro
de 2006 Serie C No 162, par 382; Caso de Ie Masacre de La Rocllela vs Colombia
Senlen<;:a dell de malo de 2007, Sene C No 163. par 146

i5 Cone IDH Caso de la Masacre de Mapiripan Senlen<;:a de 15 de setembro de 2005.
Serle C No 134. par 302
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PIa obligaci6n de invesligar "adquiere particuiar intensidad e
imporlancia ante la gravedad de los deli/os comelidos y la naturaleza
de los derechos lesionados", inc/uso hasta alcanzar esa obligaci6n,
en algunos casas, el caracter de jus cogens. 76

No presente caso, ficou evidente no escrito de peliyoes, argumentos e
provas das representantes das vitimas e de seus familiares, bem como nas
declarayoes dos familiares das vitimas (presenciais e por affidavit) que
estes realizaram numerosas gestoes para obter verdade e esclarecer 0

paradeiro de seus entes queridos77 Essas iniciativas foram marcadas por
uma serie de omissoes e negligencias por parte das autoridades publicas,
que reincidiram na violayao ao devido processo legal pelo Brasil e pela
negayao do acesso a justiya em relayao as vitimas do presente caso Por
exemplo, os relatorios das investigayoes no ambito das comissoes criadas
pelo Estado demonstram a falta de cooperayao de orgaos do Estado, em
especial as Foryas Armadas, em colaborar com informayoes e documentos
que pudessem esclarecer 0 paradeiro das vitirnas desaparecidas7S 0 Dr
Belisario dos Santos Junior, membro da Comissao Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Politicos desde 0 ano de 2001, ilustrou bem esta
dificuldade em sua declarayao ante a Corte Interamericana ao afirmar que
"[ .. ] aparentef\lente somos um Estado de Direito, [.] mas no que depende
da boa vontade, infelizmente existe uma resistencia de setores a que esta
informayao seja divulgada" 79

Assim mesmo, houve obstruyoes ou falta de devida diligencia nas
expediyoes de buscas e escavayoes para a localizayao de desaparecidos
na regiao do Araguaia Crirneia Alice Schrnidt de Almeida, que participou
d<;l, pelo rnenos sete expediyoes, declarou a respeito da falta de
documentos e inforrnayoes oficiais: "todas as inforrnayoes obtidas 0 foram
atrav~s de pesquisa,dos farniliares e com informayoes de carnponeses"so

75 Corte IOH, Caso Rios e otros vs Venezuela Exce~6es Preliminares. Merito, Reparalfoes,
Costas Senten/ta de 28 de janeiro de 2009, Serie C, No 196, par 298
7i Escrito de peti90es, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares, pegs 112~11a; e 124~132 Declara96es de Laura Petit da Silva, Crimeia Alice
Schmidt de Almeida e Elizabeth Silveira e Silva ante a Corte lnteramericana durante a
audiencia publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010 Declara90es por affidavit de loao
Carlos Schimidt de Almeida Grabois; Lorena Moroni Girao Barroso; Maria Eliana de Castro
Pinheiro; Marla Leanor Preira Marques; Sonia Maria Haas; Valeria Costa Couto; e Victoria
Lavinia Grabois Olimpio
;6 Escrito de peliyoes, argurnentos e provas das representantes das vltirna e de seus
famllaires" pags. 112 a 118
i!.l Declarat;ao de Belisaria dos Santos Junior na audiencia publica ante a Corte
lnteramericana em 20 de maio de 2010
80 Declarayao de Crirneia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte Interamericana durante a
audiencia publica de 20 de maio de 2010
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A Ayao Ordinaria para Prestayao de Fato proposta pelos familiares no ana
de 1982 para conseguir informayoes que eselarecessem os paradeiros dos
desaparecidos na Guerrilha do Araguaia ainda nao foi cumprida, como
sera demonstrado abaixo Crimeia Alice Schmidt de Almeida expressa
elaramente sua expectativa a respeito do cumprimento desta sentenya: "eu
busco 0 que nos ja ganhamos na justiya no meu pais e nao tivemos, que e
esclarecer os fatos, saber quem sao os responsaveis por esses crimes,
para que possamos leva-los aos tribunais a julgamento" 81

Considerando que ate a presente data se mantem a incerteza sobre 0 que
ocorreu com as vitimas deste caso, este dever de investigar subsiste".

, A interpretayao que historicamente se deu a Lei de Anistia, e que
recentemente foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao
julgar a Arguiyao de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nO
153, tem representado 0 maior obstaculo para a investigayao das graves
violayoes aos direitos humanos perpetradas durante a ditadura militar
brasileira, ineluindo 0 desaparecimento foryado das vitimas deste caso
Essa reafirmayao da interpretayao prevalecente da Lei de Anistia pelo STF
e de extrema gravidade, especialmente considerando seus efeitos
internamente De acordo com 0 testemunho do Procurador da Republica,
Dr Marlon Weichert, perante esta Egregia Corte, esta decisao:

Equivale a uma ordem de proibil'ao a que a poiicia au a Ministerio
Publico possam adotar qualquer providencia porque a decisao
proferida em uma Argui9<30 de Descumprimento de Preceito
Fundamental, de acordo com a legislal'ao brasileira, tem efeitos
vinculantes e eficacia erga omnes Entao hoje ha um entendimento
consolidado e obrigal6rio no sentido da aplical'ao dos preceilos de
anlstla aos crimes praticados par agentes da represseo 63

A decisao ja produziu efeitos, em investigal'oes pendentes Por exemplo,
na representayao do Ministerio Publico Federal ao Ministerio Publico Militar
para que investigasse os desaparecimentos foryados de Aluizi«. Palhano
Pedreira Ferreira e Luiz Almeida Araujo, a procuradora da Justiya Militar
fundamenta seu arquivamento, em primeiro lugar, porque "nao se pode
desconsiderar que a contexto politicos desse periodo legitimava essas
ayoes e 0 proprio regime vigente representava uma[sic} entrave para a

91 Declara<;ao de Crimela Alice Schmidt de Almeida ante a Corte lnteramericana durante a
audiEmcia publica de 20 de maio de 2010

S2 Corte IOH, Casa Rlos y aires vs Venezuela Excer;6es Preliminares. MedIa. Reparavoes.
CtJstas Senfenr;a de 28 de janeiro de 2009, Serie C. No 196. par. 298

S3 Testemunho do Dr Marlon Alberto Weichert em audiencia publica ante a Corte
fnleramericana em 20 de maio de 2010
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apurayao verdadeira do que ocorria" e em "desfavor do real
aprofundamento dos fatos ainda temos a Lei de Anistia, que efetivamente
apaga os crimes politicos, inc1uindo-se a tOl1ma" .84

Vale ressaltar que na propria audiencia perante a Egregia Corle ficou
comprovado por meio do testemunho do Dr Sepulveda Perlence e a
prova juntada para ilustrar ao Tribunal neste ponto, que a Lei de Anistia foi
utilizada em casos de envolvimento de agentes das Foryas Armadas em
graves violayoes a direitos humanos que ocorreram com posterioridade a
sua entrada em vigor, ou seja, fora do periodo previsto na lei;
demonstrando claramente a vontade de uma aplicayao extensiva da lei a
fim de garantir a impunidade de pessoas vinculadas a graves violayoes a
direitos humanos. 65

Os efeitos da Lei de Anistia para a impunidade tambem se comprovam
pela inexistencia, ate a presente data, de procedimento judicial tendente a
identificar e sancionar criminalmente os autores dos delitos denunciados
no presente caso ou de qualquer condenayao penal de crimes cometidos
por agente publicos contra opositores politicos durante a ditadura militar

A falta de investigayao no presente caso adquire ainda maior gravidade
uma vez que a pratica sistematica de desaparecimento foryado de pessoas
e um crime contra a humanidade", que implica a responsabilidade
agravada do Estado", e cuja proibiyao e dever correspondente de
investigar e sancionar os responsaveis e norma de jus cogensB

•

Durante 0 tramite do presente caso, as representantes alegaram e
demonstraram cabalmente as varias violayoes as garantias judiciais e a
proteyao judicial das vitimas e de ~eus familiares Porlanto, na sequencia,
somente recapitularao algumas questoes que foram objeto de maior
discussao durante 0 presente Iitigio. Em especial, faraD referencia aos
principais obstaculos a persecuyao penal no Brasil e a cumplicidade dos

54 Caple do Oespacho ConclusivQ da pec;a de Informalfao n(J 0000004~62 2009.1201, Anexo
5 da petiC;21o sabre fat05 5upervenientes de 14 de maio de 2010
85 Investiga98.o referente aos atentados no Rio Centro Capla do arquivamento de 898.0 foi
distribuida durante a 8udiencia pUblica perente a Corte Interamericana
86 Corte IDH Casa 19 Comerciantes Sentenc;a de 5 de julho de 2004 Serle C No 109, par
142

87 Corte IDH Casa Goiburti e Olros Merito, Reparac;6es e Custas Sentenc;a de 22 de
setembro de 2006. Sene C No 153, par 88; Caso Gomez Palomino, Sentenc;a de 22 de
novembro de 2005 Serie C No 136, par 92; Corte IDH. Gasa Hermanas Serrano Cruz.
Exce1;oes Preliminares Senten1;a de 23 de novembro de 2004 Serie C No 118, parrs 100
a 106

S6 Corte IDH Casa GoiburU e arros.. Sentenya de Mento, Reparayoes e Costas de 22 de
setembro de 2006, Serie C No, 153, par, 88
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6rgaos do Estado em rela9ao a total impunidade dos crimes aqui
denunciados, bern como os obstaculos para conhecer a verdade sobre 0

ocorrido

a. Lei de anistia como principal obstiiculo a
realiza\{ao de investiga\{ao

Ficou devidamente comprovado na demanda da Comissao Interamericana
e no escrito autonomo das representantes que a interpreta9ao aplicada a
Lei de Anistia brasileira impossibilitou a investiga9ao e persecu9ao penal
dos responsaveis pelo graves delitos cometidos durante a ditadura militar
brasileiraB9 Este fate nunca foi controvertido pelo Estado brasileiro. Ao
contrario, no tramite do presente caso perante a Comissao Interamericana,
o Estado afirmou que 0 pleito das representantes a respeito da persecu9ao
penal dos responsaveis pelos desaparecimentos das vitimas no presente
caso permanece impossibilitado pela vigencia da Lei de Anistia90

Como foi exposto pelas representantes das vitimas e de seus familiares
em seu escrito de peti90es, argumentos e provas91

, a Lei n.' 6683/79 (Lei
de Anistia) extinguiu a responsabilidade penal de todos os indivlduos que
cometeram "crimes politicos e conexos com estes, bern como crimes
eleitorais", no periodo de 2 de setembro de 1961 a15 de agosto de
1979"93 Apesar de nao haver previsao expressa ou tacita de anistia aos
agentes estatais, difundiu-se no imaginario juridico e popular brasileiro a
interpreta<;:iio que a lei teria anistiado inclusive os agentes plJblicos,
militares e civis, envolvidos nas praticas de graves viola90es aos direitos
humanos contra os opositores politicos do regime militar Segundo esse
entendimento, os crimes dos agentes da repressao seriam conexos aos
crimes praticados pelos dissidentes do regime e, nessa condi9ao os
agentes da repressao,.tambem leriam se beneficiado da r,?ferida lei

Essa inlerprela9ao da Lei de Anistia sempre represenlou urn obstaculo
para a persecu9ao penal de crimes cometidos durante 0 regime militar no
Brasil por agenles da repressao Tendo ficado evidenciado nos

e9 Escrilo de peti90es, argumenlos e provas das representantes das vitimas e de seus
famiIJares, pags. 102w 105

so Contesta<;ao do Estado brasileiro de 1° de setembro de 1998 no ambito do caso perante
a Comissao Interamericana de Direitos Humanos Apendice JII da Demanda da CIDH

91 Escrito de petiJ;oes. argumentos e provas das representanles das vltima e de seUs
famil1ares. pags" 56-59
92 0 paragrafo primeiro do art 1° da Lei nO 6 683/79 delimila 0 conceilo de crime conexo
como sendo aquele de qualquer natureza relacionado com 0 crime palilico au praticado par
motiv8yao politica Anexo 2. Demanda C1DH

£13 lei de Anistia. art 10. caput
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depoimentos das testemunhas durante a audiencia publica94 Tambem
pode ser verificado pela ausencia de procedimentos judiciais de
persecugao penal dos crimes cometidos durante a ditadura milltar nos
tribunais internos As unicas duas tentativas judiciais que as
representantes tem conhecimento foram frustradas pela aplicagao da
interpretagao prevalecente pelo Judiciario brasileiro.. Em uma dessas
tentativas a Lei de Anistia fundamentou 0 arquivamento das investigag6es
de fatos que ocorreram posteriormente ao periodo de vigencia previsto na
propria lei95

, como foi demonstrado da audiencia pUblica pelas
representantes das vitimas96 Assim mesmo, as tentativas mais recentes
de provocar a investigagao penal pelo Ministerio Publico tem side
arquivadas, principalmente com base no instituto da prescrigao da
pretensao punitiva97

.

Essa interpretagao foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
ambito da Arguigao de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 153,
em 29 de abril de 2010. Os argumentos invocados para a confinnagao
desta interpretagao foram expostos pelo Estado brasileiro em suas
alegagoes orais na audiencia publica perante esta Egregia Corte Nesta
oportunidade, 0 Estado brasileiro guestionou a possibilidade de revogagao
ou desconsideragao desta interpretagao, defendendo que a jurisprudencia
consolidada no sistema interamericano, a respeito da aplicagao de leis de
anistia, nao deveria ser aplicada ao caso brasileiro, haja vista suas
peculiaridades. Em especial, 0 Estado brasileiro alega que nao se trata de
auto-anistia, pois a anistia brasileira seria fruto de fato de um pacta social
precedido de amplo debate pela sociedade

Neste sentido, as representantes contestarao os argumentos (lp':Estado e
provarao que: a) a Lei de Anistia brasileira constitui um obstaculo para a

"

s,\ Testemunho de Marlon Alberto Weichert e Belisario dos Santos Junior ante a Corte
Interamericana durante a audiencia publica em 20 de maio de 2010
05 A primelra 5e refere a um habeas corpus impetrado, em julho de 1992, pOl' Pedro Antonio
Mira Granc[ere, ex~delegado de Policia aposentado, com 0 intuito de trancar inquerito
policial, em que figurava como indiciado. a qual havia side instaurado para averiguar a
responsabilidade do ex~delegado oa morte do jomalista Wladimir Herzog, em 1975, 0
acusado argumentou, entre Qulras eaisas, que eslava acobertado pela Lei de Anistia. a que
roi acatado pelo Tribunal (anexo 27 do escrito de peti<;oes. argumentos e provas das
representantes das vltimas e de seus familiares). A segunda se refere a investiga9ao
referente aos atentados no Rio Centro C6pia do arquivamento da a~o foi distribuida
durante a audiencfa pUblica perante a Corte lnteramericana

96 Superior Tribunal Militar. Representa9ao nO 1061-7IDF. Ala de Recebimento de
Documento de 21 de maio de 2010 Audifmcia Publica de 20 e 21 de maio de 2010
97 Escoto de peth;6es, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares. pags 59-60. E peti<;8o sabre fatos supelVenientes de 14 de maio de 2010,
anexos 5 e 6
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persecuyao penal dos crimes denunciados e, portanto, viola as obrigay6es
assumidas de boa fe pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenyao
Americana sobre Direitos Humanos e a Convenyao Interamericana para
Prevenir e Punir a Tortura; e b) a Lei de Anistia possui as caracteristicas
de uma auto-anistia e nao conslituiu um pacto ou acordo necessario para a
transiyao democratica no pais

;, A inlerprelal}80 da Lei de Anislia brasileira viola
as obrigar;i5es assumidas de boa fe pelo Eslado
brasileiro ao ralificar a Convenl}80 Americana
sobre Direilos Humanos

Alem de sua ampla jurisprudencia a respeito da obrigayao de investigar
violay6es aos direitos humanos, a Corte Interamericana ja se referiu
especificamente ao desaparecimento foryado de pessoas Neste sentido
afirmou que "a proibiyao do desaparecimento foryado de pessoas e 0

correlativo dever de investigar e sancionar seus responsaveis tem
adquirido carater de jus cogims"o 98

Assim mesmo, se pronunciou em reiteradas oportunidades a respeito da
incompatibilidade das leis de anistia com as obrigay6es emanadas da
Convenyao Americana Neste'sentido, estabeleceu que:

[ 1 son inadmisibles las disposiclones de amnistla, las
disposiciones de prescripci6n y el eslablecimiento de
excluyentes de responsabifidad que pretendan impedir la
investigaci6n y s8nci6n de los responsables de las via/ae/ones
grauflB de los derechos humanos tales como fa tortura, las
ejecucio.(le~ surnarias, extra/ega/es 0 arbitrarias y las
desaparicibnes forzadas, lodas elias prohibidas por contravenir
derechos "inderogables (econoeidas par el Derecho
Internaeional de los Derechos Humanos. 99

~e Corte IDH Caso Goiburu v ParaguaL par, 84

93 Corte IDH Casa Barrios Altos SenleOl;a de 14 de manto de 2001 Serle C No 75, par
41; Casa Myrna Mack Chang Senlenya de 25 de novembro de 2003 Serie C No, 101. par
276; Caso Molina Theissen, SenleOl;:a de 4 de maio de 2004 Sene C No. '106, par. 262;
Caso de los Hermanos G6mez Paquiyauri, Sentenya de 8 de jUlho de 2004. Sene C No.
110. par 233; Caso Carpio Nicolle e olros Senlenl(a de 22 de novembro de 2004 Serle C
No, 117. par 130; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentenya de 1 de marl(o de 2005
Serie C No, 120, par 172; Caso Almonacid Arellano e olros Senlem;:a de 26 de setembro
de 2006 Serie C No 154. par 112; Caso La Cantula Senleng8 de 29 de novembro de
2006 Serie C No 162. par 152; Caso de la Masacre de la Rochela Sentenga de 11 de
maio de 2007 Serie C No, 163. par 294
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Eo inquestionavel que os delitos cometidos no presente caso constituem
graves viola90es aos direitos humanos, e que, portanto, nao podem ser
objeto de anistia Contudo, ficou claramente demonstrado no presente
processo que a Lei de Anistia brasileira tern sido utilizada, em conjunto
com outros recursos, para impedir a investiga9ao dos fatos ocorridos
durante a ditadura militar brasileira

Eo especialmente grave, que 0 Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte
do pals, tenha escolhido 0 caminho da impunidade e do segredo na
oportunidade recente do julgamento que possibilitou seu pronunciamento
sobre qual a interpreta9ao que deveria ser dada a Lei de Anistia brasileira,
especificamente a respeito da extensao da anistia aos agentes pllblicos e
privados, civis e militares da repressao, face a prote9ao aos direitos
fundamentais consagrados na Constitui9ao Federal de 1988 e as
obriga90es internacionais do Estado brasileiro

A decisao do Supremo Tribunal Federal na ADPF nO 153 colocou 0 pais na
contramao da hist6ria €I ignorou todo 0 desenvolvimento pratico e
jurisprudencial do Direito Internacional, incluindo a jurisprudencia desta
Egn3gia Corte Interamericana.. A decisao se deu por maioria de sete dos
onze Ministros do Supremo Tribunal Federal, os quais votaram pela
interpreta9ao que a Lei de Anistia tambem contemplava os agentes da
repressao, para alem da anistia aos civis que praticaram atividades de
resistencia a ditadura militar Isto ocorreu apesar do Poder Judiciario ter
contado com argumentos do Direito Intemacional de Direitos Humanos
sobre a materia, tanto por meio da peti9ao da Ordem dos Advogados do
Brasil e quanto das partes que os aportaram como amici curiae

Neste sentido, importante destacar trecho do voto do Ministro Celso de
Mello, que afirmou que:,

[ J a lei de anistia brasileira, exatamente por seu carater bilateral,
nao pode ser qualificada como uma lei de auto-anistia, 0 que lorna
inconsistente, para as fins deste julgamento, a invocac;ao dos
mencionados precedentes da Corte lnterarnerlcana de Direitos
Hurnanos

As responsabilidades dos agentes estatais no marco de uma politica
sistematica do Estado nao podem nunca ser comparadas as
responsabilidades individuais de agentes privados A obriga9ao de garantia
do Estado implica que este deve investigar, sancionar, reparar e
estabelecer garantias de nao repeti9ao dos fatos.. Neste sentido, 0 Estado
e 0 garantidor do desfruto e gozo dos direitos humanos e, portanto, a
comissao de delitos de tal gravidade desde 0 aparto estatal, por agentes
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estatais ou sob a aquiescencia do Estado neo pode ser de nenhum modo
anistiavel nem comparavel a uma anistia que por motivos politicos se
outorgou a dissidentes ou responsaveis pela comisseo de delitos politicos.
Neste sentido e sob a natureza propria das obrigagoes estatais no marco
do Direito Internacional dos Direitos Humanos jamais podem ser
excludentes de responsabilidade como um "perdeo justo" entre duas partes
com responsabilidades iguais. A Organizageo das Nagoes Unidas
expressou que "puedan permitir la pena capital 0 que los acuerdos de paz
aprobados par las Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistias par
cr/menes de genocidio, de guerra, a de lesa human/dad a infracciones
graves de los derechos humanos"'00 E que "[U]na amnistia
cuidadosamente formulada se puede apoyar [pero] no debe permitirse en
ninguna circunstanc/a que sirva de exeusa para el genoe/dio, los er/menes
de guerra, los er/menes de lesa humanidad a las infraeeiones graves de los
dereehos humanos.,,101Isso representa uma tentativa explieita de distoreer
a logica do entendimento desta Douta Corte, ao distanciar 0 caso brasileiro
dos demais casas da Ameripa Latina 0 tato da Lei de Anistia no Brasil ter
anistiado a alguns civis por algumas das agoes contra a ditadura militar,
neo exclui ou minimiza a outro fate subsequente: a mesma lei permitiu a
anistia dos agentes da represseo militar e foi promulgada pelo governo
ditatorial militar

Portanto, a espeeificidade da Lei de Anistia no Brasil ao incluir os presos e
perseguid()s politicos, indubitavelmente neo retirou da mesma, a earater de
auto-anistia, uma vez que os proprios militares, ainda no periodo de
vigencia da ditadura militar no Brasil, anistiaram tambem aos agentes da
represseo. Assim, 0 caso brasileirp neo se diferencia dos demais paises da
America Latina, nos quais esta Egregia Corte julgou e estabeleceu as
citados preeedentes pelo Ministro Celso de Melia no que se retere a
incompatibilidade de leis de anistia com as obrigagoes internaeionais do
Estado

Essa alegada distingeo, tambem neo se sustenta na propria jurisprudencia
desta Egnilgia Corte, que apesar de ter side eonstrufda, preliminarmente,
em casos que diseutiam a aplicageo de auto-anistias, neo se Iimita a estas,
mas pelo eontrario, compreende tambem anistias bem como qualquer
obstaculo tatieo ou juridieo que tomente a impunidade e impega a

100 Organiza9;3o das Nayoes Unidas Conselho de Segurany8 Rerat6rio do Secretario
Geral:'EI Estado de derecho y la justicia de transition en las sociedades que sufren 0 han
5ufrido confljctos~ 3 de a90510 de 2004, 812004J616, Par 10

101 Organiz8yao das Nagoes Unidas Conselho de Seguram;:a. Refat6rio do Secretario
Geral: "EI Estado de derecho y la justicia de transici6n en las sociedades que sufren 0 han
sufrido conmclos~ 3 de agostode 2004. 812004/616. Par, 36
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esclarecimento dos fatos, a identifica<;:ao dos responsaveis e a realiza<;:ao
da justi<;:a No caso do Chile a Corte Interamericana esclareceu que, mais
importante que a processo de ado<;:ao, e a efeito de anisliar viola<;:oes
graves aos direitos humanos A Corte declarou que:

[S]i bien la Corte nola que el Decrelo Ley No 2191 olorga
basicamenle una auloamnistla, pueslo que fue emilido por el propio
regimen militar, para suslraer de la acci6n de la Justicia
principalmente sus propios crlmenes, recalca que un Eslado viola la
Convenci6n Americana euando dicla disposiciones que no eslan en
conformidad con las obligaciones denlro de la misma; el hecho de
que esas normas se hayan adoplado de acuerdo can el ordenamienlo
jur/dieD inferno 0 contra el, "es indiferente para estos efeclos,,102 En
suma, esla Corte, mas que al proceso de adopci6n y a la aUloridad
que emili6 el Decrelo Ley NO.2 191, afiende a su lalio legis: amnisfial
los graves hechos delictivos contra et derecho internacionaf
camelidos par el regimen milite!: 103

Neste sentido a jurisprudencia recente desta Egregia Corte e bastante
clara ao afirmar que

la impunidad debe se, erradicada medianle la delerminaci6n de las
responsabilidades lanto generales -del Eslado- como individuales 
penales y de otra Indole de sus agentes 0 de particulares- En
cumplimiento de esla obligaci6n, el ESlado debe remover lodos los
obstaculos, de facio y de jure, que manlengan la impunidad,Q4

Com efeito, esta Egregia Corte desenvolveu sua jurisprudemcia colocando
enfase especial na elirriina<;:ao de qualquer tipo de empecilho processual
ou inslitucional que restrinja a possibilidade de investigar e sancionar
graves viola<;:oes aos direitos humanos ou crimes contra a humanidade
Isto independentemente de que na origem estes obstaculos tenham se
vinculado aos diferentes Poderes do Estado (Legislativo, Executivo au
Judiciario), na democracia, ditadura au situa<;:ao de confiito interno Assirn,
par exemplo, esta Egregia Corte foi muito clara no caso da Colombia, onde
o Poder Legislativo e a Poder Judiciario tem um papel chave na luta contra
a impunidade a respeito de crimes corn as caracteristicas dos descritos

102 Corte lDH Ciertas Atribuciones de fa Comisi6n Interamericana de Derechos Htlmanos
(arts .. 41. 42, 44. 46, 47, 50 e 51 Convend6n Americana sobre Derechos Humanos)
Opinion Consultiva OC~13/93 del 16 de julho de 1993 Serie A No. 13, par 26

103 Corte IDH Casa Alrnonadd Arellano e atros vs Chile Exceyoes Preliminares. Media"
Reparac;:oes e Costas Sentenya de 26 de setembro de 2006 Serie C No. 154,. para 120

104 Corte IOH Caso La Cantuta vs Peru, supra nota 58, par. 226; Caso Kawas Fernandez
vs, Honduras, supra nota 14,. par 192, e Casa Valle Jaramillo e otros vs, Colombia. supra
nota 145. par 232
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Los Estados tienen el deber de iniciar ex officio, sin dilaci6n y can
debida diHgencia, una investigaci6n seria, imparcial y efectiva,
tendiente a establecer plenamente las responsabiHdades par las
violaciones Para asegurar este fin es necesario, inter aHa, [ . ]que
se esc/arezea, en su casa, /a existencia de estructuras crimina/es
complejas y sus conexiones que hicieran posible las violacfones r ]
En tal sentido, son inadmisibles las disposiciones que impidan la
fnvestigaci6n y eventual sanci6n de los responsables de estas graves
viofaciones 105

Esta Egn§gia Corte ja determinou, no contexto da analise de uma lei penal
e um sistema especializado que poderiam terminar com a isenyao de
responsabilidade ou em reduyoes substanciais das penas de um grande
ntlmero de pessoas envolvidas em graves violayoes aos direitos humanos
que:

En cuanto al referido principia de praporcionaHdad de la pena, la
Corte estima oportuno resa/tar que la respuesta que el Estado
atr/buye a la cOIll/ucta iIIcila del autor de la transgresi6n debe ser
praporcfonal al bien jurfdico afectado y a la cUlpabilidad can la que
actu6 el autor, par 10 que se debe establecer en funci6n de la diversa
naturaleza y gravedad de los "echos La pena debe ser ef resultado
de una sentencia emitida par autoridad judicial AI momenta de
individualizar las sanciones se debe fundamentar los motivos par los
cuales se fija la sanci6n correspondiente En cuanto al principia de
favorabi/idad de una ley anterior debe procurarse su armonizaci6n
can el principia de praporcionaHdad, de manera que no se haga
ilusoria la justicia penal Todos los elementos que incidan en la
efectividad de la pena deben responder a un objetivo claramente
verificabJe y ser compatibles con la Convenci6n.. 106

AI respecto, la Corte recuerda su jurisprudencia conslanle sabre la
inadmisibilidad de las disposiciones de amnislla, las disposiciones de
prescr/pci6n y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad,
que pretendan impedir la investigaci6n y, en su caso, la sancion de
los responsabfes de las via/eeiones graves de los derachos humanos
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra/ega/as 0

arbitrarias y las desapariciones {anadas, todas elias prohibidas por

105 Corte IDH Caso de fa Masacre de la Rochela vs Colombia Merito. Reapara90es e
Cuslas. Senten98 de 11 de de maio de 2007 Sene C No 163, par 194, Caso Molina
Theissen Repara~5es Senlen~a de 3 de julho de 2004, Serie C No 108. par 84; Caso
Myrna Mack Chang.. par. 276; e Caso Barrios Alios Senlen98 de '14 de maryo de 2001
Serie C No 75, par, 41

11..'6 Corte lDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs Colombia" Senten9a de 11 de de malo
de 2007 Serle C No 163 par 196
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Em 1992, 0 Comite ja havia declarado que a adoy80 de anistias e
incompalivel com as obrigayoes do Pacto relativas a proibiy80 a tortura111

o Comite confirmou esta POSiy80 no seu pronunciamento no caso Hugo

Rodriguez v. Uruguai em 1994, afirmando tambem a obrigag8o de regimes
posteriores de investigar violagoes de regimes anteriores. declarando:

EI Comita no esla de acuerdo can el Eslado parte en que el Eslado
no lenga ninguna obligaci6n de Investigar las vio/aciones de derechos
enunciados en el Pacta por un regimen anterior, sobre todo cuando
eslas vio/aciones incluyen delilos Ian graves como la tortura En el
apartado aJ del parrato 3 del articulo 2 del Pacta se estipula
claramente que cada uno de los Eslados Partes en el Pacta se
compromete a garantizar que "loda persona cuyas derechos 0

Iibertades reconocidos en el presente Paclo hayan sido violados
podra interponer un recurso erectivo, aun Guando tal violaci6n hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
tunciones ofieiales 112

Em 1999, 0 Comite recom,endou ao Camboja que adotasse medidas para
assegurar que as pessoas responsaveis por violagoes graves aos diretos
hurnanos e crimes de lesa humanidade fossern julgadas l13

Em suas conclusoes e recomendagoes feltas a numerosos paises,
incluindo Argelia 114, Argentina l15

, Chile116
, EI Salvador117

, Ubano llB
,

111 Comit& de Direitos Humanos, ObseIVa9ao Geral W 20, Proibil]ao da Tortura au Qutros
Tratamentos au Penas Desumaflos au Degradanfes, 10 de mart;:o de 1992, para, 15

112 ComUe de Direitos Humanos, Comunica/(8o No" 322/1988. Hugo Rodriguez c Uruguai.
19 de juJlho de 1994, para.. 123

113 Comili~ de Direitos Humanos. Observaq6es Finais e Recomenda<;oes: Gambaja,
CCPRICn9IAdd.108, 22 de julho 1999, para 6.

114 Comite de Direitos. Humanos, Observar;oes Finais e Recomendar;oes: Argelia,
CCPR/CIOZNCO/3, 1 de novembro de 2007, para, 7 C., El Cofnite teme que la Ordenanza
N° 06-01 sobre la Carta por la Paz e la Reconciliacion Nacionales, que prohibe toda acci6n
judicial contra los miembros de las fuerzas de defensa e de seguridad, pueda promover 1a
impunidad e vulnere el derecho a un recursos efectivQ (articulos 2,. 6, 7 e 14 del Paclo) El
Estado Parte debef'ia: a) Asegurarse de que el articulo 45 de Ie Ordenanza N° 06·01 no
atente contra el derecho a un recurso efectivQ, enunciado en el artrculo 2 del Pacto, e
asegurarse especialmente de que 5e introduzca una enmienda al articulo 45 para precisar
que no 5e aplica a delitos como la tortura, el homicidio e el 5ecuestro Ademas, el Estado
Parte deberia velar por que 5e informe al publico de que el articulo 45 no se aplica a las
dec1araciones 0 los proce50S por tortura. ejecuci6n extrajudicial e desaparicion ~)

115 Comile de Direito5 Humanos. ObseN8t;6es Finais e Recomendat;6es Argentina, U,N
Doc CCPRIC1791Add 46 (1995), reprinted in U N Doc Al50140 (1995) para 153 (' .The
Committee is concerned that amnesties and pardons have impeded investigations into
allegations of crimes committed by the armed forces and agents of national security services
and have been applied even in cases where there exists significant evidence of such gross
human rights violations as unlawful disappearances and detention of persons, including
children. The Coinmittee expresses concern that pardons and general amnesties may
promote an atmosphere of impunity for perpetrators of human rights violations belonging to
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Peru119, Sudao120 e Uruguai121 enlre oUlros, 0 Comile manifeslou
preocupa9ao com a ado9ao de leis de anistia

the security forces Respect for human rights may be weakened by impunity for perpetrators
of human rights violations")

116 Comile de Direilos Humanos, ObseNBt;OeS Finais e Recomendar;6es, C/1He,
CCPR/CtCHUCO/5. 26 de marlfo de 2007 para 5, (bEl Comite reitera su preacupaci6n ante
el Decreta Ley de Amnistia 2,191 de 1978.. Aunque observa que segun el Eslado parte esle
decreta ya no es aplicado por los tribunales, considera que el hecho de que continue
vigente deja abierta /a posibilidad de su aplicaci6n.. EI Comlte reellerda su observacion
general No 20, en el sentido de que las leyes de amnistla respecto de las violaciones de
derechos humanos son generalmente incompatibles con el deber del Estado parte de
invesligar tales violaciones, garantizar que las personas no esten sujetas a dichas
violaciones dentro de su jUrisdiccion e velar por que no se comentan violaciones simHares
en el futuro {Articulo 2 del Pacta} El Eslado parte deberia reforzar sus esfuerzos para
incorporar 10 mas pronto posible la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el Decreta Ley
de Amnistia 2191 de 1978 al derecho inlerno positivo. a fin de garantizar que las
violaciones graves de derechos humanos no queden impunes~) Ver lambem as conclus6es
de 1999, UN Doc CCPR/Cf79/Add 104 (1999). para 7

117 Comite de Oireitos Humanos. ObseNar;oes Finais e Recomendar;oes. EI Salvador, U N
Doc CCPR/Cf79/Add 34. 21 September 1994, reprinted in UN Doc A/49/40 (1994), para
215 ("The Committee expresses -grave concern over the adoption of Ihe Amnesty Law.
which prevents relevant investigation and punishmenl of perpetrators of pasl human rights
violations and consequently precludes relevant compensation II also seriously undermines
efforts to re-establish respect for human rights in EI Salvador and to prevent a recurrence of
Ihe massive human rights violations experienced in the past Furthermore, failure to exclude
violators from service in the Government. particularly in Ihe military. the National Police and
the judiciary, will seriously undermine the transition to peace and democracy")

118 Comite de Direitos Humanos, Observar;oes Finals e Recomendar;oes Libano, U"N Doc
CCPR/C/79/Add 78, 1 April 1997. para, 12 ("Such a sweeping amnesty may prevent the
appropriate investigation and punishment of the perpetrators of pa'st human rights Violations,
undermine efforts to establish respect for human rights, and constitute an impediment to
efforts undertaken to consolidate democracy")

119 Comite de Direitos Humanos, ObseIVar;6es Finais e Recomendar;6es: Peru, U,N Doc
CCPR/C0170/PER, 15 November 2000 para 9" ("The Committee deplores the fact that its
recommendations on the 1995 amnesty laws have not been forrowed and reiterates that
these laws are an obstacle to the investigation and punishment of the persons responsible
for offences commil1ed in the past. contrary to article 2 of Ihe Covenant The Committee is
deepfY'colJcerned about recent information stating that the Government is sponsoring a new
general amnesty act as a prerequisite for the holding of elections The Committee again
recommends Ihat Ihe State party should review and repeal the 1995 amnesty laws, which
help create an atmosphere of impunity The Committee urges the State party to refrain from
adopting a new amnesty act " -

1:0 Comite de Direitos Humanos, Observac;5es Finats e Recomendac;oes: Sudao.
CCPR/C/SDN/CO/3. 26 de julho de 2007, para 9 rEI Comite sigue manifestando su
preocupaci6n par el Decrelo N° 114, de 11 de junho de 2006. relativo a una amnistla
general, e por su ambito de aplicaci6n Si bien toma tambiim nota de la informacion
proporcionada por la delegacion, el Comile sigue preocupado en reladon can la capacidad
del Estado Parte para enjuiciar e castigar defitos de guerra 0 crimenes contra la humanidad
cometidos en Darfur (articulos 2, 3. 6, 7 e 12 del Pacto) El Estado Parte deberia: .(t)
Asegurarse de que no se concede amnislia a ninguna persona sospechosa de haber
cometido, 0 de estar cometiendo. deHtos de una naluraleza especialmenle grave ")

121 Comlle de Direitos Humanos, Observar;:oes Finais e Recomendar;:5es: UruguaL
Consideration of Reports Submilled by States Parties Under Article 40 of the Covenant.
U N Doc CCPR/C/79/Add 19
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o Comite contra a Tortura da Organiza<;:ao das Na<;:6es Unidas tambem ja
se pronunciou com rela<;:ao a ado<;:ao e aplica<;:ao de leis de anistia Em sua
Observa<;:ao Geral W 2 determinou que:

EI Camila cansidera que las amnisllas u alros abstaculas que impiden
enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de
aclas de tartUla 0 malas tralas, a panen de manifiesla una falla de
valuntad allespecta, infringen el caracter imperativo de la prohibici6n
[conlla a tortural 122

Da mesma forma que 0 Comite de Direitos Humanos, 0 Comite contra a
Tortura tem recomendado, no contexte do exame dos relatorios
submetidos periodicamente pelos Estados parte sobre medidas tomadas
para implementar a Conven<;:ao e, inclusive com rela<;:ao a atos ocorridos
anteriormente a ratifica<;:ao da Conven<;:ao, a nao aplica<;:ao de anistias a
atos de tortura

No contexto do exame do relatorio do Chile em 2007, 0 Comite
recomendou:

B Comils recomienda al Eslado parte que: b) Refonne la
Canslituci6n para garantizar la plena prolecci6n de los derechas
humanos, inc/uida el derecho a no sar vlctima de torturas ni de aims
tratas a penas crueles, inhumanos 0 degradantes, de conformidad
con la Convenci6n y, con ese mismo fin, derogue ef Decrelo~Ley de
Amnistfa" 123

Igualmente, ao examinar 0 relatorio da Indonesia recomendou que 0

mandato da Comissao da Verdade por atos cometidos primordialmente no

passado, nao aceitasse a possibilidade de anistia 104 Tambem criticou a

ado<;:§oe aplica<;:ao de anistias nos casos do Azerbaijao l
>5, Quirquistao 126

,

Peru l27 e Senegal l
",

1:2 Comile contra a Tortura, ObseIVa9ao Gera! NQ 2, CAT/C/GC/2, 24 de janeiro de 2008.
para 5
123 Comite contra a Tortura, ObsBNaq6es Finais e Recomendaq6es: Chile, CATIC/CR/321S,
10 e 11 de maio de 2004, para 7(b)

124 Comite contra a Tortura, Observ8qoes Finals e Recomendaqoes: Indonesia,
CAT/C/ION/CO/2. 15 de maio de 2008. para 30 ("El Estado parte debe examinar
detenidamente el mandata de la futura Comisi6n de la verdad e la reconciliaci6n, a la luz de
otras experiencias intemacionales analogas e en cumplimiento de su obligaci6n en virtud de
la Convencion Entre otras casas _la Comisi6n deberia tener facultades para lnvestigar las
violaciones graves de los derechos humanos e indemnlzar a las victimas, proscribiendo al
mismo tiempo la amnislia para los autores de actos de tortura,"

125 Comite contra a Tortura. Observar;oes Finais e Recomendac;oes: Azerbaijao, N55/44,
paras 68. 69 para 68
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No caso da Argelia, 0 Comite recomendou que a lei reconhecesse que a
toriura e 0 desaparecimento for,ado sao crimes imprescritiveis'29 Tambem
recomendou, igualmente, consistentemente, que a lei nao reconhecesse a
possibilidade de prescri,ao por crime de tortura, como nos casos, por
exemplo, dos seguintes parses: Oinamarca '30, Lituania'3', Eslovenia J32

, e
Turquia '3J

Oeste modo, e evidente que a aplica,ao de leis de anistia que impe,am a
investiga,ao de graves viola,oes aDs direitos humanos, como tortura e
desaparecimento for,ado de pessoas, bem como crimes de contra a
humanidade sao proibidas pelo Oireito Internacional dos Oireitos Humanos
por contrariar norrnas internacionais e imperalivas que proibem a pratica
destes delilos

Neste sentido, e importante recordar que as obriga,oes internacionais
assumidas pelo Estado devem ser cumpridas de boa-fe, sendo proibido
invocar dispositivos de direito interno para eximir de seu cumprimento, de
acordo com a regra prescrita no artigo 27 da Conven,ao de Viena sobre 0

Oireito dos Tratados de 1969. Assim mesmo, as obriga,oes internacionais
devem ser cumpridas pelo Estado em seu conjunto, 0 que inclui 0 Poder
Judiciario

125 Comiie contra a Tortura, Observa/ioes Finais e Recomendar;:6es' Quirquistao. N55/44.
paras74 (e), 75 (c) ,para 74

127 Comile contra a Tortura, Observag6es Finais e Recomendar;6es Peru 59 (9). 61 (d),
~ffi~ .

126 Comite contra a Tortura, Observag6es Finais e Recomendar;6es,Senegaf,
A/51/44( 1996). paras 112, 117, para 112
129 Comrte contra a Tortura. Observag6es Finais e Recomendar;6es Argelia,
CAT/CIDZNCO/3, 13 de maio de 2008, para .. 11 eEl Eslado deberia modificar el capilulo 2
e el articulo 45 de Ie orden N° 06~01 con el fin de precisar que no puede impedirse en
ningun casa el procesamiento de delilos como Ie tortura, incluida la violaci6n, e la
desaparici6n forzada, que son delitos imprescriptibles EI Estado Parte deberia adoptar sin
demora todas las medidas necesarias para garantizar que los casas de lortura pasi:'idos 0

recientes, incluidos los casos de violaci6n, e las desapariciones forzadas sean objeto de
investigaciones sis1ematicas e imparciales, que los au!ores de esos aclos sean procesados
e castigados de manera proporcional a la gravedad de los actos comelidos e que las
victimas sean indemnizactas de manera adecuada ~)

130 Comite contra a Tortura. Observatyoes Finais e Recomendar;6es Dinamarca.
CAT/C/DNKlCO/5. 14 de maio 2007 para 11
13\ Comile contra a Tortura, Observatyoes Finais e Recomendaqoes Liftdinia,
CAT/C/LTU/CO/2 ,4 e 5 de novembro 2008, para 5

m Comrte contra a Tortura, Observar;oes Finais e Recomendayoes Eslovenia,
CAT/C/CRI30/4, 5 e 6 de maio 2003. para 6(b)

133 Comite contra a Tortura, Observaq6es Finais e Recomendafoes Turquia,
CAT/C/CR/30/5. 2 e 5 de maio 2003. para 7©
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Ao reiterar oficialmente a interpreta980 da lei de anistia que consagrou a
impunidade no pais. 0 Estado brasileiro, por meio do Poder Judiciario,
violou suas obriga90es de investigar, processar e punir graves viola90es
aos direitos humanos e crimes contra a humanidade, bern como as
obriga90es gerais de garantia, reconhecidos na Conven98o Americana A
respeito das obriga90es especificas dos Poderes Judiciarios nacionais ern
aplicar os dispositivos da Conven980 Americana, esta Egregia Corte ja
estabeleceu que:

La Corte es consciente que los jueces y l1ibunales internos esian
sujelos al imperio de la ley y, par ella, eslan obligados a apliear las
disposiciones vigen/as en el ordenamiento JUT/dieD Pera cuando un
Estado ha fatifieado un tralado inlernaeional como la Convenei6n
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Eslado, lambien
eslan somelidos a ella, 10 que les obliga a velar porque los ereetos de
las disposiciones de /a Convenci6n no se vean mermadas por fa
aplicaci6n de leyes con/ran-as a su objato y fin, y que desde un in/do
carecen de erectos jurldlcos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de "control de conveneianalidad" entre las
normas jur/dicas internas que aplican en los casas coneretos y /a
Convenci6n Americana sobre Derechos 'Humanos En asIa tarea, el
Poder Judicial debe lener en cuenta ,no solamente el Iralada, sino
lambien la inlerpretaei6n que del mismo ha heeho la Corte
Interamericana, interprets LJltima de la Convenci6n Americana 114

Neste sentido, ao ignorar as obriga90es internacionais assumidas pelo
Estado brasileiro, bern como realizar uma interpreta980 equivocada da
jurisprudemcia desta Egregia Corte a fim de justificar a validade juridica da
interpreta980 da Lei de Anistia, 0 que perpetua a impunidade no Brasil, 0
Supremo Tribunal Federal - parte 10 aparato do Estado- violou varios
direitos protegidos na Conven980 Americana sobre Direitos Humanos e
outros tratados i1iteramericanos especificos como a Conven980
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, bern como as deveres
gerais de garantir e proteger as direitos reconhecidos pela Conven980
Americana

134 Corte lDH Caso Almonacid Arellano y atras vs. Chile Senten9a de 26 de setembro de
2006. Sene C No 154, par. 124
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ii A Lei de Anistia brasileira passui as

caracteristicas de urna auta-anistia e naa
canstituiu urn pacta au acarda necessaria para a
transiqaa dernacratica na pais

Considerando os argumentos do Estado brasileiro no tramite do presente
caso, bern como a recente decisao do Supremo Tribunal Federal a respeito
da Lei de Anistia brasileira, as representantes das vitimas e de seus
famiiiares entendem que e necessario e importante esclarecer alguns
pontos referentes ao contexto hist6rico e politico da aprova9ao da Lei de
Anistia. As representantes 0 fazem conscientes da irrelevancia deste
contexto para 0 Direito Internacional, pois, como se viu acima, leis de
anistia que impe9am a persecu9ao penal de graves viola90es aos direitos
humanos e crimes de iesa humanidade sao contrarias as obriga90es
internacionais dos Estados

Contudo, considerando que ao decidir 0 presente caso a Corte
Interamericana, de certa forma, estara reescrevendo a hist6ria, e saJutar
que esta analise possa refletir os fatos, considerando 0 ponto de vista das
vltimas e de seus famiiiares, bern como de importantes setores da
cidadania envolvidos na luta contra a ditadura

Como ficou evidente na audiencia publica135, a visao destes a respeito do
contexto hist6rico da discussao e aprova9ao da Lei de Anistia e
diametralmente oposta ao exposto peios ilustres agentes do Estado
brasileiro Neste sentido, cumpre reiterar alguns dos argumentos
apresentados pelas representantes em seu escrito autonomo de peti90es,
argumentos e provas a respeito do contexto politico de aprova9ao da Lei
de Anistia, bern como elementos novos complementados nos autos.

Como ficou comprovado no presente caso por meio ~e provas
documentais e testemunhais famiiiares e outros atores chave, a partir do
ano de 1973, a sociedade civil brasileira come90u a se organizar
lentamente em torno da luta pela anistia politica, 0 que significava, na
pn!ltica, 0 retorno dos exilados politicos ao pais, a Iiberdade de todos os
presos politicos condenados e aguardando senten9a definitiva, assim
como informa90es sobre os desaparecidos e a punigeo aos torturadores

Portanto, ao contrario do exposto pelo Estado, em sua contestayeo e em
suas alega90es orais na audiencia perante esta Egregia Corte, a bandeira

1~5 Declaraltoes de Laura Pelil da Silva, Crimeia Alice Schmidt de Almeida. Elizabeth
Silveira e Silva e Belisario dos Sanlos .JOnior ante a Corte lnleramericana na audi€!Oda
publica de 20 de maio de 2010
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amplamente divulgada pela sociedade que buscava "anistia ampla, geral e
irrestrita" referia-se a incorporac;:ao de todos os presos e perseguidos
politicos sem qualquer restric;:ao aqueles que praticaram ac;:oes de
resistancia a ditadura militar. Em nenhum momenta as palavras citadas
significaram a possibilidade de incluir os agentes da repressao no
beneficio da anistia politica que se requisitava

Em primeiro lugar, e importante destacar a composlc;:ao do Congresso
Nacional naquele momento Em outubro de 1965, 0 govemo militar editou
o Ato Institucional nO 2 (AI-2), que, entre outras medidas, extinguiu os
Partidos Politicos da epoca e cancelou os respectivos registros136 Com a
extinc;:ao dos partidos, cerca de urn mas depois, 0 governo decretou 0 Ato
Complemental' n° 4, 0 qual regulamentou 0 AI-2 Segundo 0 decreto, 0

Congresso Nacional teria 45 dias para criar organizac;:oes que funcionariam
como partidos politicos No inicio de 1966, foram organizados os dois
partidos que dividiriam a cena politica brasileira durante 0 regime militar: 0

Movimento Democratico Brasileiro (MDB) e a Alianc;:a Renovadora
Nacional (ARENA). De urn modo geral, 0 MDB assumiu 0 papel de partido
de oposic;:ao, enquanto a ARENA tornou-se 0 partido do governo

Enquanto vigorou 0 bipartidarismq, foram realizadas quatro eleic;:oes
majoritarias: 1966, 1970, 1974 e 1978 De 1974 em diante, 0 MDB passou
a crescer eleitoralmente Como forma de manter 0 continuisrno e a
maioria no Poder Legislativo, 0 governo militar adota urn conjunto de leis
em 13 de abril de 1977, popularmente conhecido como 0 "Pacote de Abril",
que restringia a liberdade de ac;:ao dos partidos politicos e criava a eleic;:ao
indireta para urn terc;:o do Senado Federal, que ficou conhecido como
"senadores bi6nicos,,137

Assim, durante a discussao do projeto de lei de anistia, proposto pelo
entao Presidente da 'Republica, General Joao Batista Figueiredo, em 27 de
junho de 1979, alem de apenas dois partidos politicos: a ARENA, que
contava com a maioria numerica no Congresso Nacional (231 deputados e
41 senadores); 0 MDB (com 189 deputados e 26 senadores); havia
tambern a figura dos 22 "senadores bi6nicos", os quais, identificados com
os militares, garantiam que a posic;:ao do governo sempre predominasse
nas votac;:6es

'" Art 19. AI-211965

13, 0 termo ~senadores bi6nicos- e uma alusao a serie da televisao exibida if epoes
chamada bO Homem de Seis Milh6es de D6lares' ou tambem "0 Homem Sienko" na qual
o protagonista reeebe implantes cibemeticos e passa a trabalhar como agente do govemo
americana
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Nessa conjuntura de fon;:as, nao havia chance de aprovagao de projetos
que nao fossem do interesse, ou gozassem da aquiescencia do govemo
mililar

o projeto encaminhado pelo governo previa a concessao de anistia a todos
aqueles que tivessem cometido crimes politicos ou conexos, os quais
liveram seus direitos politicos suspensos, e aos servidores da
administrag80 publica vinculados aos poderes pliblicos e miJitares, punidos
com fundamento nos Atos Institucionais e Complementares. Contudo, 0
projeto excluia da protegao legal aqueles que livessem sido condenados
por atos de violencia contra 0 regime autoritario e os que tivessem
cometido crimes de sangue'36

Portanto, conforme ficou amplamente comprovado no escrito de peligoes,
argumentos e provas e na audiencia publica realizada perante esta
Egregia Corte, 0 projeto de lei enviado ao Congresso Federal nao incluia
os termos desejados pela OpOSig80 polilica e pelos Comites Brasileiros
pela Anistia (CBA), princip'almente por discriminar condenados e nao
condenados Quanto aextensao da anistia politica aos agentes do Estado
que praticaram crimes durante a ditadura, foi ulilizada uma terminologia
ampla, que permitiu a interpretagao de que a anistia tambem os
beneficiava, contrariando a luta dos movimentos sociais pela punigao dos
torturadores e pelo fim da Lei de Seguranga Nacional, como mencionado
por famiJiares das vitimas durante a audiencia pUblica

Essa campanha era dos persegLJidos politicos Ela incluia mais
eoisas Era anistia ampla, geral, e irrestrita; fim do aparelho
repressivo do Estado; contra a Lei de Seguran9a Naclonal; [ J e
puni980· aDs t~rturadores 139

Era nossa pandeira: se estao vivos, presos ou S8 mortos Porque
muitas famllias queriam, se estivessem mortos, esclarecer as
circunstancias das martes, abter um atestado de 6bito, conhecer os

135 Nos termos da Lei 6683:

Art 1° Econced/da an/slia a fodos quail/os, no periodo compreendido entre 02 de sefembro
de 1961 e 15 de agosto de 1979, come/erarn crimes politicos au coneX'o com estes, crimes
efe/torais, aos que tiveram seus dlre/tos politicos suspensos e aas seN/dores da
Administrat;ao Direta e lndireta, de fundar;6es vinculadas ao poder ptibfico, aos Servidores
dos Poderes LegislativD e ,}udiciario, aos Militares e aos dirigentes e representanfes
sindicais, punidos com fundamento em A/os Institucionais e Comp/ementares rve/adol

§ 1° - Consideram-se conexos para e/ei/o desfe artigo, os crimes de qua/quer natureza
refacionados com crimes politicos au praticados por motivaq.ao polftica

§ 2° - Excetuam-se dos bene/ldos da anistia os que foram condenados peJa pratica de
crimes de terrolismo. assafto, sequestra eaten/ado pessoaf
139 Declara9ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida em audiencia publica ante a Corte
lnteramericana em 20 de maio de 2010
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responsaveis e responsabilizar esses responsaveis. N6s t1nhamos
tamMm como bandeira uma anistia ampla, geral e irrestrita Ampla
porque deveria atender a todos os perseguidos politicos [ 1 Entao a
campantla, a anistia que n6s querlamos era uma campanha que
atendesse a todos aqueles que sofreram a repressao 140

A declarayao do Dr SepUlveda Pertence, testemunha dos debates a
epoea, ante a Corte Interamerieana esclareee os pontos de discordia
quanta ao projeto de lei de anistia apresentado pelo Governo:

o caput do artigo l' do projeto ( ) concedia anistia aos crimes
politicos e conexos praticados ( ) a partir da Constitui9ao
Democ",tica de 1946 ate a data da promulga9ao da pr6pria Lei de
Anistia e continha dais paragrafos que foram 0 centro da discussao
o pafi3grafo l' dava uma defini9ao claramente heterodoxa do que
senam, para os efeltos da Lei de Anlstia, considerados crimes
politicos e definia que, para as fins daquela lei, seriam considerados
conexos crimes de qualquer natureza relaclonados de qualquer forma
com crimes politicos ou pratlcados por rnotivayao polltica
Obviamente isto' manifestamente se evidenciou como 0 proposlto do
governo de condlcionar sua iniciativa de anlstia aos crimes politicos a
anistia ao que 0 governo chamava '·os excessos da repressao a
criminalidade politica" E 0 paragrafo 2' excluia dos benefJcios da
anistia projetada os condenados por crimes ( ) de terrOlismo,
sequestro e atentado pessoal, a que a linguagem oficial resumia
numa palavra: os terroristas A discussao de maior significado politico
girou entomo destes dois paragrafos Um ampHativo na defini9ao
espec!fica e claramente heterodoxa se comparado a legislayao
processual penal comum do que seria considerado crime conexo E a
outra restritiva que conforme ja tivessem au nao sido condenados
concedia aos nao-condenados e negava aos condenados pelas
ac;6es violentas de oposl<;ao ao regime a anistia que se projetava
conseguir'·

Sem embargo, houve propostas de emendas substitutivas que de aiguma
fOrma questionavam 0 dispositivo que permitiria a extensao da anistia aos
agentes do Estado Dentre estas, e importante destaear a emenda
substitutiva nUmelO 7, elaborada pelos CBAs, em eonjunto com 0 MDB,
eujos principais pontos eram 0 reeonhecimento publico das graves
viola,oes de direitos humanos cometidas contra os opositoles do regime
militar, especialmente as torturas, execuyoes sumanas e

140 Declarac;ao de Laura Petit da Silva em audiemcia publica ante a Corte lnteramericana em
20 de maio de 2010
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desaparecimentos for,ados141 Neste sentido, por exemplo, seu arligo 15
determinava a instaura,ao de inquerito para apurar as circunstancias dos
desaparecimentos politicos, mediante representa,ao dos familiares142.
Contudo, conforme afirmado pela testemunha do Estado, Ministro
Sepulveda Perlence, as propostas de emenda estavam de "antemao
condenad[as] a derrota sumaria,,143, 0 que ocorreu neste caso Quando
submetido a vota,ao e perdeu por apenas 15 votos

Contudo, sabia-se que a ambiguidade do termo "crimes conexos aos
crimes politicos" era "urn ponto inegociavel pelo Governo"144 uma vez que
esta seria a valvula de escape para garantir a impunidade estendida aos
agentes do Estado que perpetuaram viola,oes aos direitos humanos
durante 0 regime militar Isso tambem ficou evidente na declara,ao do Dr
Sepulveda Perlence ante esta Corle, 0 qual expos que nao podiam centrar
a "sua luta no proposito de eXlin,ao, de exclusao do paragrafo 10 porque
havia no jogo de xadrez uma evid€mcia. Se crescido 0 movimento para
rejei,ao do paragrafo 10 !inha 0 governo em suas maos uma arma
definitiva. A carla outorgada em 1969 reservara privativamente ao
Presidente da Republica a proposta de lei de anistia de crimes politicos
De tal forma que a qualquer amea,a de eXlin,ao do paragrafo primeiro nao
tinhamos duvida: haV1>ria a retirada do projeto e a volta a.s propostas
iniciais claramente inaceitaveis" 145

Ap6s a Emenda Substitutiva nO 7 ter side eliminada, a principal discussao
parlamentar, naquele momento, se deu a respeito da exclusao da anistia
aqueles presos politicos que ja haviam side condenados, pois havia

141 Emenda Substltutiva nO 7, anexo 34 da escrilo de peligoes ~rgumentos e provas das
representantes das vilimas e famlliares .
142 Assim disp6e 0 artigo 1!fda Emenda nO 7:

Art, 15, Mediante representar;80 do c6njuge au do parente de pessoas desaparecidas.
envolvidas em afividades pam/cas, a PoJicla Federal instaurara Inqu{m"/o para apurar as
circunstancias do desaparecimento.

Pafi3grafo Unico: No curso do inqU/§rifo, 0 requerenfe podera representar~se por advogado.
aD qual sera facultado requerer e acompanhar a produgao de provas e abler capla
autenticada de quafquer pega dos autos

1-13 Consultor Juridica, Projeto nao sugere revisao da Lei de Anistia. entrevista com 0

Ministro Sepulveda Pertence Publicado em 21 de janeiro de 2010. Disponlvel em
hllp://INWW. conjur com, br/201 O-jan-21/projeto-governo~nao-sugere·revjsao-lei~anjstia

pertence, acessado em 07106/10

1':4 Consultor Juridico, Projeto nao sugere revisao da Lei de Anistia, entrevista com 0

Ministro Sepulveda Pertence Publicado em 21 de janeiro de 2010, Disponivel em
htlp://wwWconlur.com br/20 1O~jan-21/projeto-govemo-nao~sugere-revisao-Iei-anistia
pertence. acessado em 07/06/10

14$ Dedarat;ao de Sepulveda Pertence anle a Corte lnteramericana durante a audiencia
publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010
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dispositive no projeto de lei que os excluia da anistia politica Conforme
exposto pelo Dr SepUlveda Pertence, havia "cerca de 60 presos politicos
em greve de fome a reivindicar a ampliagao da anistia e por isso 0 centro
do debate se fixou no combate ao panlgrafo 20" 146

Em 22 de agosto conforme a ordem emitida pelo Palacio do Planalto,
aconteceu a aprovagao do projeto da ARENA na integra, pois caso
contrario haveria veto integral pelo Presidente da Republica 147 0 resultado
da votagao foi apertado, demonstrando perda de controle do governo e
confusao da oposigao.. 0 projeto foi sancionado em 28 de agosto de 1979

Neste contexto de debate, impossivel invocar que houve um acordo
democratico, como tenta alegar 0 Estado brasileiro no presente caso A
declaragao do Dr Belisario dos Santos Junior ante esta Egregia Corte
demonstra c1aramente que nao havia liberdade de discussao, e que nao
houve acordo, uma vez que 0 projeto dos CBAs que incluiam as
aspiragoes da sociedade foi eliminado por um Parlamento submetido a
ordem do Estado ditatoriali

[J eu vivi esse perlodo, esse perlodo nao foi urn perlodo de
transi9ao negociada Em 1976 foram presos muitos deputados, ainda
cassados, em 1977 0 Congresso loi lechado, [J nao houve
negocia9aO alguma, havia pris6es, havia ate 0 final de 1978 a
possibilidade de cassar qualquer pessoa. quatm deputados [Ioram
cassados] por denunciar torturas e desaparecimentos Eu nao acho
que esse era um ambiente que possa ser traduzido como um
ambiente de negocia<;8o Era um ambiente em que havia um governo
forte e corn instrumento a sua mao 8, de Dutro lado, havia a OPOSiy80
que havia side desmembrada e Iragmentada pelas cassa96es e pelo
acrescimo dos senadores bionicos. os senadores que nao tinham
voto. Eu 1\80 acho que tenha havido negociag8o148

Conlorme exposto pelo perito Helio Bicudo:

Ninguem desconhece que uma lei de anistia busea a reconciliayao
dos espfritos, mas naD e crivel que S8 acelte um acordo formalizado
par presumidas elites, alias, comprometidas par indiscuUvel
ilegitimidade, distribuldas por dois partidos politicos criados pela
propria ditadura e comprornetidos pela inegavel subserviemcia Como,

146 Declaravao de Sepulveda Pertence ante a Corte Interamericana durante a audiencia
publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010
147 GRECO, Heloisa., op cit. pag 253

148 Declara9ao de Belisario des Santos Junior ante a Corte Interamericana durante a
audiencia publica de 20 de maio de 2010
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enlao, eram chamados pela sabedoria popuiar: 0 partido do slm e do
sim senhor149

o Estado brasileiro primou em suas afirma90es em deformar 0 contexto
historico da aprova9ao da Lei de Anistia, ao afirmar em suas alega90es
orais que "0 movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita nao foi gestado
em gabinetes, longe disso, a popula9ao saiu as ruas para criar a
possibilidade de reconcilia9ao e de redemocratiza9ao do pals.. Institui90es
como 0 Comlte Brasileiro pela Anistla, a Ordem dos Advogados do Brasil,
a Associa9ao Brasileira de Imprensa, Conferencia Nacional dos Bispos do
Brasil, os sindicatos, as confedera90es e 0 proprio Movimento Democratlco
Brasileiro, partido politico de oposi9ao ao regime, todas foram
publicamente favoraveis a anistia e todas participaram ativamente de sua
formula9ao "150

Essas institui90es nunca foram as ruas defender a anistia aos agentes da
repressao que violaram direitos fundamentais em nome de um regime de
excel'80, e sim buscavarp a anistia daqueles que estavam presos,
exilados, banidos, cassados e desaparecidos pelo regime autoritario Era
uma forma de garantir um primeiro passo para 0 retorno a democracia e
prote9ao daqueles que eram perseguidos pelo regime. Isso ficou evidente
nas declara90es das familiares das vitimas e testemunhas ante a Corte
Interamericana, que expressaram que a anistia era "ampla e irrestrita" para
os perseguidos politicos, e nao para os torturadores: "nunca nos passou
pela cabel'a 0 que passa pela cabe9a do Supremo Tribunal Federal do
Brasil hoje,,151

o fato da campanha da anistia ser um instrumento para conseguir
informa90es sobre 0 paradeiro dos desaparecidos no regime militar
tambem se extrai das declara90es presenciais e por affidavit de familiares,
das vitimas do presente caso:

Somente desta forma, acreditavamos n6s, as informal;(6es que as
famiJiares tanto almejavam poderiam vir a tona. Ledo engano, pais
ate as dies de hoje as arquivos das Fon;:as Armadas continuam
secretos 152

l~S Complemenlo da pericia do Dr Helio Bicudo, de 03 de junho de 2010, Anexo 6

1::0 Alega90es Finals Orais do Estado brasileiro anle a Corte lnteramerlcana durante a
audienda publica de 20 de maio de 2010
151 Declaray30 de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte Interamericana durante
audiencia publica em 20 de maio de 2010
152 Declaragao par affidavit de Aldo Creder Correa, Anexo 1. Peli980 das representantes de
20 de abril de 2010

53



[ 1 quando eu comecei a participar do movimento de anistia no
Brasil, vlsando evidentemente obter informayoes, na rnedida em que
a gente entendia que a luta da anistia abriria espayo, porque essa era
a proposta: de que os presos fossem soitos, de que os exilados
pudessem voltar e que se ele estivesse preso de repente podia sair
Acho irnportante deixar claro que quando a gente nao sabe 0 que
acontece, quando a gente tem a presen,a de urn desaparecido
absolutarnente todas as possibilidades passarn pela cabe,a dos
familiares: a possibilidade de estar preso, a possibilidade de estar
marto, a possibilidade de estar escondido e nao poder aparecer
porque flaO pode aparecer para que as foryas militares nao saibarn
aonde ele esta, mas tambem para nao comprometer a familia - , que
esteja desmernoriado, que esteja perdido, que tenha saido do pals,
que naD consiga, enfim todas as possibilidades existem e com 1550
todas as tentativ8S de busca de encontrar pessoas, de procurar
familiares de presos para saber S8 naquela prisao par acaso t8m

notlcias, S8 ouviu falar alguma caisa, enfim e uma busca eterna, e
urn constante buscar, essa que ea verdade153 (grifo nosso)

Para os familiares dos desaparecidos politicos, a anistia politica tambem
representou urn instrumento para saber a verdade sobre 0 que havia
ocorrido aos seus entes queridos Tanto que, extrai-se das declara,oes
dos familiares que, nesse momento, mullos tomam conhecimento do
desaparecimenlo de seus entes queridos.

Depois do grande movirnento em defesa da Anistia Arnpla, Geral e
Irrestrila e que forarn surgindo as notlcias de presos politicos e de
grupos de jovens que estiveram no sui do Pan3 154

Com a luta pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita e Com a liberta,ao de
alguns presos politicos que cumpriam pena nos presidios do Brasil as
notlcias foram chegando e ficando mais c1aras, 155

" ..

Paralelamente, minha mae passou a frequentar as reunioes do
Comite Brasileiro pela Anistia e Iii passou a ter contato corn mililantes
e familiares de mortos e desaparecidos e a trocar infolma90es com
eles [ ]A partir dal, a hist6ria jil se torna rnais conhecida, corn a
criayao da Comissao dos Farniliares de Mortos e Desaparecidos e

153 Declaral(ao de Elizabeth Silveira e Silva ante a Corte lnteramericana durante audh§ncia
publica em 20 de maio de 2010..
154 Declarayao por affidavit de OHma Santana Miranda, Anexo 3 Peti9ao das representantes
de 20 de abril de 2010
155 Declara9ao por affidavit de Dinora Santana Rodrigues. Anexo 4 Petigao das
representantes de 20 de abril de 2010
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dos Grupos Tortura Nunca Mais em varios Estados, dos quais
participavamos. 156

Somente em 1979, com a anistia [ J ficamos sabendo onde Walkiria
havia estado nos (dUmas 8 anos 157

Fiquei sabendo do desaparecimento do meu esposo e de meu pai,
atraves do jomal "0 Estado de Sao Paulo", em dezembro de 1979,
ap6s 0 Congresso de Anistia realizado em Salvador, no Estado da
Bahia 158

Ate entao, face a censura e ao segredo do Estado sobre 0 ocorrido na
regiao do Araguaia, muitos familiares nao tinham qualquer indlclo sobre 0

que havia ocorrido com seus entes queridos, qualquer alternativa era
posslvel: a prtsao, 0 exillo, a Internayao em hospital pslquiatrico, a
clandestlnidade, etc

Deste modo, atrlbuir consentlmento de anlstla aos agentes repressores na
voz e lema da campanhp pela anistia politica, tamMm entoada e
reivindlcada pelos famlliares de desaparecidos politicos, nao e somente
deformar a hlst6rla, mas e, principalmente, um brutal desrespelto pela luta
e dor dos familiares dos desaparecldos, presos e perseguidos politicos,
Essa aflrmayao, enfim, assume requintes de crueldade, como uma nova e
inusitada forma de violayao dos direitos das vitimas e de seus familiares,
ao desrespeitar a mem6ria dos mortos e desaparecidos e a luta que toda
uma sociedade realiza ha m13is de 30 anos

Contudo, apesar da relevancia politica do esclarecimento dos fatos e
contexto politico, as representantes reiteram que a interpretayao dada a
Lei de Anistia brasileira, impossibilitando a investlgay§o, julgamento e
SanyaO de graves violayoes aos direitos humanos, se contrapoe a
jurisprudencia intera'mericana e dOlJtrina internacional sobre a
incompatibilidade de leis deste tipo com as obrigayoes internacionais do
Estado de combater a impunidade frente a graves violayoes a direitos
humanos e crimes de lesa-humanidade Contrariando a garantia do direito
das vltimas e da sociedade em seu conjunto de conhecer a verdade, Como
argumenta Ferrajoli, os direitos fundamentais "estan susfraidos a /a esfera

t:-5 Declaralf80 por affidavit de Lorena Moroni Girao Barroso, Anexo 12 Peli980 das
representantes de 20 de abril de 2010

157 Declarayao par affidavit de Valeria Costa Coulo, Anexo 21, Petly80 das representanles
de 20 de abril de 2010

159 Declarayao par affidavit de Victoria Lavinia Grabois Olimpio, Anexo 23, Peti<;ao das
representantes de 20 de abril de 2010
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de la decisi6n poUtica y "penenecen a la que he flamado 'esfera de io no
decidible' (que si y que no)" 159

b. A falta de tipificayao penal
desaparecimento foryado de
jurisdiyao militar constituem
Justiya

do delito de
pessoas e a
obstaculos il

Como foi indicado no escrito de petiyoes, argumentos e provas e ficou
comprovado nos autos, apesar da obrigayao estatal de tipificar
adequadamente 0 delito de desaparecimento foryado de pessoas ter
surgido desde a entrada em vigor da Convenyao Americana, inexiste no
Brasil tipo penal para 0 delito de desaparecimento foryado de pessoas e
que a falta de tipificayao tem consequencias serias para a investigayao
diligente dos fatos que sao materia do presente caso

Esta Egregia Corte ja afirmou em outras oportunidades que para garantir
que a investigayao do desaparecimento foryado de pessoas possa ser
eficaz, 0 Estado deve estabelecer um marco normativo adequado para 0

desenrolar da investigayao, 0 que implica regulamenta-Io como delito
autonomo no ordenamento juridico interne160 Neste sentido, ao entender
que 0 delito de desaparecimento foryado de pessoas e urn fen6meno
diferenciado e grave, caracterizado pela violayao multipla e permanente de
varios direitos protegidos na Convenyao Americana, esta Egregia Corte
determinou que "no es suficienle la pro/ecci6n que pueda dar la normativa
penal exis/en/e relativa a plagio 0 secuestro, tonura 0 homicldio, entre
otras ,,'6' Oeste modo, determinou que a normativa interna deve responder
aos elementos minimos fixados em instrumentos internacionais para a
proteyao de pessoas contra 0 desaparecimento foryado16'

Como ficou comprdvado no escrito autonomci das representantes das
vitimas e de seus familiares, em suas alegayoes orais e pOI' meio dos
depoimentos de testemunhas ante a Corte, a inexistencia do tipo penal no

159 Luigi Ferrajoli Democracia y garantismo< Ed. Trotta, Madrid (2008), pag 55
160

Corte IDH Casa Radilla Pacheco Vs Mexico. Excer;.oes Preliminares Funda, Reparal(oes e
Custas Senten9a de 23 de Novembro de 2009. Serle C No 209, par 144

161 Corte IDH. Casa Raditla Pacheco v. Mexico, Exceyoes Preliminares. Funda, Reparar;.oes
e Custas Sentenga de 23 de Novembro de 2009 Serie C No 209. par 238, Corte IDH
Casa Heliodoro Portugal Vs Panama. Exce90es Preliminares, Funda, Reparal/oes e
Custas Sentenga de 12 de agosta de 2008, Serie C No 186, par 181
162

Corte IDH. Case Anzualde Castro Vs Peru. Excet;oes Prellminares, Fundo. Reparat;oes e
Custas, Sentent;:a de 22 de Setembro de 2009 Sene C No" 202, par. 66

56



00523;3

Brasil, tem levado a que, em certas ocasi6es, se investigue e processe 0

crime de desaparecimento fon,ado de pessoas como delitos de sequestro,
ocultac;ao de cadaver, homicidio, ou outras figuras juridicas previstas nos
c6digos penais do pais A incorreta aplicac;ao de tipos penais pode ter
consequencias graves nos processos, desde a declarac;ao da prescric;ao
do delito'6', a absolvic;ao dos responsaveis por falta de provas (aD aplicar
um parametro desproporcional sem considerar a natureza do crime de
desaparecimento forc;ado), a competencia da jurisdic;ao militar e a
ignorancia do carater continuado ou permanente do delito

Existem numerosas condutas que nao estao enquadradas nestes tipos
penais e que podem gerar responsabilidade estatal frente a um
desaparecimento forc;ado tipificado como tal Por exemplo, a denegac;ao de
informac;ao para estabelecer 0 paradeiro da vltima No caso das
investigac;6es da tortura, elemento chave dos desaparecimentos no Brasil,
loi mencionado no contexto da ADPF e em casos concretos 164 a
pertinencia da aplicac;ao da figura da prescric;ao em virtude da existencia
de um delito ocorrido ha mais de 30 anos Assim, por exemplo, em seu
eminente voto, 0 Ministro Celso de Mello afirmou que:

Como ja observadoneste julgamento, a pretensEO punitiva do
Eslado, caso acolhida a poslula9ao deduzida pela parte ora arguenle,
achar-se-ia alingida pela prescri9ao penal, calculada esla pelo prazo
mais longo (20 anos) previsfo em nossa ordenamento positivo,,165

A incompatibilidade do uso de outros tipos penais com parametros
internacionais de protec;ao ficou evidente no testemunho do Procurador da
Republica, Dr Marlon Alberto Weichert ante a Corte Interamericana:

Quando S8 fez a tentativa de tipifica~ao com base na lei interna, como
ela esta hoje, voce tern que urn determinado crime aeeba sendo
determinado pelo concurso de varios Qutros crimes de menor
potencial ofensivo, Em regra, 0 crime principal seria 0 sequestra, mas
nos poderfamos ter aqui 0 acompanhamento de urn crime de
lalsidade [ideologica], de urn crime de oculta9ao de cadaver ou
crimes a depender da situ8<;:ao concreta Todos os crimes que

161 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs Panama SentenC;:8 de 12 de agoslo de 2008
Serie C No 186. par. 183

16.1 Ministerio Publico MilJlar. Despacho Conclusivo da peya de Informa~ao nO 0000004~
622009 1201. Anexo 5

16S STF Vola do Minislro Celso de Mello Petilfao do Estado de 05/05/2010
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tendem a urna apena9ao bastante inferior aquela que dentro de urn
criteria de proparcianalidade levaria a desaparecirnento for9ado.166

Recentemente, a representagao que ensejou inicio de procedimento
investigat6rio sobre os desapareeimentos forgados no Destacamento de
Operagoes de Informagoes - Centro de Operagoes de Defesa Intema (DOI
CODI) de Sao Paulo pela Procuradoria Militar, baseou-se no delito de
sequestro'67 Assim mesmo, uma autoridade judieiaria desestimou pedido
de arquivamento de inquerito policial sobre 0 desapareeimento forgado
pelo Ministerio Publico Federal com base no carater permanente do crime
de oculta<;:ao de cadaver'66 Nenhum destes tipos reconhece 0 carater
pluriofensivo e continuado do delito de desapareeimento forgado de
pessoas e preveem penas desproporeionais agravidade do delito

Como ficou amplamente demonstrado, 0 Estado brasileiro foi omisso em
seu dever de investigar criminalmente as graves viola<;:oes aos direitos
humanos em fun<;:ao da interpreta<;:ao prevalecente do alcance da Lei de
Anistia

Por outro lado, a falta de um tipo penal especifico que esclare<;:a 0 alcance
da responsabilidade penal daqueles que tiveram diversos niveis de autoria
e partieipa<;:ao nos 'crimes vinculados ao exterminio da Guerrilha do
Araguaia prejudicou sobremaneira a investiga<;:ao penal dos crimes
denunciados no presente caso

Neste sentido, vale destacar a situa<;:ao da representa<;:ao da Sra Crimeia
Alice Schmidt de Almeida que solicitou, ainda sem respostas, 0 inieio de
uma in~estiga<;:ao penal a respeito dos desapareeimentos for<;:ados do
presente ca~o e, em especial, de seu companheiro Andre Grabois, eitado
por um milil<;\rem entrevista para um jomal'6'

Assim mesmo, como Ja determinou a Corte Interamericana, 0

desaparecimento forgado de pessoas se caracteriza pela negativa de
reconhecer a priva<;:ao da Iiberdade, ou dar informa<;:ao sobre 0 paradeiro
das pessoas e por nao deixar rastros ou evideneia170 Portanto, este

166 Testemunho do Dr Marlon Alberto Weichert anle a Corte Interamericana durante a
audie!Ocia publica realizada em 20 de maio de 2010

167 Ministerio PUblico Militar, Despacho Conclusivo Peya de informalf8o nO 0000004
622009 1201 Anexo 5

168 7(1 Vara Federal de Sao Paulo. lnquerilo Policial nO 0013046-06.20094036181
Despacho de 23 de maio de 2009 ANEXO 3

169 RepresentaC;80 de Climeia Alice Schmidt de Almeida e resposta do Ministerio Publico
Federal, Anexos 1 e 2 da peliyao de 15 de janeiro de 2010
110 Corte IOH Casa Radilla Pacheco v, Mexico. Excer;6es Preliminares, Merllo. Reparayoes
e Costas.SentenY8 de 23 de Novembro de 2009 Sene C No.. 209, para 323.
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elemento deve estar presente na tipificay80 do delito porque permite
distinguir "una desapar/e/6n forzada de olros ilie/los con los que
usualmenle se la relae/ona, como el plag/o 0 seeueslro y el hom/e/d/o, can
el propos/lo de que puedan ser apl/eados los er/ler/os probalorios
adeeuados e /mpueslas las penas que eons/deren la exlrema gravedad de
esle delilo a lodos aquel/os /mpl/eados en el m/smo"'71 ,

A este respeito a Corte Interamerieana tambem ja determinou que:

EI Dereeho Intemaeional estableee un estandar minima acerea de
una correcla tipificaci6n de esia clase de conductas y los elementos
mfnimos que fa misma debe observar, en ef entendido de que la
persecuci6n penal es una via fundamental para prevenir futuras
vialac/ones de derechos humanos r J Ademas, fa sustrace/6n de
elementos que S8 consideran irreductibles en fa formula persecutoria
establec/da a nivef intemacional, asf como fa introducc/6n de
madal/dades que Ie resten sentido a eflcac/a, pueden /levar a la
/mpun/dad de conductas que los Esladas estan obligados bajo el
Derecho Internacienal a prevenir, erradicar.Y sanciona/72

Neste senlido, as representantes das vitimas e de seus lamiliares
entendem que a lalta de tipificay80 do delito de desaparecimento loryado
de pessoas no ordenamento juridico brasileiro constitui uma violay80 do
dever geral de adequar 0 direito interno as obrigayoes assumidas ao
ratificar a Conveny80 Americana

De maneira subsidiaria, cabe relembrar, como loi leito no escrito de
petiyoes argumentos e provas, que a obrigay80 de invesligar e sancionar
os crimes contra a humanidade e graves violayoes de direitos liumanos,
como os desaparecimentos loryados, tem natureza de jus eogens, 0 que
aearreta importantes ir;nplieayoes quanta ao principio da legalidade173

Dentre estas implicayoes, destaca-se que estes crimes ja eram
considerados "egais no direito consuetudinario e, consequenlemente,
a/nda que nao fossem defin/dos como lal pelo d/reito /nterno no momento
em que foram eometidos nao ex/sle /mpedimento para que os

1,1 Corte ION Caso G6mez Palomino supra nota 51. par 103; Caso Heliodoro Portugal,
supra nota 24, pars. 196 e 197

1;t Corte IDH Caso Goiburu e alros v Paraguay Merito. Reparar;:5es e Coslas Sentenr;:a
de 22 de setembro de 2006 Serie C No 153, par 94

173 Nao obstante a previsao do principia da legalidade no artigo 9 da Conven9ao
Americana, assim como em Qutros tralados lnternacionais de direitos humanos. tal garantia
nao deve prejudicar 0 julgamento e a sam;ao por aIDs que. no momento em que foram
cometidos, constitulam defilos segundo os princlplos gerais de direito reconhecidos pela
comunidade lnternacional
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perpetradores sejam processados e punidos"' Neste sentido, esta
Egregia Corte determinou no caso Almonacid Arellano vs. Chile que 0

Estado nao poderia arguir a kretroatividade da lei penal para se escusar de
seu dever de investigar e punk os responsaveis 175 Essa mesma Corte, em
um caso relativo a desaparecimentos foryados na decada de 1970,
reconheceu que apesar dos delitos de tortura e desaparecimento foryado
de pessoas nao estarem tipificados no C6digo Penal em vigor a epoca,
estabeleceu que no ambito internacional, ja eram proibidos e lembrou que,
desde entao, 0 Estado continham a obrigayao de tipificar estes delitos no
direito interno176

Portanto, perante crimes de contra a humanidade e outras graves
violayoes aos direitos humanos, 0 Direito Internacional e a jurisprudencia
desta Corte contemplam uma interpretayao diferenciada do principio da
legalidade, que permite a sanyao retroativa de condutas que ja estavam
proibidas pelo Direito Internacional no momenta em que foram cometidas
Consequentemente, a Corte deve estabelecer que 0 Estado nao pode
alegar a in·etroatividade da lei penal para evitar sua obrigayao de investigar
e sancionar os responsaveis peios desaparecimentos foryados sob analise
no presente caso177

Adicionalmente, se utilizado 0 tipo penal de sequestro, a competencia para
os crimes de desaparecimento foryado cometidos por policiais militares ou
agentes das Foryas Armadas recai sobre a jurisdiyao militar, 0 que viola as
garantias e a proteyao judiciais reconhecidas na Convenyao Americana,
como se vera na sequencia

Neste sentido, esta Egregia Corte ja deter(i1inou reiteradas vezes que

En un Estado democrat/co de derecho, la jurisdicci6n penal militar ha
de tener tin a/canee restrictivo y excepcionaf y estar encaminada a fa
protecci6n de intereses juridicos espeda/es, vinculados a las
funciones propias de las fuerzas mililares Por eHo, ei Tribunal ha
sena/ado antenormente que en el (uera ml1itar s610 se debe juzgar a

174 Cassesse, Antonio International Criminal Law 2° Edilf80. Oxford-New York: Oxford
University Press, 2008. pp 106-107

liS Corte lDH Caso Almonacid Arellano y alros VS, Chile Senteny8 de 26 de setembro de
2006. Serie C No. 154. par 151
176 Corte IDH. Caso Goibuni y airas vs Paraguai Sentenya de 22 de setembro de 2006
Serle C No. 153. para 92

m Corte IOH" Caso Almonacid Arellano y olros vs Chile. Sentenca de 26 de setembro de
2006 Serie C No 154, par 151
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militares activos par la comision de de/itos a faltas que par su propia
naturaleza alen/en contra bienes jurldicos propios del orden militarT78

Neste sentido, esta Egn§gia Corte afirmou que "frenle a situaciones que
vulneren derechos Iwmanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede
operar la jurisdicci6n mililaf'179 Ainda, nos casos de desaparecimento
for,ado de pessoas cometido por agente das for,as armadas, esta
Egregia Corte afirmou que:

en un Estado de Derecho, la comision de actos tales como /a
desaparicion forzada de personas en contra de civiles par parte de
elementos de la fuerza mHitar nunca puede ser considerada como un
media legltimo y aceptable para el cumplimiento de la mision
castrense Es claro que tales conductas son abiertamente contrarias
a los deberes de respeto y proteccion de los derechos humanos y,
par 10 tanto, estan excluidas de /a competencia de la jurisdiccion
militar1BO

De acordo com a ordenamento juridico brasileiro, compete a jurisdi,ao
militar processar e julgar as crimes militares definidos em Lei''', ou seja,
no C6digo Penal Militar (Decreto-Lei LOa 1 de 1969) Este define que sao
considerados crimes militares em tempos de paz, aqueles previstos no
C6digQ Penal Militar e no C6digo Penal comum (0 que se aplica, por
exemplo, aD crime de sequestro), quando "cometidos por militar em servi,o
ou atuando em razao da fun,ao, em comissao de natureza militar, ou em
formatura, ainda que fora do lugar sujeito a administra,ao militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil"'''" Esse fato foi expressado pela

118 Corte IOH. Casa RadiUa Pacheco v Mexico Senlen98 de 23 de novembro de 2009, par
272. Ver tambelTI Caso Durand e Ugarte vs Peni Melito Senteng8 de 16 de agoslo de
2000 Bede C No. 68. par ,117; Caso CantoraJ Benavides vs Peru Merito. Senlem;;a de 18
de agosto de 2000. Serie C No, 69. par, 112; Caso Las Palmeras vs Colombia Merito
Sentenya de 6 de dezembro de 2001 Serie C No 90, par 51: Caso 19 Comereiantes vs
Colombia Merito. Repara~5es e Costas Senlen/f8 de 5 de julho de 2004 Serie C No 109,
par 165; Caso Lori Berenson Mejia vs Peru, supra nota 54, par. 142; Caso de la Masaere
de Mapiripan vs Colombia, supra nota 129, par. 202; Caso Pa/amara Jribame vs Chile
Mento. Repara90es e Costas Senten/fa de 22 de novembro de 2005 Sene C No. 135,
parrs. 124 e 132; Caso de fa Masaere de Pueblo Bello vs Colombia, supra nota 133. par
189; Caso Almonacid Arellano e alros vs Chile. supra nota 19, par 131; Caso La Canluta
vs PeriJ, supra nota 51. par 142; Caso de la Masacre de fa Rochela vs Colombia, supra
nota 83, par 200; Caso Escue Zapata vs. Colombia. supra nota 56. par 105, e Caso TIu
Tojin vs Guatemala. supra nota 24. par 118

li9 Corte IDH Caso Radilla Pacheco v Mexico Senlenga de 23 de novembro de 2009. par
274

1eo Corte IDH Caso Radilla Pacheco v Mexico Senteng8 de 23 de novembro de 2009. par
277
llH Constituigao Federal. art 124
182 Art. gu, II, (c)
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testemunha, 0 Procurador da Republica, Dr. Marlon Weichert, na audiencia
publica ante esta Egregia Corte:

No direito brasileire, como regra geral, 0 crime praticado por militar
contra civil, sameote 0 crime de homicldio seda da competencia do
tribunal do juri No entanto 0 crime de sequestro, que e aquele que
tern side utilizado como equiparar;ao ao ctesaparecimento fon;ado, ale
e quando crime praticado por militar contra civil, da compelEmcia da
Justi,a Mililar 183

Ainda, esclareceu a falta de autonomia e independencia desta jurisdi,ao:

A sua composi,ao nao segue os parametres do Poder Judiciario Ela
e composta no Supremo Tribunal Mililar por quinze ministros, sendo
que dez ministros, dois ter90S, sao pertencentes ao quadro das
FDryas Armadas Esses ministros sequer necessitam ter formal;8o
jurldica184

Oeste modo, se futuramente for afastada a aplica,ao da Lei de Anistia no
presente caso, face a inexistencia de t1po penal de desaparecimento
for,ado de pessoas, 0 delito sera caracterizado como sequestro, 0 que
implica na investiga,ao dos fatos pela jurisdi,ao militar Tal situa,ao
afronta diretamente a jurisprudencia pacifica desta Egregia Corte, uma vez
que viola os direitos das vftimas e de seus familiares de serem ouvidas per
urn tribunal competente, independente e imparcial

Assim, 0 Estado brasileiro violou a obriga,ao geral prevista no artigo 2 de
adequar 0 ordenamento interno a Conven,ao Americana, em conexao com
os artigos 8 e 25 da mesma, ao estender 0 foro castrense a delitos que
nao tern estrefta rela,ao com a disciplina militar ou bens jurfdicos pr6prios
do ambito castrense.

c. 0 Estado e responsilVel pela obstaculiza,ao e
omissao nas investiga90es

As representantes alegaram ern seu escrito de peti,6es, argumentos e
provas que 0 Estado brasileiro e responsavel pela obstaculiza,ao das
investlga,6es sobre 0 ocorrido na Guerlilha do Araguaia. 0 impedimento
as investiga,6es se manifestou principalmente na negativa do Ministerio de
Defesa de entregar informa,ao em poder do Estado que e indispensavel

183 Testemunho do Dr Marlon Weichert., ante esta Egn3gia Corte, em 20 de maio de 2010

184 Testemunho do Dr Marlon Weichert, ante esla Egregia Corte, em 20 de maio de 2010
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para 0 esclarecimento das graves viola96es cometidas durante a ditadura
militar18S

Em seu escrito aut6nomo as representantes fizeram referencia a alguns
dos pedidos de informa9ao realizados pelas comiss6es criadas pelo
Estado (Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos 
CEMDP- e Comissao Interministerial) que nao foram salisfeitos186 0 Dr
Belisario dos Santos Junior, que ha oito anos e membro da CEMDP,
declarou perante esta Corte que no trabalho da CEMDP "busc[avam] a
informa9ao onde e que ela eslivesse e dentro das nossas Iimita96es
pedimos varias vezes a Policia Federal, a Corpora96es Militares, enfim,
aonde a gente entendesse que aquela informa9ao poderia ter guarida e
nunca veio nenhuma informa9ao relevante [.] E mais recentemente, se
eu posso acrescentar, come90u a ser declarado e defendido que esses
documentos haviam side incinerados, ainda que nao tenhamos
conhecimento de atas de funcionarios responsaveis '"

o Dr Belisario tambem es~lareceu que por diversas vezes 0 Major Curi6
foi convidado a depor, uma vez que ele e um dos oficiais do Exercito que
declaradamente afirma ter um bau de documentos que poderiam ser
fundamentais para esclarecer fatos relacionados aos desaparecimentos no
entanto esses convites nunca foram aceitos conforme declara9ao da
testemunha.. ' "

o relat6rio da Comissao Interministerial tambem revela que apesar de
solicitado, as Fon;:as Armadas nao apresentaram qualquer documenta9ao
sobre a denominada Guerrilha do Araguaia 189, nem tampouco
apresentaram qualquer documenta9ao que comprovasse a suposta
destrui9ao dos arquivos190

Essa falla de colabora9ad e obstru9ao dos trabalhos de invesliga9ao
tambem foi expressado pelo Dr. Marlon Weichert, na audiencia ptiblica
ante esta Egregia Corte:

185 Ver escrito de peliyoes. argumentos e prov8s das represenlantes das vilimas e de seus
familiares de 18 de julho de 2010. pags 113 e seguintes

1(V;; Escrito de petil(6es, argumentos e provas das representanles das vitimas e de seus
familiares, pags. 71 e 72
Hl7 Declarsyso de Belisario dos Santos Junior ante a Corte lnteramericana durante a
audiencia publica de 20 e 21 de maio de 20'10

IIlB Declaral(ao de Belisario dos Santos .Junior ante a Corte lnleramericana durante a
audiencia pUblica de 20 e 21 de maio de 2010

109 Relal6rio ds Comissao InlerminisleriaL p 5 Anexo 38 da Demanda da Comissao
Interamericana

190 Relal6rio da Comissao lnlerrninlslerial, p 8 Anexo 38 da Demanda da Comissao
lnteramericana
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•A principal dificuldade [para 0 aceso a informa9ao ern poder do
Estada] e 0 reconhecirnento da existencia destes arqulvos As For9as
Armadas tern reiteradamente declarado, e issa inclusive em processo
judicial, de que documentos l"eferentes a repressao a dissidencia
politica fcram eliminados, foram queimados, inclusive que as atas de
destrui9ao teriarn sida tarn bern destruldas, invacanda urn decreto
presidenclal de 1977 ,,19'

Em seu testemunho, 0 Dr Marlon Weichert, nao somente explicitou a falta
de colabora<;:ao, mas principalmente a obstru<;:ao por alguns agentes
estatais aos trabalhos do Ministerio Publico Federal. Essa obstru<;:ao se
deu pela negativa em fornecer infonma<;:6es e tambern, pela intimida<;:ao da
popula<;:ao local, retalia<;:ao de testemunhas dos fatos denunciados cuja
colabora<;:ao pode contribuir muito para a elucida<;:ao dos mesmos Por
exemplo, ao descrever uma iniciativa de investigar atividades ilegais das
For<;:as Armadas na regiao do Araguaia no ana de 2001, foi descoberto um
imovel no qual foram apreendidos documentos e outros materiais, com
base em mandado emitido pOr autoridade judicial, mas isto:

gerou urna repercussao mUito, [ ] que nas surpreendeu, [ ] a
Advocacia Geral da Uniao antmu com um recurso no Tribunal para
obrigar a devoluC;80 destes documentos, esses documentos fcram
todos devolvidos. NaG foi 56 aberto um procedimento criminar contra
os Procuradores da RepOblica que adataram a providE,"cia de
proced~r esta invesliga9aa; fai salicitado urn inquerita penal militar
que depais [fai transferida a Justi9a Carnum] [.... ] ; nao s6 issa, houve
urne representar;80 disciplinar contra as Procuradores da Republica,
salicitada pela Advagada Geral da Uniao e pela Comandante Geral
da Exercito Na verdade, a descaberta deste fata, ao inves de gerar
uma indrgnac;ao em rel8<;8o ao fato em sl, gerou urna raaC;ao contra
aqueles que tinham descoberta aquela situa9ao 192

Coma em outros c~sas193, as amea<;:as e inlimida<;:6es denunciadas nao
devem ser vistas isoldamente, mas como parte de uma praUca de irnpedir
as.investiga<;:6es e que se conhe<;:a a verdade sabre 0 ocorrido

Tambem e importante destacar a resposta do Ministerio da Defesa,
assinada pelo Ministro Nelson Jobim, no ambito da execu<;:ao da senten<;:a
na A<;:ao Ordinaria para Presta<;:ao de Fato, que determinou a entrega de

191 Declarac;:ao de Marlon Alberto Weichert ante a Corte Interamericana durante a audiencia
publica de 20 e 21 de maio de 2010

192 DeciaralfEio de Marlon Alberto Weichert ante a Corte Interamerlcana durante a audiencia
publica de 20 e 21 de malo de 2010

193 Corte IOH. Caso de la Masacre de Dos Erres vs Guatemala" Sentenq8 de 24 de
novembro de 2009, par 145
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todos os documentos oficiais sobre a Guerrilha do Araguaia no ana de
2009. Em sua resposta, afirmou com base em relat6rios apresentados
pelas tres Forc;:as Armadas, que os documentos solicitados nao mais
existem, pois teriam side destruidos com base na legislac;:ao em vigor a
epoca'9'.

A questao especffica sobre a destruic;:ao de documentos oficiais sera
aprofundada na sec;:ao infra que trata da violac;:ao do direito de acesso a
informac;:ao pelo Estado brasileiro

Frente a negativa de existencia de informac;:oes nas dependencias das
Forc;:as Armadas, sem fundamentac;:ao sobre os locais onde foram feitas as
buscas ou quais os procedimentos e metodologias utilizadas para tanto195,

nunca foram realizadas diligencias adicionais por entidades independentes
para tentar obter a informac;:ao que foi negada. A tJnica tentativa deste tipo,
conforme narrado pela testemunha Marlon Weichert na audiencia publica
realizada ante esta Egn!lgia Corte, nao obteve resultados.. Ao contrario,
resultou em um processo a9ministrativo e inquerito penal militar contra os
procuradores do Ministerio Publico que realizaram a diligencia, com 0

intuito de intimidar e constranger as poucas autoridades competentes que
realizam atividades investigativas previstas em suas prerrogativas
funcionais, como exposto acima

Cumpre ressaltar que, em 2010, a Aeronautica entregou ao Arquivo
Nacional varios documentos, entre eles alguns referentes a ac;:oes
empreendidas por esta instituil'ao na repressao a Guerrilha do Araguaia196

,

mesmo havendo previamente negado a existencia de qualquer documento
sobre os eventos em suas depenqencias dur.ante 0 procedimento da
Comissao Interministerial instituida pelo Decreio nQ

. 4.850, em 03 de
outubro de 2003'97, e na contestal'ao a Ac;:ao Ordin~·ri<i para Prestac;:ao de
Fato como referido aci'ma '98 ..

19-1 MD/Relal6rio

195 Relal6rio do Ministerio da Defesa nos aulos do processo nO 82 00 24682~5, fis 2249
Peti980 de falos Supervenientes de 14/05/2010. Documento 1

IS-:; Declara9ao da teslemlJnha .Jaime Antunes. pelh;:ao do Estado br8sileiro de 20 de abril de
2010
197 Ela se diferencia da Comissao sobre Morias e Desaparecidos PoJiticos da Secrelaria
Especial de Direitos Humanos da Presidencra da Republica por concentrar as lrabalhos oa
guerrilha do Araguaia, mas era composta somente por represenlanles do Estado, dentre as
quais 0 Minislro da Defesa, Ministro da Casa Civil, Advogado-Geral da Uni<§o. e pelo
Secretario Especial de Direilos Humanos. a participat;ao dos familiares ou de organizat;oes
de direitos humanos Assim mesmo, seus trabalhos tinham carater sigiloso

198 Copia dos autos do Processo n. 8200 24682·5, Doc, 1 da petilYao de fates
supervenlenles das representantes das vltimas e de seus familiares de 14 de malo de 2010

65



Os documentos oficiais anexados aos relatorios do Ministerio de Defesa e
dos Comandos das Far9as Armadas no ambito da A9ao Ordinaria para
Presta9ao de Fato sao capias de documentos obtidos POI' meio da
Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos Ou seja, sao
documentos que nao trazern qualquer informa9ao adicional aquela ja
conhecida, tampouco esciarecem fatos acarridos relacionados aos
desaparecimentos na regiao do Araguaia Ja se conhecia a maior parte
dos documentos que, em grande parte, haviam side entregues por fontes
anonirnas, ou coletados pelos familiares dos desaparecidos ern suas a90es
para conhecer a verdade e 0 paradeiro de seus entes queridos

Contudo, e importante, neste momento, afirmar que passados 28 anos de
tramita9ao da a9aO civil para lograr informa9ao que pudessem esclarecer 0

paradeiro dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, esta e a resposta
oficial outorgada aos familiares. Isto e desrespeitoso nao so com os
familiares, mas tambem com rela9ao a determina9ao judiciaria que
ordenou a exibi9ao dos documentos oficiais em poder do Estado

Essa nao e a primeira vez que esta Egregia Corte se defronta com
respostas deste carateI' pOI' autoridades militares que estiveram
diretamente envolvidas ou que cometeram graves viola90es aos direitos
hurnanos, quando estabeleceu que "las autoridades estatales estEm
obligadas a co/aborar en la recaudaci6n de la prueba para alcanzar los
objetivos de una invesligaci6n y abstenerse de realizar aetas que
impliquem obstrucciones para la marcha del proceso invesligativo" 199

Assim mesmo, os documentos encaminhados pelo Arquivo Nacional nos
autos da A9ao Ordinaria para Presta9ao de Fato nao incluem os
documentos produzidos diretamente pelas For9as Armadas (Exercito,
Marinha e Aeronautica), mas somente aqueles entregues par suas

. agencias de intelige~cia Urna analise destes documentos revela que, em
grande parte, eles se referem as atividades de militancia polilica das
vitimas desaparecidas nos ano!> que antecederam suas idas para a regiao
do Araguaia, somados a documentos produzidos na decada de 80
referentes a atividades na regiao do Araguaia'OO Ou seja, estas
informa90es, ainda que aportem alguns dados que possam interessar uma
possivel investiga9ao penal-- nao contribuem de manera decisiva para 0

esclarecimento do paradeiro dos desaparecidos do Araguaia ou dos fatos

199 Corte IDH. Caso de la Masacre de Dos Erres vs Guatemala Sentenga de 24 de
novembro de 2009, par 144

200 CD·Rom com documenla98o entregue e tabela com conteDdo. Peti980 de fatos
Supervenientes de 14/Q5/2010, Documento 4
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relacionados a seus desaparecimentos, pedido principal dos autores da
a9ao judicial civil

Crimeia Alice Schmidt de Almeida, que teve 0 trabalho de analisar toda a
documenta9ao acima citada esclareceu a esta Corte que "nenhum tem
informa90es que nos ajudem a localizar os mortos e desaparecidos Sao
depoimentos de presos que conheceram os desaparecidos, sao
documentos que s6 enchem 0 processo de papel. nao esclarecem os
fatos",201

Eo importante notar. contudo, que a apesar da insuficiencia das informa90es
nos documentos para esclarecer 0 paradeiro das vitimas do presente caso,
a sua entrega demonstra neste momenta demonstra que este documentos
existem e que nao haviam side divulgados com aneterioridade

Constata-se, no presente caso, que 0 Estado brasileiro, em nenhum
momento, primou pelo esclarecimento dos fatos denunciados, com 0

objetivo de garantir 0 direito averdade au identificar os autores materiais e
intelectuais do planejamento e execu9ao daS opera90es militares que
resultaram no desaparecimento for9ado das vitimas deste caso a fim de
leva-los a Justi9a Ao contrario, 0 Estado brasileiro utilizou-se de todas as
manobras praticas e juridicas para perpetuar a impunidade dos crimes, 0

desconhecimento da verdade e 0 desconhecimento do paradeiro dos
desaparecidos na Guerrilha do Araguaia,

Entre essas manobras destacamos: os primeiros 23 anos ap6s os
desaparecimentos (1973-1996) nos quais em total desrespeito aos
familiares 0 Estado brasileiro sequer consentiu que realizou opera90es
para exterminar os militantes' do PCdoB na regiao, agravado pela rtega9ao
de informa9ao aos pais das vitimas sobre seus paradeiros, diversas vezes
solicitadas, Se omitiu.'de promover ou participar das buscas na regiao
promovidas pelos familiares das vitimas ate 0 ana de 1996 Da mesma
forma se destaca os 25 anos que duraram a tramita9ao da execu9ao da
A9ao Ordinaria para Presta9ao de Fato entre sua proposi9ao (1982) e
quando transitou em julgado (2007). anos que reiteradamente 0 Estado
brasileiro interp6s toda sorte de recursos para impedir uma decisao judicial
favoravel as familias A execu9ao da senten9a acima citada promoveu
novos fatos violat6rios e deixou de assegurar 0 direito adquirido dos
familiares, como sera melhor detalhado a frente

201 Declarat;:8o de Crimeia Allce Schmidt de Almeida ante a Corte Interamericana durante a
audiencia publica de 20 e21 de malo de 2010
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Desde a ocorrencia dos desaparecimentos ate 0 presente ana sao 37 anos
de total impunidade, ainda que muitos dos envolvidos ja tenham por varios
meios deciarado seu envolvimento e ate a pratica de atos criminosos.
Servidores militares que participaram ou nao das a,oes contra a guerrilha
atualmente desmereceram a incansavel busca dos familiares das vitimas,
promovem pronunciamentos que desqualificam vilimas e familiares Eles
intimidam e amea,am a populat;:ao local ate os dias de hoje para que esta
nao colabore corn informa,6es As For,as Armadas tern impedido 0

acesso a documentat;:ao e destruido parte da mesma Algumas
autoridades competentes e advogados que tentaram, por via judicial,
promover a invesliga,ao dos fatos e a apurat;:ao de responsabilidades
sofreram retalia,oes e as a,oes foram arquivadas. As autoridades do
Poder Executivo demonstraram sua manifesta inoperancia ou
incapacidade para garantir 0 aporte oportuno de informa,ao as vitimas

d. A falta de devida diligencia dos procedimentos de
localizat;:ao e identificayao dos restos mortais

Esta Egregia Corte ja estabeleceu que:

para que una investigaci6n de desaparici6n forzada sea lIevada
adelanle ef/cazmenle y can la debida diligencia, las auloridades
encargadas de la investigaci6n deben utilizar lodos los medias
necesarios para realizar con prontitud aqual/as actuaciones y
averiguaciones esencia/es y oportunas para esc/arecer fa suerte de las
vfctim~s e identificar a los responsables de su desaparici6n forzada
Para ella, el Eslado debe dolar a las correspondienles au/oddades de
los (ecU/sos log/slicos y cienUncos necesarios para reeabar y proces8'
las pruebas y, en particular; de las facuttades para acceder a la
documentaci6n e informaci6n pertinenle para investigar los hechos
denunciados y ob/ener indicios 0 evidencias de fa ubicaci6n de {as
vfctimas 2

0f:

Em seu escrito de peti,6es, argumentos e provas as representantes
demonstraram que 0 Estado brasileiro e responsavel pela falta de devida
diligencia nas investigat;:6es sobre 0 ocorrido na Guerrilha do Araguaia, em
especial no que se refere a localiza,ao dos restos mortais e identifica,ao
dos mesmos'03 Entre outros, argumentaram que 0 desrespeito a devida
diligencia nos procedimentos se materializou pela falta de criterios para
garanlir a integridade da prova, pela falta de uma investiga,ao diligente das
informat;:oes, pela falta de recursos materiais, pelo descumprimento das

202 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs Peru, par 135 Ver lambem Caso Tiu Tojin vs
Guatemala. supra. par. 77
203 Escrilo de Petigoes, Argumentos e Provas, pag. 113 e seguintes
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recomendagoes da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EMF) para
a localizagao dos restos mortais, pela falta de independencia e
imparcialidade das autoridades que conduziram as buscas, pela falta de
uma coleta oportuna das informagoes genelicas e pela ausencia de
invesligagao previa com base em informagoes oficiais, documentos das
Forgas Anmadas ou os interrogat6rios de agentes publicos e privados
envolvidos nas agoes militares da epoca

No que diz respeito as expedigoes de busca e localizagao de restos
mortais, ficou comprovado que a demora do Estado brasileiro para realizar
buscas eficazes e invesligar as circunstancias dos desaparecimentos das
vitimas afetam grave e seriamente a possibilidade de conhecer as
condigoes em que as vitimas foram desaparecidas; de encontrar
efelivamente seus restos; de conseguir a adequada identificagao dos
mesmos; e de garantir sua entrega aos familiares, para que esses possam
dar-Ihes a devida sepultura20

'

Estas omissoes constituem.graves violagoes do dever que tem 0 Estado
de invesligar os fatos, e de garantir, deste modo, 0 direito de conhecer a
verdade. Esse foi 0 entendimento desta Egregia Corte no caso do Masacre
de Pueblo Be//o·

La negligencia de las au/oridades judiciales enea/gadas de
examinar las circunstancias de fa masaere mediante fa recolecci6n
opor/una de prvebas in silu, no puede ser subsanada can las
/ardlas dlligencias probatorias para buscar y exlwmar restos
mar/ales [ ] mas de 13 ailos despues de ocurridos los hechos
Las insuficiencias setia/ades pueden ser calificadas como graves
faltas al deber de investigar los hechos, pues han afec/ado una
erectiva 0 mejor identificaci6n de los cuerpos encontrados y fa
determln,acl6n del paradero de [las] presuntas vlcllmas que
permanecen desaparecidas 205

As primeiras "invesligagoes", ou expedigoes a reglao do Araguaia,
organizadas pelo- Estado brasileiro s6 ocorrem a partir do ana de 1996,
passados mais de 20 anos da ocorrencia dos fatos denunciados206 Assim

204 Escrilo de petic;:6es. argumenlos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares Pags 115-118. EAAF. Informe de Is 2da m/sian realizada por EI EMF em fa
region de Araguaia. BrasH. entre EI 30 de junho e EI 25 de Julho de 1996. P<3g 3 Anexo 63
do Escrito de petic;:oes, argumentos e provas das representanles das vilimas e de seus
familiares
205 Corte IDH Caso Massacre de Pueblo BelJo vs Colombia. Sentem;a de 31 de ,Janeiro de
2006 Serie C No 140. par 178
2GG Declaray<3o de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte lnleramericana durante a
audiencia publica de 20 e 21 de maio de 2010. Conlesta<;:8o do Estado, pags 38~39
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mesmo, essas expedi~6es, em geral, nao eram acompanhadas por
autoridades judiciarias competentes e ignoraram reiteradamente as
recomenda~6es da EMF, que participou da primeira expedi~ao e elaborou
urn relat6rio critenoso com medidas especificas e essenciais ao sucesso de
expedi~6es de localiza~ao e eventual exuma~ao de restos mortais na
regiao207

Crimeia Alice Schmidt de Almeida, que participou de, pelo menos, sete
expedi~6es, afirmou na audiencia perante esta Egregia Corte que uma
destas recomenda~6es "e que se fizesse uma pesquisa previa antes de
qualquer escava~ao, porque embora n6s tenhamos encontrado alguns
desaparecidos nestas escava~6es, foi muito trabalho para pouco resultado,
porque as informa~6es eram imprecisas Entao eles recomendavam
pesquisa junto aos camponeses, pesquisa junto aos militares que
participaram, pesquisa nos arquivos, dos levantamentos, mapas, fotografia
da epoca [..]" 208

Outra recomenda~ao qu~ a EMF fez em seu relat6rio referente a
expedi~ao de 1996, foi a cria~ao do banco de dados de DNA pelo Estado
brasileiro209 Este banco de dados s6 come~ou a ser implementado pelo
Estado no ano de 2006210 Essa demora na cria~ao do banco de dados de
DNA pode vir a prejudicar sobremaneira a identifica~ao de eventuais restos
mortais que sejam localizados, face 0 falecimento de muitas das maes dos
desparecidos, as quais constituem 0 melhor parametro de material
necessario para determina~ao de identifica~ao por DNA mitocondrial

Essa cria~ao tardia tambem implicou na demora para a identifica~ao dos
restos mortais de Bergson Gurjao Farias, cuja ossada foi inicialmente
exumada em 1991, quando 0 medico legista - apesar do corpo ter sida
encontrado com os ossos das maos e pernas amarrados por cordas 
entendeu nao serem'· restos mortais de urn militante do pedoB, voltando a
inumar 0 esqueleto. Apenas no ana de 1996 e que estes restos mortais
foram novamente exumados e somente foram identificados no ana de 2009,

207 EAAF. Informe Tecnico de 1a Visita Realizada a 18 region de Araguaia, 8 a 11 de maio de
1996; EAAF Informe de la 2da misi6n realizada por EI EAAF en la region de Araguaia,
Brasil. entre el30 de junho e el 25 de Julho de 1996 (anexos 62 e 63 do escrilo de pelic;:5es,
argumenlos e prov8s das represenlantes des vltimas e de seus familiares)
209 Declarac;:ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte Interamericana durante a
audiencia publica de 20 e 21 de maio de 2010
209 EMF, Informe Tecnico de la Visita Realizada a la regi6n de Araguaia. 8 a 11 de maio de
1996; EAAF" Informe de la 2da misi6n realizada por EI EAAF en la regi6n de Araguaia,
Brasil, entre el30 de junho e el25 de Julho de 1996 (anexos 62 e 63 do escrito de peti~6es,

argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus familiares)
:10 Contestayao do Estado, pags. 5~6
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ou seja, 18 anos depois. A falta de devida diligencia na identifica9ao dos
restos mortais prolongou desnecessariamente 0 sofrimento de seus
familiares Assim mesmo, importante destacar que ha ossadas que ainda
nao fcram identificadas apesar de estarem sob a guarda do Estado ha, pelo
menos, nove anos211

Neste sentido, e importante ressaltar que a inatividade manifesta na
invesliga9ao de graves viola90es aos direitos humanos "evidencia falta de
respeto al principio de diligencia debida"212 Do mesmo modo, esta Egregia
Corte determinou que "una demara prolangada [.. } canstituye en principia,
par si misma, una vialaci6n de las garantias judiciales,,213

Alem das omissoes do Estado descritas acima, 0 tramite da a9ao civil
interposta pelos familiares no ano de 1982, que tinha como um dos
objetivos a localiza9ao dos restos mortais de seus entes queridos, dura
mais de 28 anos sem que ainda haja uma resposta eficaz por parte do
Estado brasileiro Essa demora e uma clara viola9ao ao principio do prazo
razoavel e das direitos dos 'familiares a um recurso eficaz, uma vez que a
devida diligencia exige que as autoridades atuem de modo oportuno e
propositivo, a fim de evitar que sejam perdidas irremediavelmente
elementos de prova com 0 passar do tempo, ou que haja uma demora
injuslificada para 0 esclarecimento da verdade, e a realiza9ao de justi9a e
repara9ao

Considerando 0 exposto, e tendo em mente a cria9aa do Grupo de
Trabalho Tocantins, instituida pela Portaria nO 567/MD, de 30 de abril de
2009, supostamente se deu como meaida de cumprimento da A9ao
Ordinaria para Presta9ao de Fato, 0 que ocorreu quase dois anos ap6s
esta ter transitado em julgado sem que fosse iniciada a eXeCU9aO da
senten9a Fate que' curiosamente ocorreu logo ap6s a Comissao
interamericam, enviar 0 presente caso a esta Honoravel corte

Tendo em vista que a a9aO deste grupo de trabalho suscitau a
manifesta9ao das representantes das vitimas e seus familiares, ap6s 0

envio do escrito de peti90es, argumentos e provas, faz-se necessario
reiterar alguns argumentos e tecer observa90es a respeito da forma como
vem sendo realizada as suas atividades

211 Contestaqao do Estado, psg 39

212 Corte IDH, Casa de la Comunidad Moiwana vs Suriname, Sentenr;a de 15 de junho de
2005, Serie C No 124, par. 156

213Corte IDH. Caso de las Hennanas Serrano Cruz. Senlen<;a de 01 de marc;:o de 2005,
SerieC,No 120. par69
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Preliminarmente, 0 Grupo de Trabalho Tocantins demonstra
manifestamente 0 impuiso que as investigar;:oes podem ter quando existem
recursos adequados para realizar as buscas, bem como a colaborar;:ao de
peritos e tecnologia Conforme afirmado pelo Estado na audie!ncia publica
do caso perante esta Corte, foram gastos R$ 2412 000 reais (dois milhoes
quatrocentos e doze mil reais) nas atividades do Grupo de Trabalho
Tocantins'14. Neste sentido, os trabalhos de campo do Grupo de Trabalho
Tocantins se diferem totalmente das iniciativas anteriores do Estado, pelo
periodo em que esliveram/estao na regiao, pela tecnologia utilizada, pelos
recursos inveslidos215 , 0 que demonstra evidentemente a falta de vontade
politica anterior do Estado em investigar para obter 0 conhecimento da
verdade e realizar;:ao de justir;:a para as vitimas e os farniliares das vitirnas
do presente caso

Neste sentido, sornente ern duas coisas as iniciativas do Estado anteriores
e atuais por rneio do Grupo de Trabalho Tocantins se aproxirnam: na falta
de uma investigar;:ao previa profunda e eficiente, que nao retorne
necessariamente 0 trabalflO ja realizado pelos familiares, senao realize
estrategias para conhecer novos indicadores e na falta de documentos
mililares, que no caso do grupo Tocantins seria especialrnente a unica
prerrogativa que justificaria seu protagonismo: que as Forr;:as armadas pelo
menDs compartilhassem os docurnentos e informar;:oes da localizar;:ao dos
restos rnortais dos desaparecidos, uma vez que foram as instituir;:oes
envolvidas nas ar;:oes de desaparecirnento das vitirnas

Desde a criar;:ao do Grupo de Trabalho Tocantins, as representantes das
vilimas e de seus familiares argurnentarn que, por sua composir;:ao
fundamentalmente tnilitar e sem a participar;:ao de autoridades judiciarias,
este grupo viola 0 principia da tutela judicial no que se refere aD devido
processo legal, imp>ilrcialidade e independencia, essenciais a qualquer
investigar;:ao jUdicial'16 Entendem que a nao participar;:ao de autoridades
jUdiciarias poe em risco toda a cadeia de custodia das provas, que pode
ser contaminada ou ate destrulda

Em 26 de junho de 2009 as representantes das vltlmas solicitaram a esta
Corte medidas provlsorias com 0 objetivo de suspender a execur;:ao da

:
14 0 que equivale a cerea de R$ 1755.000 delares (urn milhao setecentos e cinqOenta e

cinco mil delares)" Alega90es Finals do Estado brasileiro ante a Corte Interamericana
durante a audiencia publica realizadas nos dias 20 e 21 de maio de 2010
215 Relatorios do Grupo de Trabalho Tocantins, anexos 23 a 28 da Contest8g8o do Estado

216 Vel' pelir;:6es de 24/06/2009, Escrito de petiryoes, argumentos e provas das
representantes das vitimas e de seus familiares., pags 117-118, Petiryao de 07105/2010,
pags. 3-9
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Portaria 567/MD. Referido pedido fundamentou-se no temor de que
houvesse destruiyao de provas essenciais para eventual investigayao e
sanyao penal dos responsaveis pelas violayoes aos direitos das vitimas
desaparecidas. Alem disso, havia 0 temor de que as buscas realizadas nos
termos definidos na referida Portaria impossibilitaria a localizayao dos
restos mortais e violaria as garantias processuais e de acesso a justiya que
devem estar presentes em qualquer investigayao penaL

Por Resoluyao de 15 de julho de 2009 esta Honoravel Corte nao acolheu 0

pedido de medidas provis6rias das representantes das vitimas e de seus
familiares, destacando que, conforme informado pelo Estado brasileiro, "a
supervisao da coieta de informayoes tem side e continuara a ser feita pelo
Poder Judiciario", no ambito da execuyao da sentenya prolatada pela 1a

Vara Federal,,21'.

Ap6s a solicitayao de medidas provisonas e antes da decisao sobre a
mesma, em 13 de julho de ,2009, a Portaria 993/MD modificou a redayao
da Portaria 567/MD, estabelecendo que a responsabilidade do Comando
do Exercito sera "coordenar os trabalhos de apoio logistico" No entanto, a
coordenayao geral dos trabalhos permaneceu sob a responsabilidade de
funcionario do Ministerio da Defesa, que e "0 6rgao do Governo Federal
incumbido de exercer a direyao superior das For,as Armadas, constituidas
pela Marinha, pelo Exercito e pela Aeronautica"218

Alem da participayao de muitos integrantes do Exercito no local 0 que e
absolutamente contraprodutivo, no dia lOde jUlho de 2009, por meio de
Portaria do Ministerio da Defesa, foram nomeados Observadores
Independentes ao Grupo de Trabalho219 Esses Observadores
Independentes foram ,escolhidos pelo Ministro da Defesa e sem qualquer
consulta aos familiares, 0 que permititJ que individuos com interesses
pessoais e que contam com as suspeitas de familiares fossem nomeados.

Quando questionada sobre a existencia de informayoes ex1ra-oficiais a 
respeito do desaparecimento de seu irmao, Elizabeth Silveira e Silva
afirmou, em seu depoimento na audiencia publica realizada perante esta
Corte, sua indignayao quando foi informada que "um historiador, 0 Sr
Hugo Studart, publicou em no jornal Folha de Sao Paulo um artigo
denominado "A Guerra Acabou", e nesse artigo ele faz uma contradiyao as

217 Considerando 9(iv) da Resotuvao de 15 de julho de 2009

218 Disponrvel em htlps:llwww defesa gov br/conheca_mdllndex php?=oquee Acesso em
24/07/2009
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informagoes que 0 Major Sebastiao Curi6 fez em reportagem ao jornal [0

Major Curi6 que faz uma serie de reportagens no jornal, publicadas no
jornal a Folha de Sao Paulo onde afirmava que 41 guerrilheiros teriam sido
presos e executados e dentre esses ele cita 0 nome do meu irmao, como
um dos que teriarn side executados, depois de ser preso. Entao em
contraponto a essa reportagem 0 Sr. Hugo Studart faz urn artigo dizendo
que 0 Sr. Curi6, 0 Major Curi6 se engana porque tres guerrilheiros teriam
se entregado, teriam side poupados, recebido docurnentagao falsa e que
teriam ficado vivos. Isso evidentemente que provocou urna profunda
indignagao porque essas informagoes nunca fcram colocadas e nunca em
nenhum momento aparecem em relato de ninguem e que ele me deixou
muito angustiada tarnbem pensar que a minha mae poderia estar viva e a
catastrofe que seria esse tipo de informagao assim do nada pra ela. Fiz
urna interpelagao judicial para que esse Sr. apresentasse a docurnentagao,
as provas, quer dizer, a fonte, e ate hoje eu nao recebi nenhuma
informagao. "

Assirn, como visto, alem da presenga de integrantes do Exercito no Grupo
de Trabalho Tocantins, a norneagao de indivlduos pelo Ministerio da
Defesa sem consulta aos familiares dernonstra a falta de comprornetimento
do Estado brasileiro com a satisfagao dos direitos dos farniliares das
vltimas desaparecidas.

Alem da nomeagao de Observadores Independentes, em 17 de julho de
2009, foi crlado por Decreto Presidencial, 0 Comite Interinstitucional de
Supervisao das Atividades do Grupo de. Trabalho, 0 qual inclui, entre
outros, membros da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da
Cornissao Especial sobre Mortos e Desapareciild.s Politicos. No entanto, a
criagao do Comite In~rinstitucional de Supervisao i:Ias Atividades do Grupo
de Trabalho Tocantins nao sana as dificuldades apontadas pelas
representantes Em prirneiro lugar porque e presidido pelo Ministro de
Defesa, que tarnbern e 0 responsavel pelas Forgas Armadas, cujo
Cornando do Exercito coordena os trabalhos de apoio loglstico do Grupo
de Trabalho Tocantins220 Em segundo lugar porque nao inclui, em seu rol
de pessoas e entidades, autoridades jUdiciarias que permitam garantir a
integralidade das provas E, finalrnente, porque nao garante a ampla
participagao dos familiares dos desaparecidos nas atividades
desenvolvidas A (jnica familiar que participa do Comite Interinstitucional de
Supervisao 0 faz como membra da Comissao Especial sobre Mortos e

220 Portaria de 10 de julho de 2009
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Desaparecidos Politicos e nao como representante escolhida pelos
familiares para representa-Ios perante este Comite

No que diz respeito a participa9ao de autoridades judiciarias, importante
destacar que ainda que as atividades sejam exercidas, supostamente221

,

em cumprimento a senten9a judicial na A9ao Ordinaria de Presta9ao de
Fato, trata-se de uma a9ao de natureza civil e que a juiza encarregada esta
distante do local onde sao realizadas as escava90es, nao podendo,
portanto, exercer 0 controle jUdicial adequado e necessario para garantir a
independencia e imparcialidade dos procedimentos, e a integralidade das
provas colhidas,

Constatada esta fragilidade, as representantes das vitimas e de seus
familiares solicitaram a participa9ao do Ministerio Publico Federal de
Maraba, Para, nas atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho
Tocantins 0 relat6rio elaborado por esta autoridade e juntado aDs autos da
A,ao Ordinaria para Prestac;;ao de Fato evidencia as fragilidades percebidas
e relata fatos preocupantes sobre 0 modo como as atividades estao sendo
conduzidas, Conforme relatado pelas representantes das vitimas e de seus
familiares na peti9ao enviada a esta Egregia Corte em 07 de maio de 2010,
houve pouca colabora9ao dos integrantes e coordenadores do Grupo de
Trabalho Tocantins com os membros do Ministerio Publico Federal (MPF),
os quais os negaram acesso as reunioes e nao permitiram a participa,ao de
peritos criminais que pudessem garantir a integralidade de eventual prova
produzida durante as escava90es

l:;umpre transcrever alguns trechos do relat6rio do MPF:

nao e razoavel negar aD Ministerio Publico ou a Pollda Federal a
oportunidade de acompanhar as atividades in loco e de debater aC,erca
dos "achados", ume vez que estes podem, sim, independentemente de
opiniao do Grupo de Trabalho, vir a S8 constituir em eventuais provas
jUdiciais, com repercuss6es clveis, criminals e ate administrativas, nao
podendo ele- coordenadores - ter a disponibilidade sobre 0 que sera
feito com tais "prov8S", tampouco (e sobretudo) como iais eventuais
"prov8S" deverao ser preservadas, pois esta e urne questeo tecnica e
legal, cabendo, portanto, tanto ao MPF, quanta a Pollcia Federal- que
passu! treinamento e tecnologia necessaries para a sua analise -

221 FaJa-se que supostamente porque nao ha qualquer mengao expllcila nas Por1arlas e
Decretos que regulamenlam as atividades do Grupo de Trabalho Tocantins sobre 0 seu
objetivo
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cuidar para que as achados relevantes sejam devidamente
trabalhados, sob pena de Imprestabilidade futura'22

Sobre a coleta de testemunhos dos moradores locais, os membros do
Ministerio Pliblico afirmaram que era necessario:

no acompanhamento ~in loco" dos trabalhos, contar-se com a
presen,a da PoHcia Federal, por seus Delegados e Agentes, mas
tambem par seus Escrivaes e peritos, eis que, como se percebeu,
uma das frentes de trabalho parece estar atuando sem a
concorremcia desses ultimos profissienais, 0 que certamente
macular" a credibilidade do resultado das buscas, caso sejarn
achados corpos e nao realizados os registros que samente os
tecnicos - especialmente capacitados - paden30 sugerir,223

Sobre as atividades desenvolvidas in loco afirmaram que:

No local das escava,6es pede-se verificar 0 seguinte: a) quanto aos
peritos embora pa portaria de constitui,ao do GT conste quadro de
diversos perites de varias especialidades e entidades distintas, na
area cnde ocorreram escavar;oes, naquele dia, havia apenas 3
peritos, sendo que nenhum deles era perito criminal; [ J cJ quanto ao
comite institucional: havia apenas urna representante in loco 224

Neste sentido concluem que "as atividades por ele [Grupo de Trabalho
Tocantins] desenvolvidas nao observam a devida cautela a aspectos
absolutamente relevantes, do ponto de vista tecnico-juridico" 225

Pode-se afirrnar, portanto, com base nas observa,oes do tv]inisterio Publico
Federal, 0 qual nao epresidido nem coordenado pelo Ministerio da Deiesa
e possui a independencia e autonomia constitucional, que as atividad~s
estao sendo realizallas sem 0 cumprirnento das devidas diligencias para
garantir a integralidade das provas que venharn a ser produzidas,
colocando em risco toda a cadeia de custodia das provas, que pode ser
contaminada ou ate destruida

Assirn mesrno, importante destacar que a escolha dos IDeais a serem
escavados loi leita sem qualquer tipo de investigavao previa ou cruzamento

222 Agao Ordinaria para Prestar,::ao de Fato, fls 32233 Doc 1 da petiyao de fatos
supervenientes das representantes das vitimas e de seus familiares de 14 de maio de 2010

213 Ag80 Ordinaria para Prestar;:ao de Falo, fis, 32 232~32 233 Doc 1 da petiy80 de fatos
supervenientes das representanles das vitimas e de seus familia res de 14 de maio de 2010

224 Ayao Ordinaria para Preslag80 de Fato, fls 32231 Doc 1 da peligao de fatos
supervenientes das representantes das vitimas e de seus familiares de 14 de maio de 2010
22$ Ag80 Ordinaria para Prestag80 de Fato" fls 32.232 Doc 1 da peti980 de fatos
supervenientes das representantes das vitimas e de seus familiares de 14 de maio de 2010
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de informa90es, oitiva de testemunhas chave, etc.. Esse requisito foi
destacado como essencial para 0 sucesso das escava90es pela Equipe
Argentina de Antropologia Forense em todas as suas missoes II regiao
AI<!>m disso, nao houve escava90es em cemiterios sob 0 argumento de que
se trata de local onde certamente haveria esqueletos, 0 que dificultaria a
identifica9ao das vltimas do presente caso. No entanto, e importante
destacar que as duas ossadas identificadas ate a presente data fcram
localizadas no Cemiterlo de Xambioa, com evidencias claras de que se
tratava de opositores politicos, pois tinham as maos e pes amarrados por
cordas de nylon

Apesar de haver oitiva de testemunhas a partir do inlcio dos trabalhos de
campo do Grupo de Trabalho Tocantins, importante destacar que de acordo
com 0 relat6rio do MPF, estas oitivas estao sendo realizadas sem as
exigencias formais do devido processo226 Assim mesmo, estas oitivas
deveriam preceder 0 trabalho de campo, a fim de constituir informa9ao para
definir os locais de busca de modo mais criterioso e ci~ntifico, e poderia ter
side realizada por um numero reduzido de pessoal, 0 que implicaria um
menor desprendimento de tempo e recursos financeiros

Importante notar que as representantes das vitimas e de seus familiares
nao' receberam a Iista das pessoas ouvidas pelo Grupo de Trabalho
Tocantins, mas e possivel supor que muitas ja tenham sido ouvidas antes
pela Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos Politicos ou pelo
Ministerio Publico Federal, no ambito dos inqueritos civis publicos
instaurados em 2001 Portanto, e possivel assumir que estes depoimentos
sejam duplicados e, em nada, contribuam para a elucida9ao dos fatos e
conhecimento do paradeiro ddSj d,?saparecidos na Guerrilha do Araguaia

De forma paralela, imp'ortante recordar que no ambito na A9ao Ordinaria de
Presta9ao de Fato tambem estao sendo ouvidos os militares que se tem
conhecimento que tenham participado diretamente nas opera90es que
resultaram no desparecimento das vitimas do presente caso Estes militares
estao depondo como testemunhas e a eles e esclarecido que a finalidade
unica do testemunho e "encontrar os restos mortais, nao sendo do interesse
do Poder Judiciario "remexer" dos fatos passados, que viraram hist6rla
[. ]"227 Eneste contexto que Laura Petit da Silva relatou ante esta Egregia
Corte a pouca seriedade e respeito com que os membros das For9<\s

226 Alem disso, a mera presen98 de militares fardados com as mesmos uniformes utilizados
nas opera~6es na regiao durante a diladura mililar causa temor na popular;ao e prejudica a
confian98 da popula9ao para fomecer informar;oes
:127 A980 Ordinaria para Prestar;ao de Fato. fls 32339 Doc 1 da peti!;80 de fatas
supervenientes das representantes das vitimas e de seus famlliares de 14 de maio de 2010
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Armadas compareceram as autoridades judiciais nacionais, chegando ao
despauterio de solicitar que estas buscassem os ossos em seus bolsos

Alem das buscas realizadas pelo Grupo de Trabalho Tocantins, conforme
informado na peligao sobre fatos supervenientes das representantes das
vitimas, uma familiar de villma desaparecida na Guerrilha do Araguaia
iniciou, de forma independente e com recursos e esforgos proprios, buscas
pelos restos mortais de seu ente querido na regiao No dia 13 de maryo de
2010 ela localizou, por meio de informayoes oblldas com moradores da
regiao, restos mortais em uma cova em meio ao pasto de uma fazenda, na
regiao conhecida como Tabocao, Brejo Grande do Araguaia, no Estado do
Para Importante salientar que 0 Grupo de Trabalho Tocantins ja havia
realizado buscas em um local proximo, mas, apesar de sua tecnologia e
disposiyao de recursos, nao localizou os restos mortais

Apos a localizayao da cova, a familiar notificou 0 Ministerio Publico Federal
de Maraba, Para A exumayao dos mesmos foi inteiramente filmada228 e
sua realizagao se deu no dia 16 de maryo, acompanhada por Procuradores
da Republica e por agentes e peritos da Policia Federal de MaraM e
profissionais do Instituto Medico Legal do Estado do Para 0 material
recolhido foi mantido sob a responsabilidade do Ministerio Publico Federal
e em seguida enviado ao Instituto de Criminalistica da Policia Federal do
Distrito Federal, ond,!- aguardam a realizayao de exames para a sua
identificayao..

Cumpre-nos destacar que tal fato implica no inevitavel questionamento
acerca do procedimento adotado pelo Grupo de Trabalho, principalmente
no que se refere a obtenyao de informagoes previas as escavayoes,
atraves da oitiva de moradores locais e 0 cruzamento das informayoes
prestadas.

Face os fatos narrados e comprovados perante este juizo conclui-se que 0

Estado brasileiro nao tem adotado as medidas necessarias para que esta
inves!igayao, como as que a antecederam, conduza ao conhecimento da
verdade, 0 esclarecimento do paradeiro das villmas desaparecidas e a
localizayao de seus restos mortais Ao contrario, 0 Estado tern
obstaculizado as investigayoes ao nao aportar os documentos oficiais ern
seu poder e nao conduzi-Ias com a devida diligencia necessaria em casos
de desparecimento foryado de pessoas

nil CD.ROM com videos das buscas por restos mortais realizadas por parentes da vitlma
desaparecida Antonio Teodoro de Castro Peligao sabre fatos SupelVenientes de
14/0512010. Documento 15
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4. 0 Estado vi%u 0 direito a integridade dos familiares dos
desaparecidos no Araguaia

Em sua jurisprudemcia pacifica, a Corte Interamericana considerou que os
familiares das vitimas de violayoes de direitos humanos podem ser
tambem vitimas229 A Corte considerou a violayao do direito a integridade
psiquica e moral dos familiares das vitimas, "con motivo del sufrimiento
adicional que estos han padecido como producto de las eircunstaneias
partieulares de las violaeiones perpetradas contra sus seres quer/dos y a
causa de poster/ores aetuaeiones u omisiones de las autoridades estatales
frente a los heehos'aoo Em particular, em casos de desaparecimento
foryado de pessoas, a Corte determinou que:

r J es posible entender que la violaci6n del derecho a la integridad
ps/quica y moral de los familia res de la vlctima es una conseeuencia
direcla, precisamente, de ese fen6meno. que les causa un severo
sufrimiento por ef hecho mismo, que se acrecienta, entre alms
factores, por la cgnstante negativa de las autoridades estatales de
proporcionar informaci6n acerca del paradero de la victima a de
iniciar una inves!igaci6n encaz para lograr el esclarecimiento de fa
sucedido231

,

No presente caso, a integridade pessoal dos familiares dos desapareciiJos
politicos na Guerrilha do Araguaia foi violada nao somente pelo sofrimento
que Ihes foi causado pelo desaparecimento foryado, mas tambem pela
ineflcacia da resposta judicial das autoridades estatais, pela absoluta
impunidade em relayao aos crimes cometidos e pela incerteza na qual
vivem as famllias, ha mais de 35 anos, a respeito do que ocorreu com seus
entes queridos

229 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs Mexico Exce90es PreOminares. Merito.
Reparag5es e Costas.. Senteng8 de 23 de novembro de 2009 Serie C No 209. PaL 161
Ver tambem Caso Cas!iflo Peez vs Peru. Merilo SentenQ8 de 3 de novembro de 1997
Serle C No 34, Ponlo ResolutivQ quatro; Caso Kawas Fernandez VS, Honduras. par. 128, e
Caso Anzualdo Castro vs Peru, par 105

230 Corte IDH Caso HeJiodoro Portugal Merilo Senten<;:a de 12 de agosto de 2008. Serie C
No 186. par 163; Casa Blake Mento Sentenlfa de 24 de janeiro de 1998. Serie C No. 36,
ptms 114 a 116; Caso G6mez Palomino Sentenga de 22 de novembro de 2005 SerTe C
No. 136, par.. 60; Caso Alban Camejo e otros Menlo" Senlenlfa de 22 de novembro de
2007 Serle C No, 171, par 46; Caso Cantoral Huamanl e GarcIa Santa Cruz, Merito
Senlen<;:8 de 28 de jane'tro de 2008, Serie C No 176. par, 117

231 Corte IDH Caso Blake vs Guatemala. Merito Senten<;:a de 24 de janeiro de 1998 Sene
C No 36, par 114; Caso Ticona Estrada vs Bo"via, par. 87. Caso Anzualdo Castro vs
Peru. par 105. e Caso Radilla Pacheco vs, Mexico, Excelfoes Preliminares. Merito,
Repara<;:oes e Coslas Senlen\fa de 23 de novembro de 2009 Serie C No 209, par 162
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Por isso, em casos de desaparecirnento fon;:ado, a Corte eXlmlu os
farniliares diretos das vitimas (pais, irrnaos/as, filhos/as e
companheiras/as) de aportar provas a respeito, ao considerar que ha uma
presun<;:ao iurls tantum do dana a sua integridade psiquica e ernocional,
cabendo ao Estado desvirtuar esta presun<;:aom a que nao ocorreu no
presente caso

No que se refere as pessoas em rela<;:ao as quais a Corte nao presume
uma viola<;:ao ao direito a integridade pessoal por nao serem familiares
diretos, faram detenminados alguns elementos para a avalia<;:ao do dana a
este direito, como par exemplo: a) se existe urn vinculo particularmente
estreito entre estes e as vitimas; b) se houve envolvimento na busca por
justi<;:a no caso concreto"', c) se padecerarn de urn sofrimento especlfico
como praduto dos fatos do caso ou em consequencia das a,oes ou
omissoes das autoridades estatais sobre os fatos'"

Neste sentido, Elizabeth Silveira e Silva expressou de forma clara, 0 que
significa ser familiar de de9aparecidos e 0 impacto da falta de informa,ao,
durante a audiencla pOblica ante esta Egregia Corte e declarou que "e urn
sofrimento continuado, que nao tern fim Nao tern fim porque a gente nao
tern respostas e as informa<;:oes [que] surgem [ .], ressurge 0 processo
todo, que e 0 processo de sofrimento, de voltar essa hist6ria, de relembrar,
de buscar e de nao obter informa<;:oes [ .. ) isso e profundamente
revoltante235

Apesar de nao ser necessano comprovar 0 sofrimento dos familiares, e
importante cltar trechos da declara<;:ao por affidavit de alguns, que
demonstram cabalmente a profundidade do dana causado pelo Estado
Dona Elena Gibertini, mae de Libera Giancarlo Castiglia, relata que:

Desde aqUels momento a vida da nossa familia tada nao foi mais a
mesma, meu marido morreu com 0 unico sonho de poder reve-Ie e a
esperany8 de que sle estava vivo Nao S8 pode explicar com palavras

232 Corte IDH. Caso Valle Jaramilfo e otras VS, Colombia. par. 119, Caso Kawas Fernandez
vs. Honduras, par 128, e Casa Casa Radilla Pacheco vs Mexico, Exce~5es Preliminares,
Merita, Reparac;6es e Costas Sentenc;a de 23 de novembro de 2009. Serie C No. 209, par,
162
::33 Casa IDH Casa Valle Jaramillo e alres vs Colombia Senten<;a de 27 de novembro de
2008. par 119. Casa Scimaca Velasquez vs Guatemala Menlo Senteny8 de 25 de
novembro de 2000 Serie C No, 70, par" 163; Casa Heliadaro Portugal, par, 163, e Casa
Alban Cornejo e alros, par 46

234 Corte IOH Casa Blake, par 114; Caso Helfadora Portugal, par, 163, e Casa Alban
Cornejo e afros, supra nota 5, par 46,.

235 Declarayao de Elizabeth Silveira e Silva ante a Corte lnteramericana durante a audiE?mcia
publica de 20 de maio de 2010
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os sentlmentos que estao deniro de mlm M tanto tempo. e como se
eu e meu marido tivessemos desaparecido com ele. par anos
nlnguem na familia e dos amlgos falava dele ou falava 0 nome dele
para nao 8umentar nossa dar urna vida destruida, S6 iSS0 235

Victoria Lavinia Grabois Olimpio, filha, irma e esposa de desaparecidos
na Guerrilha do Araguaia expressou sua dor e a de sua mae, Dona Alzira,
ja falecida:

[ 1Minha mae morreu M dez anos sem saber as circunstanclas do
desaparecimento do filho e nem 0 resultado da a9ao ajuizada em
1982. Como ela sempre afirmava: "Sou uma viva morta" Nao olhava
o mar, porque seu filho nunca mais poderia nadar e apreciar tanta
beleza

[ J Convlvi com a dor de minha mae todos as dias ate 0 final de sua
vida, Durante a clandestinidade ela S8 entregou ao desespero, nao S8

alimentava, nao S8 divertia e chegav8 a turnar tres ma90s de cigarro
par dia A vida par.a ela nao tinha mals sentldo

[. 1A perda do meu marldo com quem compartilhava lodas as minhas
angOstias e medos e discutia quest5es filos6ficas e partidarias e a
eduCa9aO de nosso filho, perdi a mlnha ouira metade, Fiquel s6, ful
mae e pal do meu Who, Igor Nao podia divldir minhas trlstezas com
ninguem Precisei trabalhar muito para poder me sustentar, e
tambem, meu filha e minha mae 237

Igor Grabois Olimpio fala sobre crescer sem a presen9a de seu pai:

a meu sofrimento S8 dUui com 0 tempo, mas quando eu recordo, 0

sofrimento volta. 0 relacionamento com 0 meu pal fez falta na minha
infancia. foi uma ausemcia, um buraca, uma lacuna impreenchlvel 236,.

Joao Carlos Schmidt de Almeida Grabols explicita como foi crescer sem
os homens da familia:

E diflcil para mlm falar de perda quando me perguntam sobre 0 meu
pai, meu avo e meu tio Eu entendo que para perder alguma coisa

236 Declara~8o feila por affidavit peta vitima Elena Gibertini, em 10/03/2010 Anexo 6 da
Pelig80 de Apresenta~ao de affidavits das Representantes de 20/04/2010. no pracesso
ante a Corte Interamericana. pag unica

231 Dedarayao feila par affidavit pela vltima Victoria Lavinia Grabois Olimpio, em
19/0412010 Anexo 23 da Petig80 de Apresentag80 de affidavits das Representantes de
20/04/2010 no pracesso ante a Corte lnteramericana. pag' 05 e 10

236 Declaray80 feita par affidavit pela vltima Igor Grabais Olimpio, 20/0412010 Anexo 17 da
Peti~8o de Apresentayao de affidavits das Representanles de 20/04/2010 no processo ante
a Corte tnleramericana. pag 4
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primeiro e preciso ter Eu nunca \ive nem meu pai, nem meu avo e
nem meu tio. 0 que cresceu e permanece em mim e 0 sentimento
de injusti,a dessa falta, de nunca ter tido meu pai, meu avo e meu
tio

Mas a injusti~a £laO asta na falta, a injustic;a asta em como ala
aconteceu. Nao foi acidental Foi algo que faz parte da minha vida,
porque pessoas se julgaram no direito de usurpar algo que e de
todos nurn contexto democn3tico, 0 Estado, e em seu nome
perseguir outras que £laO concordavarn com 0 golpe militar.239

Lorena Moroni Girao Barroso faz sua avalia<;:ao do impacto dos
desaparecimentos nos familiares:

[.. ] percebi que todos n6s, parenles de desaparecldos, estamos
natural e irreversivelmente condenados a este sofrimento eterno, a
£laO ser que tenhamos informac;5es concretas sobre as
circunstancias da morte e, tambem, a indicaC;<3o do local onde
£laSSOS familiares podem ter sido enterrados Na minha vida esta dar
nao veio sozinna - outros sentimentos a acompanham: a quase
impossibilidade de confiar em alguem, 0 isolamento social. a
djficul~ade de dialogo com meus pais a maus irmaos. 240

o perilo psicologico, Paulo Endo, relata 0 impacto do desaparecimento
for<;:ado na eslrulura familiar e nas rela<;:6es dos membros da familia:

A fr~tura familiar foi, portanto, urna das consequencias rhais
imediatas da persegui,ao polltica que retira do militante e opositor do
regime ditatorial a possibilidade de convlvio com seus entes queridos,
fraturando la~os sociais, identitarios e familiares constituldos ao
longo da hisloria pessoal de cada um A possivel, e provavel
necessidade financeira atinge a familia a partir do momenta em que
seu familiar des..aparece A pobreza entae representa apenas mais
um passo em dire,ao a essa degrada,ao dos mililantes politicos e de
suas famllias Qutros passos sao dades atraves da perseguic;ae,
vigilancia e amea9a aos familiares dos desaparecidos e aos militantes
que sobreviveram as agressoes que prosseguiam depais contra as

239 Oeclaragao feila por affidavit pela vitima Joao Carlos Schmidt de Almeida Grabois,
22102/2010 Anexo 09 da Petigao de Apresenta980 de affidavits das Representantes de
2010412010 no processo ante a Corte lnteramericana, pag 01
240 Oeclara9ao feita por affidavit pela vitima Lorena Moroni Girao Barroso, 31103/2010
Anexo 12 da Peti980 de Apresentayao de affidavits das Representantes de 20104/2010 no
processo ante a Corte lnteramericana, folha 5 (nao-enumerada)
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parentes do desaparecido, como se a tarefa fosse a de faze-los
tambam desaparecer polltica e socialmente. 241

Lorena Moroni Girao Barroso, fala sobre a culpa, ao nao ter impedido a ida
de sua irma para a clandestinidade e os impactos em sua vida e na vida
familiar:

lssa e uma das maiores tristezas da minha vida. Durante anos me
senti culpada pela partida dela; na minha mente juvenil sempre achei
que ela tinha ido embora porque eu nao havia pedido pra ela ficar
com a convicyao e ~nfase necessarias Embora eu tenha lrabalhado
tal aspecto em terapia e racionalmente eu saiba que nada a faria
mudar de ideia, esta e uma passagem de minha vida em relayao a
qual sempre "desabo" de tanto chorar Eo como se eu tivesse
desapontado meus pais na unica tarefa realmente importante que
eles me deram: impedir a partida da Jana E como eu falhei nisso,
nada mais importa; qualquer exito au vit6ria ficara eternamente
obscurecido por esta derrota: nao conseguir fazer com Jana nao
fosse embora, E np dia seguinte ela partiu pra nunca mais 242

Logo ap6s conhecer 0 desaparecimento forvado, os familiares realizaram
uma serie de medidas jUdiciais e extrajudiciais para conhecer a verdade e
esclarecer 0 paradeiro de seus enles queridos Conludo nenhuma deslas
avoes leve 0 efeito esperado e os familiares viram frustrada qualquer
esperanva de saber 0 seu paradeiro, 0 que conslilui uma forma de
lralamento cruel e desumano para os fal11iliares'43

Lorena Moroni Girao Barroso descreve a busca de sua familia por notlcias
sobre 0 paradeiro de sua irma:

[. J ao lado de todas estas tentalivas de obtenyao de informayoes
sabre a Jana, meu pai, minha mae, meus irmaos e eU percorremos
inumeras lugares - pris6es e manic6mios (havia a "esperanya~ de que
Jana eslivesse desmemoriada em algum lugar), no Brasil e no
exterior; escrevemas centenas de cartas para dlJzias de entidades
ligadas aos dil'eilos humanos. para jomalistas, para advogados, para

~41 Laudo peneial de Paulo Cesaf Endo de 16 de abril de 2010 Anexo 28 da Petiyao de
Apresenlay80 de affidavits das Represenlantes de 20104/2010 no processo ante a Corte
lnteramericana, pag. 43

2~2 Declaray80 feila POf affidavit pela vilima Lorena Moroni Girao Barroso, 31/0312010
Anexo 12 da Petiv80 de Apresenla{,:ao de affidavits das Representanles de 20/04/2010 no
processo ante a Corte lnteramericana. folha 3(n8o~enumerada)

24~ Corte IDH. Caso Trujiflo Oraza vs Bolivia Reparaqaes e Costas. Senteny8 de 27 de
fevereiro de 2002 Serle C No 92, par 114; Caso La Can/uta vs PeriJ, par 125, Caso
Anzualdo Castro vs Peni, supra nota 44. par 113, e Caso RadiUa Pacheco vs Mexico
Exceyoes Preliminares. Merilo. Reparac;:6es e Coslas Sentenya de 23 de novembro de
2009 Serie C No 209. par 161
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politicos e todo tipo de autoridade Muitos nos respondiam prestando
solidariedade, mas sempre dizendo nada poderem fazer [J

Alem desses cantatas par carta e telefone, inDmeras foram as
viagens feitas nacional e internacionalmente par meus pais, meus
irmaos e por mim, visando encontrar informagoes que nos levassem a
encontrar Jana, A angllstia tem sida nossa maior companheira, pais
dentre as inumeras pessoas com quem tivemos cantata, varias foram
as vers6es para 0 desaparecimento de Jana [ ] No momento
apenas eu continuo ativa nesta busca, provavelmente par me sentir
herdeira da dol' que era de minha mae e pela necessidade de alivia
la, mesmo ap6s sua morte Sinto como se 0 espirito de meus pais
ainda sofrem e que s6 a apura<;ao do que realmente ocorreu com a
Jana passa servir de !enimento as suas almas, bem como a de Jana
Alem disso, tenho certeza que e um direito de toda a sociedade
conhecer a hist6ria de seu pals, para poder compreender a presente
e construir 0 futuro; e uma obriga<;ao da geragao atua! corrigir os
erras do passado, para que eles nao se repitam no futuro Nao se
trata de vingan,a.. trata-se de justi,a 244

Sonia Maria Haas descreve a sensa<;:ao de dever de buscar informa<;:oes
sobre 0 paradeiro de seu irmao e a frustra<;:ao e dor em nao receber
respostas:

As respostas nao vem, fica 0 silencio diante de nossos gritos de
clemencia pelo direito a verdade, pelo esclarecimento da situag8o,
pela localiza,ao dos restos mortais

o silencio cala fundo nossas almas, nos abala, mas nao nos
imobiliza Cansamos sim, mas seguimos gritando e sofrenda as
press6es de sempre, as ameagas, as desilus6es, as frustrag6es,
contudo I).ao nos bate 0 desespero, somos fortes. temos que ser
fortes. pais temos que honrar as names de nossos familiares para
que todas as novas gera,6es saibam quem fez este pals que hoje
eles estaa vivendo

No presente caso, ficou comprovado e nao foi controvertido, que 0 Estado
brasileiro nao realizou qualquer investiga<;:ao penal com a finalidade de
determinar e sancionar os responsaveis pelos desaparecimentos for<;:ados
das vitimas245 Assim, 0 dano a integridade pessoal dos familiares se

244 Declaray80 feita por affidavit pela vilima Lorena Moroni Girao Barroso, 31/03/2010
Anexo 12 da PetiC;80 de Apresentayao de affidavits das Representantes de 20/04/2010 no
processo ante a Corte lnteramericana, folha 7 (nao~enumerada),

245 Principalmente em fun980 da inlerprela930 prevalecenle e agora ratificada pelo
supremo Tribunal Federal, de que a Lei de Anistia se estende aos agentes publico que
cometeram graves viola90es aos direitos humanos durante 0 regime militar braslleiro
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mantem pela falta de investigayao eficaz sobre os desaparecimentos
foryados, e pela falta de julgamento e sanyao dos autores materiais e
intelectuais das mesmas, passados mais de 35 anos Tudo isso provoca
na familia sofrimento, angustia, inseguranya, frustrayao e sensayao de
impotencia ante as autoridades do Estado

Joao Carlos Schmidt de Almeida Grabois manifesta sua frustrayao:

[ Jnosso Eslado, agora democratico, perpetua a pratica de tortura de
seus cidadaos, alormentando os familiares com a continua oculta,ao
das circunstancias do desaparecimento, dos restas mortais de seus
entes e a impunidade dos perpetradores desses atos de perseguil'ao
e assassinato. 246

As consequencias da impunidade e falta de jusliya para os familiares foi
analisada pelo perito psicol6go nos seguintes termos:

A impunidade, 0 desaparecimento e 0 conslrangimento do Estado
Brasileiro em recophecer quem sao os perpetradores e quem sao as
vftimas reafirmam, na cena social e polftica brasileira, essa confuseo
e indiscriminayao e agrava nos familiares 0 aslacto psrquico de
permanente vigil;§mcia, meda, desconfiang8 e descrent;8 247

Assim mesmo, 0 Estado nao adotou as medidas necessarias para
assegurar que os possiveis responsaveis nao continuem vinculados com 0

poder, por meio de sua permanencia em cargos publicos24B
, 0 anterior

gerou sentimentos de indignayao, impotencia e dor nos familiares das
vitimas desaparecidas..

Este sentimento foi expressado por Vict6ria Lavinia Grabois Olimpio, irma
de Andre Grabois:

Ha alguns ;'nos 0 Tenente Coronel Uclo Maciel publicol! um Iivro,
cnde descreve como assassinou meu irmao e Qutros In§s
guerrilheiros, Depois, se ufanou em urne sesseo especial, na Camara
Federal. de ler assassinado quatro -combatentes da Guerrilha do
Araguaia Em 3 de mar,o de 2010, este mililar foi arguido [ J pela

2.1'3 Declara~ao feita por affidavit peta vltima Joao Carlos Schmid! de Almeida Grabois. em
22/0212010 Anexo 09 da Petil;:ao de Apresentayao de affidavits das Representanles de
20/04/2010 no processo anle a Corte Interamericana, folha 2

Ui Laudo Pericial de Paulo Endo. Anexo 28 da Peti~ao de Apresentayao de affldavits das
Represenlantes de 20104/2010 no processo anle a Corte Interamericana. pag. 33

2411 Ao contrario. se benefrciam de premios, como a caso do Tenenle·Coronel da reserva do
Exercito, Licio Augusto Maciel, que participou de sessao solene em homenagem aos
militares mortos na guerrilha do Araguaia, no Congresso NacionaL relalado peras
lestemunhas Crimeia Alice Schmidt de Almeida e Laura Petit da Silva, nos seus
lestemunhos ante esla Egregia Corte. em 20 de maio de 2010
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julza da 29' Vara da Justiya Federal do Rio de Janeiro [. 1 0 mllitar
teve um comportamento desrespeltoso parante 0 Juizo e fez
afirmayoes falsas e contraditorias [ 1

Na acasiaa, fiquei frustrada, indignada e abalada emacianalmente
pela forma arrogante e autoritaria como tal sujeito S8 comportou
Alem disSO, presenciei 0 homem que afirmou ter assassinado meu
irmao saif livre mais urna vez [,]

Estes ~militares" continu81ll impunes, 0 Estado brasileiro nao tomou
nenhuma atitude administrativa au jurldica em relayao aas atos
carnatidos no passado

Essa indignayaa tambem foi expressada por Laura Petit da Silva em seu
testemunho ante esta Corte:

Esses militares que fcram as principais, que fcram as cabe98s da
repressao a guerrilha do Araguaia, que S8 orgulham muitas vezes de
dizerem que mataram aquale banda de comunistas, que ofendem as
nossos familiareg, e nao e facH tambem a gente escutar isto, etes S8

omitem a dizer a verdade.. Par que? Porque eles S8 sentem
prategidos pela lei de anistia e eles sao calocados ali na condiyaa de
simples testemunhas Fica muito claro para eles que eles jamais
sedam obrigados a responder nada que os colocassem na POSiy80
de reus, entao eles se sentem muito preservados E tambem nos
caUSau muita indignayao []249

Para 0 perito psicol6gico Paulo Endo, "um dos impactos mais violentos
que os familiares das desaparecidos podem experimentar no processo de
luta e reivindjcayao pm seus direitos e por sua dignidade e 0 encontro que
ocorre entre os ·perpetradores dos crimes da ditadura e os que fmam
vitimas desses crimes na cena publica"250

Desta forma, e inquestionavel que a ausencia de uma investigayao sMa,
cornpleta e eficaz acerca das gravissirnas violayoes perpetradas no
presente caso resultaram profundos sofrimentos nos familiares das
vitimas. Do mesmo modo, a impunidade, a omissao do Estado e a sua
cumplicidade com alguns dos mais not6rios responsaveis destas violayoes
causarn sentimentos de dor e impotencia nas vitimas. Consequentemente,
as representantes das vitimas e de seus familiares solicitam aesta Egregia
Corte que declare a responsabilidade internacional do Estado brasileiro

249 Declara9Bo de Laura Petit da Silva ante a Corte lnteramericana em audi€mcia pUblica
realizada em 20 de maio de 2010
250 Laudo Pericial de Paulo Endo, Anexo 28 da Petiyao de Apresentalf80 de affidavits das
Representanles de 20/04/2010 no processo ante a Corte Interamericana, pag. 50
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pela viola9ao do direito a integridade pessoal dos familiares dos
desaparecidos (artigos 5 1 e 1 1 da CADH) ..

5. 0 Estado vi%u 0 direito a /iberdade de expressao,
especia/mente 0 direito de acesso a informar;ao em poder
do Estado

o direito de acesso a informa9ao implica tambem no dever do Estado de
adotar as medidas apropriadas para garantir sua vigencia, entre elas a
ad09ao de uma legisla9ao adequada que respeite os parametros
internacionais que regem a materia Em particular, os Estados estao
obrigados a prover as pessoas urn recurso administrativo de acesso a
informa9ao estabelecido em lei, que disponha de prazos razoaveis para
que as autoridades decidam, de forma motivada, se existe ou nao 0 direito
a ter acesso a informa9ao, se a autoridade perante a qual se solicitou 0
acesso e competente para prover tal informa9ao, e, no caso de nao ser
competente, qual e a autoridade facultada por lei para tal 251

Este foi 0 entendimento desta Egregia Corte no caso Claude Reyes v.
Chile, no qual estabeleceu que de acordo com 0 dever do Estado previsto
no artigo 2 da Conven9ao Americana:

"[EP Estado tlene que adoptar las medidas necesarias para garanlizar
los derechos protegidos en la Convenci6n, 10 cual imptlca ia supresi6n
tanio de ias normas y practlca que eniraiien violaciones a tales
derechos, asl como ia expedici6n de normas y ei desarrollo de
practlcas conducentes a la erectlva observancia de dichas garant/as

[ r'"
Conforme ficou provado durante 0 tramite do presente caso, destarte suas
obriga90es internacionais e da previsao constitucional de que "[tjodos tern
direito a receber dos 6rgaos pUblicos Informa90es de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral [ .J253", nao existe no
ordenamento jurldico braslleiro urn sistema que garanta aos cidadaos_
acesso a informa9ao produzida pelos poderes publicos. 0 que existe, nas
palavras da testemunha Belisario dos Santos Junior e uma "lei de
informa9ao que legisla sobre 0 sigllo"254

251 Ver CIOH. Informe Anual da Relatoria para a Liberdade de Expressao. 2008. par 158

.252 Corte IDH Caso Glaude Reyes e alros vs Chile Senleng8 de 19 de seternbro de 2006
Serie C No, 151. par 101

253 Constifuiyao Federal, artigo 5°. inciso XXXlJI
254 Testemunho do Dr, Bellsario dos Santos Junhor anle a Corte Inleramericana durante a
audiemcia publica de 20 de maio de 2010
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A ausencia de urna legisla980 de acesso a informa98o, que garantisse os
parametros interamericanos que regulam este direito, significou, na pratica,
que os familiares das vilimas do presente caso tivessem que recorrer a
outros mecanismos, como a a9ao judicial interposta pelos mesmos em
1982, que como se viu acima, se provou tolalmente ineficaz para os
objetivos buscados, pelo seu tramite extremamente morose e pelas
sucessivas obstru90es do Estado em divulgar as informa90es solicitadas
Neste senlido, ja foi afirrnado que a informa9ao e urn "bern perecivel"'55. A
este respeito, esta Egregia Corte reconheceu a necessidade de urn
processamento rapido dos pedidos de informa9ao e determinou, no caso
Claude Reyes, que os Estado devem adotar procedimentos adequados e
eficazes para decidir e entregar a inforrna9ao solicitada'56.

A nega9ao do Estado de estabelecer estes mecanismos em sua legisla9ao
interna viola suas obriga90es positivas sob 0 artigo 2 da Conven9ao, em
rela9ao com 0 artigo 13 do mesmo instrumento. Portanto, ao nao garantir
urn marco legal adequado para garantir 0 direito de acesso a informa9ao,
reconhecido na Conven980 Americana, assim como pela ineficacia dos
recursos internos para garanlir esse direito, 0 Estado braslleiro violou os
direito de acesso a informa98o no presente caso

Ao contn\rio, 0 Estado brasileiro tem edilado diversos atos normalivos que
regulamentam 0 sigilo das informa90es em posse do Estado e nao as
regras para a sua acessibilidade Assim mesmo, a A9aO Ordinaria para
Presta980 de Fato, interposta pelos familiares em 1982 foi ineficaz para 0
fim buscado, ou seja, conhecer a verdade e esclarecer 0 paradeiro dos
seus entes queridos. Portanto, na sequencia, tratamos destes dois
aspectos

a, 0 Estado violou 0 dir<;ifo de acesso a inforrna~ao

no presente caso em fun~ao das restri~6es

i1egilimas a Iiberdade de expressao por meio das
leis nacionais de sigilo

As representantes das vilimas e de seus familiares reiteram os argumentos
exposlos em seu escrito de peti90es, argumentos e provas no que
concerne a incompatibilidade da legisla9ao nacional sobre sig 110 de
documentos em poder do Estado e as obriga90es de garanlir e respeitar 0
direito de acesso a informa98o, assumidas pelo Estado braslleiro ao

255 TradUl;ao de ~perishable commodity~ Corte Europel8 de Direitos Humanos. The Sunday
Times vs, U K. (No.2), Senlenlt8 de 26 de novembro de 1991, p, 29

256 Corte IDH. Casa Claude Reyes e otros vs Chile Marita, Reaparar;:oes e Custas
Sentenr;:a de 19 de setembro de 2006. Sene C No. 151, par. 163
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ratificar a Conven9ao Americana sabre Direitos Humanos Aos argumentos
das representantes, se somam as argumentos da Comissao
Interamericana e dos peritos propostos no presente caso sabre a materia
o perito Damian Miguel LareW, que analisou toda a legisla9ao referente a
sigilo de documentos no pais, concluiu que:

[as] normas sob pericia sao incompaUveis com os principios e
padroes sobre acesso a infonma9ao e Iiberdade de expressao 257

Em especial, fez refer€mcia ao descumprimimto de princfpios de
razoabilidade, proporcionalidade e fundamentalmente de legalidade
formal'58 .. Neste sentido, destacou a falta de defini9ao de pressupostos
para a atribui9ao das categorias de sigilo, a falta de exig€mcia de
fundamenta9ao especffica da decisao de classifica9ao e a inexistencia de
previsao legal de revisao judicial das decis6es de classifica9ao.

Assim mesmo, a perita Flavia Piovesan, destacou que

[ ,] a abertura dos arquivos, 0 direito de acesso a informaC;3o, a
direito a mem6ria, os princlpios da pUblicidade e transparencia
norteadores do estado Democratico de Direito encontram~se

comprometidos em face da vigencia da Lei n 11 111105 e dos
Decretos n 2134/97, 4553/02 e 5584/05, cuja racionalidade e
tel80109ia sao flagrantemente contrarios a 6tima democratica e
emancipat6ria da Constitui9ao Federal de 1988259

Assim mesmo, a testemunha e Procurador da Republica, Dr. Marion
Weichert, esclarece como as leis de sigilo representam um empecilho para
conhecer a verdade sabre fatos ocorridos no presente caso:

Do ponto de vista normativo n6s temos uma dificuldade muito grande
porque documentos podem existir e estar qualificados/ classificados
como sigilosos e este sigilo pode ser prorrogado de maneira
indefinida pelo Poder Executivo. 0 que significaria urn sigilo que pode
se estender por, sabe se la, decadas, ou seculos Entao ha uma
dmculdade. urn 6bice normativo por que a legisla9ao atual sequer
preve a obrigac;ao de informar que as dOGumentos existem e estaD
classificados por tais e tais motivos260

257 laudo pendal de Damian Miguel LareW. par 62
258 Laudo pericial Damian Miguel Lorelli, par 63
259 Laudo Pendal de Flavia Piovesan. pag 14
260 Teslemunho do Dr Marlon Weichert arite a Corte lnteramericana durante a audi€mcia
publica de 20 de maio de 2010
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Apesar do Estado brasileiro haver alegado em sua contestayao a demanda
e escrito aut6nomo das representantes que 0 sigilo previsto na legislayao
nacional nao recai em nenhum documento referente a Guerrilha do
Araguaia, esta alegayao nao encontra comprovayao Ao contrario, na Ayao
Civil Publica interposta pelo Ministerio Publico Federal para acessar
qualquer documento sobre as operayoes militares realizadas na regiao do
Araguaia, a resposta da Uniao, representante legal do Estado no ambito
nacional e de que "[e] extremamente preocupante a divulga9ao das
informa90es estrategicas, ainda que em carateI' reservado, pois nao e
possivel apag ar da memoria as lembran9as das pessoas que terao acesso
a esses documentos, que poderao envolver outras pessoas, que poderao
manipular as informayoes de forma distorcida e comprometer a garantia da
seguran9a nacional" 261

Assim mesmo, caso urn documento tenha sido classificado como sigiloso,
as sucessivas legisla90es nacionais sobre 0 sigilo permitem sua
prarroga9ao pela mesma autoridade, sem qualquer contrale externo ou
divulga9ao de urn inventario que contenha os documentos que tiveram seu
sigilo prorrogado Deste modo, torna-se impossivel, na pratica, estabelecer
quais os documentos que realmente estao sob sigilo ou nao Portanto,
mesmo se houver documentos c1assificados referentes a Guerrilha do
Araguaia, nao existe mecanismo de comprava9ao de que eles estao sob
sigilo e, nao havendo uma legisla9ao de acesso a informa9ao, tampouco
ha, de acordo com a normativa interna, 0 dever da autoridade, que tern
posse do docurhento, informal' sua existencia e justificar porque esta nao
pode ser divulgada

Talvez 0 elernento mais claro no processo para demonstrar que exlstiam
documentos sigilosos que foram negados as vitimas, suas representariie~

e outros orgaos do ,Estado consiste na negativa das For9as Armadas de
que possuiam qualquer informayao sobre as vitimas quando anos depois
apresentam documentos ao Arquivo Nacional A estes nos referimos na
se9ao VI 3 c, e seriam consistentes com 0 sistema de desclassifica9ao em
funcionamento no Estado

De acordo com 0 artigo 13.. 2 da Convenyao, a Iimita9ao do acesso a
informa9ao sob 0 controle do Estado e perrnitida Contudo, esta so sera
valida quando estiver destinada a protegeI' a integridade regional do pais e
em situa90es excepcionais de violencia extremada que represente urn
perigo real e iminente de colapso da ordem democratica Assim mesmo, a

261 PetiC;8o de Apelayao da Advocacia Geral da Uniao na Acy80 Civil Publica, Anexo 30 da
Demanda da Comissao, par 27
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restri9ao nao sera legltima se seu objetlvo nao for proteger os Interesses
da sociedade em seu conjunt0262

Asslm mesmo, a Corte Interamericana ja estabeleceu no caso Mack Chang
vs Guatemala que em caso de viola90es de direitos humanos, as
autoridades estatals nao podem se amparar em mecanlsmos de slgllo da
informa9ao, de segredo de Estado, em razoes de interesse publico, ou
seguran9a nacional, para delxar de aportar Informa90es solicltadas por
autoridades judiclais ou admlnistrativas encarregadas da Investiga9ao, 0

que constitulrla obstru9ao de justi9a'''.

Passados trinta e sete anos do Inicio das opera90es mllitares na regiao do
Araguaia, e inverosslmll crer que a dlvulga9ao destas Informa90es
continue a representar quaiquer risco a seguran9a naclonaL Asslm mesmo,
sendo 0 sigilo medlda excepclonal, 0 mesmo deve ser formalmente
justlficado e os documentos objeto dele devldamente Inventarlados em
procedlmento proprio de carater pUblico.. Uma coisa e 0 sigllo do conteudo
do documento, outra ea. total ausencla de mecanlsmos que sequer
atestam a exlstencia dele, favorecendo que sejam destruidos ou ate
aproprlados por particulares, como 0 que vem ocorrendo no presente caso..

b, 0 Estado violou q direito de acesso a informa9ao
no presente caso em fun9ao da ineficacia dos
recursos judiciais para obter informayao em
poder do Estado

Como flcou comprovado no presente caso, houve dlversas tentatlvas
jUdicials por parte dos famillares das vitlmas desaparecidas, a motu proprio
ou Impulslonando Investiga90es de autorldades competentes para
conseguir informa9ao oficial q~e pudesse conduzir ao conhecimento da
verdade e esclarecir.nento dd paradelro de seus entes queridos'64

252 Principia 8 Principios de Lima Ver tambern 0 principia 4 da Declarar;ao de Princlplos
sabre Uberdade de Expressao da CIDH: "[OJ acesso if informal(80 em poder do Estado e
urn direilo fundamental do indivlduQ. Os Eslados eslao obrigados a garantir 0 exerdcio
desse direilo Este principia 56 admite Ilmilal(oes excepcionais que devem estar
previamenle estahelecidas em lei para 0 casa de exislenda de perigo real e iminenle que
ameaee a seguranl(8 nadonal em sociedades democraticas".

::63 Corte IDH. Myrna Mack Chang vs Guatemala. Senlem;:a de 25 de novembro de 2003
Serle C No 101, Par 180 e 182

264 Declaralfoes de Laura Petit da Silva, Crimeia Alice Schmidt de Almeida e Elizabeth
Silveira e Silva ante a Corte InteramerJcana durante a audiElOc1a publica reanzada em 20 e
21 de maio de 2010 Ver tambem, deciaralfoes por affidavit de Aldo Creder Correa, Clovis
Petit de Oliveira. Joao Carlos Schimidt de Almeida Grabois, Lorena Moroni Girao Barroso.
Maria Eliana de Castro Pinheiro, Maria Leonar Pereira Marques. Sonia Maria Haas. Valeria
Cosla Couto. e Victoria Lavinia Grabois Olimpio. respectivamenle anexos 1, 2, 9. 12. 14,
18, 19. 21 e 23 da Peliy80 de Apresenlay80 de affidavits das Represenlantes de
20104/2010
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Contudo, nenhum destes recursos, ate a presente data, foi eficaz para 0

objetivo a que se destinavam Em parte, pela demora injustificada em seu
processamento, e em part" face a reiterada negativa do Estado em prover
a informa<;:ao solicitada.

Os familiares de 25 vitimas desaparecidas do presente caso Sao autores
da A<;:ao Ordinaria de Presta<;:ao de Fato, proposta em 1982 e nao
cumprida ate a presente data, passados 28 anos de tramite judicial'"
Neste sentido, as representantes das vitimas e de seus familiares reiteram
os argumentos expostos em seu escrito de peti<;:6es, argumento e provas
no que se refere a demora injustificada desta a<;:ao e da viola<;:ao do direito
a um recurso eficaz em rela<;:ao ao direito de acesso a informa<;:ao, um dos
objetos desta a<;:ao266

Cabe, assim mesmo, reiterar que esta e uma a<;:ao de natureza civil, com
pedidos especificos, nao uma a<;:ao penal que requer a identifica<;:ao de
responsabilidades e conteudo probatorio Neste contexto, ainda e
inadmissivel que uma a\i.ao desta natureza demore 25 anos ate uma
decisao definitiva Alem da excessiva e injustificada demOla, violatoria em
si mesma do principio do prazo razoavel, essa a<;:ao tambem tem se
mostrado absolutamente ineficaz para lograr os resultados perseguidose
para proteger, deste modo, os direitos tanto das vitimas como de seus
familiares.

Assim mesmo, apos todD 0 tramite processual, 0 Estado brasileiro continua
violando 0 direito dos familiares a um recurso eficaz porque ate a presente
data nao cumpriu os temlOs da senten<;:a, ou seja, nao foram entregues as
informa<;:6es militares relativas a todas as opera<;:6es realizadas no
combate a Guerrilha do Araguaia; nao foram informados sobre 0 local de
sepultamento dos restos mortais dos desaparecidos; e nao foi realizada
investiga<;:ao no ambito das For<;:as Armadas para construir quadro preciso
e detalhado das opera<;:6es realizadas na guerrilha do Araguaia'"

Ao contrario, a resposta que consta nos autos e tao omissiva quanto
aquela apresentada pelo Estado brasileiro perante esta Egregia Corte. Ou
seja, encaminham uma grande quantidade de documentos que nao

265 Analise dos autos do processo nO 82_0024682~5, anexo 1 da Petilic30 de 07 de maio de
2010, Declaralioes de Laura Petit da Silva, CrimEHa Alice Schmidt de Almeida e Elizabeth
Silveira e Silva ante a Corte Inleramericana durante a audit§ncia publica realizada em 20 e
21 de maio de 2010
::66 Escrito de petivoes, argumentos e proV8S das representantes das vitimas e de seus
familiares de 18 de julho de 2009. pags 125~128

267 Sentenya proferida nos autos do processo n (I 82 0024682~5. de 30 de junho de 2003
Anexo 21 da Demanda da CIDH
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esclarecem 0 paradeiro das vitimas desaparecidas, 0 proprio Estado
brasileiro nao contesta este fato, em sua contesta9ao a demanda e escrito
de peti90es, argumentos e provas das representantes das vitimas e de
seus familiares afirma que os documentos encaminhados "nao oferecem
informa90es definitivas sobre a localiza9ao dos restos mortais dos
guerrilheiros"268 A mesma constata9ao e feita pelo Advocacia Geral da
Uniao nos autos da A9ao Ordinaria para Presta9ao de Fato, na qual afirma
que "a despeito do volume de informa90es recebido, a triagem dos
documentos revelou que seu conteudo acrescentava muito pouco as
informa90es ate entao disponiveis acerca das circunstancias, data ou local
da morte dos guerrilheiros," 269

Os relatorios apresentados pelos Comandos das For9as Armadas sao
ainda mais omissos, Por exemplo, 0 relatorio do Comando do Exercito
"indica a inexistemcia, nos arquivos militares, de documentos relativos as
opera90es realizadas no Araguaia Todos os documentos foram destruidos
com base na legisla9ao vigente"270 e que "para a realiza9ao dos trabalhos
foram utilizados documentos entregues pelo Ministerio da Justi9a"271 Ou
seja, 0 Exercito produz um relatorio com base nos documentos
encaminhados pela Comissao Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Politicos (CEMDP) do MinisJeri6 da Justi9a e sao estes documentos que
apresentam como cumprimeinto da senten9a jUdicial Documentos' estes
que os familiares ha muito tinham conhecimento e que em grande parte
tinham sido entregues por eles mesmos a CEMDP

Cumpre relembrar que 0 Exercito brasileiro foi 0 principal responsavel,
associado a Aeronautica e a Marinha, pelas opera90es militares que
resultaram no desaparecimento for9ado de, pelo menos, as setenta vitimas
do presente caso, Nao e crivel que os documentos ine'kistem ou que
tenham sido indisciplinadamente ou ainda irregularmente'destrufdos ou
apropriados por particulares sem que ao menos seus originais tenham sido
preservados As institui90es militares possuem dinamismo e organiza9ao,
assim como procedimentos hierarquizados que naturalmente dlJplicam
documentos e protocolos Toda elabora9ao de documentos e disciplinada
por regras e mecanismos de controle rigidos de formaliza9ao de diretrizes,
ordens e contra ordens Tais caracteristicas da logica da estrlJtlJra militar

:69 Conlestayao do Eslado. par 93

;::69 Resposla da Advocacia Geral da Uniao nos aulos do processo nO 82 00 24682·5, fls

2214. Pelil;:ao de fatos Supervenien!es de 14/05/2010, Documenlo 1

2,0 Relat6rio do Ministerio da defesa nos autos do processo nO 82,,00.24682~5. fis 7196
Peth;:ao de fatos Supervenienles de 14/05/2010. Documento 1

271 Relatorio do Minislerio da defesa n05 autos do processo nO 820024682~5. fls 7196
Peliyeo de fatos Supervenienles de 14/05/2010. Documenlo 1
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impede que se acredite na inexlstencla de tals documentos, Trata-se,
claramente, de obstrugao de justlga e continuidade do crime de
desaparecimento forgado de pessoas, que possul como urn de seus
elementos a negativa de informagoes sobre 0 paradeire das vltlrnas

Cumpre fazer urn resgate historico a Estado brasileiro, primeiramente,
nega a existencia da Guerrilha"', depols afirrna nao poder entregar
informagao porque poderia comprometer a seguranga nacional273

, para
entao afirmar nao possui a informagao porque fol destrulda, mas rnesrno
asslm entrega uma grande quanlidade de documentos - que nao
contribuem para 0 esclarecimento dos fatos -, mas demonstra a existencla
de documentos e revela que a resposta do Estado sobre os documentos
muda confonne a sua convenlencia Este discurso paradoxa demonstra
cabalmente a obstrugao do estado ao esclarecimento dos fatos e
conhecimento da verdade

Como e posslvel que ern 2003, no ambito das investigagoes da Comissao
Interministerial, as Forgas Armadas tenham informado que nao tinham
documentos sobre a Guerrilha274

, e que em 2009, em sua resposta a
sentenga judicial na agao civil dos familiares tenham reiterado esta
afirmagao275 e que em 2010, de repente, surjam documento da
Aeronautica que incluem documentos sobre a Guerrilha do Araguaia?
ande estao buscando documentos que ora encontram ora nao? Isso se 0

estao fazendo ou se as respostas sao meramente Rro forma, visto que
nunca foi apresentada qualquer informagao que detalhasse as iniciativas
de buscas de informagao nas instituigoes militares au seja, que explicasse
quem buscou, onde buscou, 0 que encontreu e se documentos foram
destruldos, que se investigue a destruigao ou a comprove pOI' meio dos
termos/atas de destruigao, Isso nunca foi feito

"Neste senlido, 0 Modelo de Lei Interamericana de Acesso a Informagao
determina alguns parametres sobre qual deve ser a resposta de
autoridades frente a urn pedido de inforrnagao e estabelece que "fa
autoridad pt1blica que reciba fa solicitud tendril que emprender una
bt1squeda razonab/e de fos documentos necesarios para responder a fa

272 Secretaria Especial de Direitos Humanos Dlreito aMemoria e a Verdade, op cit. pag
199
273 Petil;ao de Apelagao da Advocacia Geral da Unh30 na At;ao Civil Publica, Anexo 30 da
Demanda da Comissao, par. 27
274 Relat6rio da Comissao lnterministerial. p, 4 Anexo 44 da Demanda da CIDH

2i5 Relatorio do Ministerio da Defes8 nos autos do processo nO 8200 .24682M 5 Petig80 de
fatos Supervenientes de 14/05/2010, Documento 1
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sofie/lud,,276 A autoridade publica que realizar a busca tambem tem a
obriga9ao de eomprovar se estas foram realizadas de forma adequadam

As investiga90es realizadas no ambito da Comissao Interministerial eriada
em 2003, tambem revelam que existem informa90es que nao foram
entregues Por exemplo, 0 relatorio da Marinha afirma que de um total de
126 agentes militares que teriam partieipado de opera90es referentes a
Guerri/ha do Araguaia (e que estariam vivos, possuiam vinculo com a
Marinha e que residiam em cidades sede dos Distritos Navais ou em suas
proximidades) e foram convidados a eompareeer na sede dos distritos
navais, por meio de earta-convite para prestar informa90es sobre os
eventos relaeionados com as campanhas no Araguaia Destes, 67%
responderam que nao compareceriam e 33% compareceram Entre estes
que eompareceram 86% declarou nao possuir qualquer informa9ao e
somente tres militares prestaram informa90es278 Ou seja, somente tres
pessoas, de um total de 126, colaboraram espontaneamente de alguma
forma com esta investiga9ao.. 0 que significa que nenhum desses agentes
publieos, que pertencem diretamente aos quadros de servidores do Estado
brasi/eiro, 0 que pressupoe que respondem hierarquicamente aos seus
superiores institucionais, nao receberam eonvoca9ao obrigatoria para
prestar informa90es sobre a90es que realizaram em nome da Marinha
Foram convidados a comparecer e nao sofreram nenhuma restri9ao
disciplinar por nao colaborar com os interesses da institui9ao

Esta inv8stiga9ao tambem revela outra eontradi9ao na resposta da
Marinha, que afirma que nao possui qualquer informa9ao sobre as
opera90es militares realizadas no eombate a chamada Guerrilha do
Araguaia, mas eonsegue identificar, no minima 126 militares que
participaram da mesma. Pergunta-se: de onde veio a informa9aO de que
estes mililares participaram das opera90es? Por que a listagem com seus
respectivos nomes, patentes e periodos de atua9ao na regiao nao sao
informados no referido relatorio? Sem duvida foram identificados por meio

116 LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE ACCESO A LA INFORMACI6N
(Documento presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Informacion
coordinado por ef Departamento de Derecho Internadona!. de la Secretarla de Asuntos
.Juridicos. de conformidad con la resoluci6n AGIRES 2514 (XXXIX-DI09) de la Asamblea
General) CP/CAJP-2840/10 corr1 28 abril201O, Artigo 32

277 LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE ACCESO A LA INFORMACI6N
(DoGumento presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Informacion
coordinado por el Departamento de Derecho Internadonal. de la Secretaria de Asunlos
Jurldicos. de confonnidad con /a resoluci6n AG/RES,'2514 (XXXIX-DI09) de fa Asamblea
General) CP/CA.JP-2840/1O corr1 28 abri12010, Artigo 53

278 Relat6rio do Minlslerlo da Defesa nos aulas do processo nO 82,00 24682M 5, fls 2190~
2191 Petivao de fatos Supervenientes de 14/05/2010, anexo 1
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de algum documento que consta minimamente a relac;;ao de marinheiros
que atuararn no Araguaia.

A contradic;;ao entre as informac;;6es apresentadas e as que se conhece
nao terrninam ai 0 Comando da Aeronaulica afirma que em virtude da
natureza de "apoio logistico" e sigilo de sua participac;;ao nas operac;;6es
militares "[n]ada foi encontrado, ate 0 presente momento, sobre as escaias
de veo e as relac;;ees de passageiros transportados"279 Contudo, nos
docurnentos encaminhados pelas representantes em anexo a demanda,
especialmente, 0 documento referente a operac;;ao Papagaio, conta com
uma Iista clara de passageiros transportados durante a realizac;;ao desta
operac;;ao, uma das muitas operac;;6es militares na regiao do Araguaia280

Alem disso, e importante destacar que a entrega ao Arquivo Nacional de
documentos oficiais pela Aeronautica ern 2010281 ocorre ern momento
posterior a afirmac;;ao na Ac;;ao Ordinaria para Prestac;;ao de Fato de que
"nao h[a] registros disponiveis sobre as operac;;6es militares relacionadas a
[Guerrilha do Araguaiaj282. Oeste modo, causa estranhamento que estes
documentos tenham surgido apos a resposta a autoridade judicial de que
nao existiarn quaisquer documentos E ainda mais estranho que estes
documentos nao- tenham ainda side disponibilizados nos autos da ac;;ao
interna. As representantes somente liveram acesso a estes documentos
por meio da pericia do Sf Jaime Antunes, do Arquivo Nacional, que
fomeceu as copias dos documentos como parte de sua pericia Ainda que
estes documentos nao apresentem informac;;6es que possam contribuir de
maneira determinante para 0 esclarecirnento dos fatos, 0 que se comprova
ao analise-los Contudo, a negativa de entrege-Ios, considerando seu
contetldo tangencial, quando solicitado por autoridade judiciaria, constitui
obstruc;;ao de justic;;a e revela a omissao e descaso das Forc;;as Armadas
corn 0 cumprimento ,da sentenc;;C\ judicial no ambito da Ac;;ao Ordinaria de
Prestac;;ao de Fato

Assim mesrno, alguns dos documentos encarninhados pelo- Arquivo
Nacional na Ac;;ao Ordinaria para Prestac;;ao de Fato, referentes a
documentos que estavam ern poder dos orgaos de inteligencia do Estado,

279 Relat6rio do Ministerio da Oefesa nos autos do processo n° 82,0024682·5, fls. 2263
Petic;ao de fat05 Supervenientes de 14/05/2010, anexo 1,
.280 Manifesto de Passageiro- Ral de Embarque, Anexo 60 do escrito de petii;oes,
argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus familiares
281 Noticia sabre documentos da Aeronautica, PeUyao de fatas Supervenientes de
1410512010, anexo 25

282 Relal6rio do Comando da Aeronautica/Ministerio da Defesa nos autos do processo nD

82;°924682-5. fls 2264. Petiyao de falas Supervenienles de 14/05/2010, anexo 1
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especialmente do extinto SNI (Servi<;:o Nacional de Inteligelncia),
demonstram a incongruencia entre os documentos entregues e as fontes
utilizadas para elaborar estes documentos, numa evidente demonstra<;:ao
que outros documentos existem Por exemplo, a ACE n° 054730/86 Iista os
nomes de militantes politicos que teriam participado da Guerrilha do
Araguaia, a suposta data de sua prisao ou morte, e a fonte/documento de
onde foi extra ida esta informa<;:ao Contudo, os documentos a que esta
ACE se refere como fonte, os quais poderiam esclarecer sobremaneira os
fatos denunciados no presente caso, nao foram entregues, com exce<;:ao
de quatro, tres dos quais relatam a prisao de sobreviventes e 0 outro
apresenta uma Iista com a mesma informa<;:a0283

Percebe-se, portanto, 0 antagonismo da resposta do Estado no que se
refere aos documentos oficiais sobre os fatos denunciados no presente
caso, ora alegando seu sigilo, ora sua destrui<;:ao ou inexistencia,
demonstram, na realidade, a obstru<;:ao do mesmo para a realiza<;:ao da
jus!i<;:a, conhecimento da verdade e acesso a informa<;:ao, em evidente
viola<;:ao aos artigos 1 1, 2; 8, 13 e 25 da Conven<;:ao Americana sobre
Direitos Humanos

A destrui<;:ao de documentos em poder do Estado de evidente interesse
publico, e especialmente, quando podem esclarecer graves viola<;:oes aos
direitos humanos, e per se contraria a prote<;:ao e garanlia do direito de
acesso a informa<;:ao consagrado nil Cpnven<;:80 Americana sobre Direitos
Humanos A este respeito, 0 estudo sobre 0 direito a verdade do Alto
Comissariado das Na<;:oes Unidas destaca que 0 acesso a informa<;:ao e,
em particular, a arquivos oficiais, e crucial para 0 exercicio do direito a
verdade284 Um outro estudo mais recente sobre 0 tema trata
especificamente de arquivos sobre graves viola<;:oes a direitos humanos
destaca que: "

Access to records is key to combating impunity, to vetting officials, to
discovering truth and to providing reparations 285

A destrui<;:ao de documentos e argumento usado reiteradamente pelas
for<;:as armadas, conforme depoimento da testemunha, Procurador da
Republica, Dr. Marlon Weichert, que afirmou na audiencia p,iblica ante a
Corte Interamericana que "[a]s For<;:as Armadas tem reiteradamente

:<63 Relat6rio do Ministerio da Defesa nos aulos do processo nO 8200.24682-5. fls 2214
2222 Peti9ao de falos Supervenientes de 14 de malo de 2010, anexo 1.

2S4 ONU, Report of the Office of the United nations High Commissioner for Human Rights:
Siudy on Ihe Righi to Trulh E/CN4/2006/91. par 52
:l65 GNU Report of the High Commissioner for Human Rights on the Righi 10 Truth
NHRC/12J19. 21 de agoslo de 2009. par. 65

97



declarado, e isso inclusive em processo judicial, de que documentos
referentes a repress80 a dissidencia politica foram eliminados, foram
queimados, inclusive que as atas de destruiy80 teriam sido tambern
destruidas, invocando um decreto presidencial de 1977 "

Contudo, a alegay80 de que estes documentos foram destruldos com base
na legislay80 vlgente a epoca carece de fundamentos uma vez que,
apesar do marco legal permitir a destruiy80 de um documento, ele
estabelecia um procedlmento especifico que permitiria, na atualidade,
conhecer quais os documentos destruidos Importante notar que isto
jamais aconteceu

o Decreto 79099/77, usado como justlficatlva para a destruiyao de
documentos, dispunha que:

Art 70. A autoridade que elabora documento ULTRA-SECRETa,
SECRETO ou CONFtDENCtAL, OU autoridade superior, compete
julgar da conveniencia da respectiva destruiyao e ordana-Ia
oficialmente

§ l' Os documentos RESERVADOS nao controlados serao
destruldos por ordem da autoridade que os tenha sob cust6dla, desde
que, perdida a oportunidade ou a utilidade, sejam pOI' ela julgados
desnecessarios

§ 2° A autoriZ8yao para destruir documentos sigilosos constara do
seu registro

Art 71 Os docurnentos sigllosos serao destruldos pelo responsavel
por sua cust6dia, na presenya de duas testemunhas

Art. 72. Para a destruiyao de documentos ULTRA-SECRETOS e
SECRETOS, bern como de CONFIDENCIAIS e RESERVADOS
controlados, sera lavrado um correspondents ''Terma de Destruiyao",
assinado pelo respons8vel par sua cust6dia e palas testemunhas, 0
qual, apos,:oficialmente transcrito no registro de dacuma,ntos sigilosos,
sera remetido a autoridade que determinou a destruiyEio e ou a
repartiyao de controle interessada

Considerando que os documentos relatlvos a chamada Guerrilha do
Araguaia, pOI' sua natureza, muito provavelmente, foram regidos pelos
malores nlveis de confidencialidade Assim, extrai-se do texlo legal que se
urn determlnado documento foi destruldo, existe 0 seu termo de
destruiyao Mais ainda, se houve destruiy80, entao necessariamente houve
autorizay80 pelo responsavel por sua custodia 0 que reforya a nOy80 de
que a cadeia de comando opera tanto na perpetray80 das violayoes
quanta na tentativa de ocuila-Ias

o Dr Belisario Santos Junior explicitou multo bem este ponto em seu
testemunho ante a Corte:
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A minha experiencia e de que destruir documentos publicos e um
crime grave, he [0 delilo de] supressao de documentos no C6digo
Penal [] 0 que e estranho e que a base jurldica proclamada para a
destrui,ao dos documentos e urn deereto. que e inferior a lei, e uma
determina9ao constilucional da conversa,ao da mem6ria da hist6rla
Entao eu nao acredito que a Exercito [] tenha destruldo exatamente
da campanha da Guerrilha do Araguaia, eu creio que nao e aceitavel
isso, e com base num decreto Aparece uma au outra ata [de
destrui,ao] mas nao aparecem atas de quem determinou, quem
consentiu, quem testemunhou [. 1 0 que n6s temos certeza e de que
estes documentos estao preservados, estao preservados pala
seguran,a dos militares[ l2"

Verifica-se, portanto, que apesar da previsao legal de destrui9ao de
documentos, a mesma estabelece um procedimento para que isso ocorra,
o que deve constar dos arquivos publicos, mas nunca foi entregue ao
alegar a destrui9ao de documentos

Em seu escrito sobre peti<;6es, argumentos e provas, as representantes
das vitimas e de seus familiares mencionaram uma representa9ao do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que fosse
investigada a destrui9ao criminosa de documentos oficiais pelas For9as
Armadas. Recentemente tivemos conhecimento, por meio de oficio do
Ministerio Publico Federal, que esta investiga9ao ainda esta em seus
tramites administrativos no ambito da jurisdi9ao militar (vist.o que a
destrui9ao de documentos esta prevista no C6digo Penal Miliiar) e que
somente foram realizadas algumas diligencias, que se resumem ao
intercambio de oficios entre 6rgaos do Estado. No entanto, estes ofielos
primam por desmerecer as nolicias de destrui9ao de documentos
divulgadas na imprensa ou ainda, justificam a destrui9ao dos documentos
a epoca com ba~e na legisla9ao em vigor''' Este e mais um fato que
demonstra existir demora injustificada para se obter uma resposta das
autoridades judiciarias a respeito de atos que impossibilitam por meios
controversos 0 acesso a informa9ao no pais

Independentemente da veracidade das afirrna90es do Estado, as
representantes das vitimas e de seus familiares entendem que a
destrui9ao de documentos sobre graves viola90es aos direitos humanos,
com a inten<;80 clara de permitir a impunidade dos perpetradores, e uma
patente viola980 ao direito averdade e 0 direito a informa980, 0 que revela

286 Declarayao de Belisario dos Sanlos Junior ante a Corte lnleramericana durante a
audiencia publica realizada em 20 e 21 de maio de 2010.
2e7 Ministerio Publico Militar, Oncio nO 004/201O/AsseJur/Gab-PGJM, 19 de maio de 2010
Anexo 2
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a violayao dos artigos, 8, 13 e 25 da Convenyao Americana sobre Direitos
Humanos, ern conjunto do 0 artigo 1 1 do rnesmo instrumento

6. 0 Estado vi%u 0 direito averdade

Em seu escrito de petiyoes, argurnentos e provas, as representantes das
vitimas e de seus familiares solicitaram a Egregia Corte que, considerando
a evoluyao do direito internacional contemporaneo, tanto no ambito
universal quanta interarnericano, se pronunciasse no presente caso
reconhecendo 0 direito a verdade a partir de urna visao que Ihe outorgue 0
carater de direito aut6norno e 0 vincule a um rol mais amplo de direitos
Consequentemente, solicitararn ao Tribunal que declarasse 0 Estado
brasileiro responsavel internacionalmente pela violayao dos direitos
consagrados nos artigos 1 1, 8, 13 e 25 da CADH

Deste modo, a Corte Interamericana tem relteradamente vinculado este
direito aos artigos 8 e 25 da CADH, estabelecendo que 0 direlto a verdade
faz parte do direito a justiya, como uma expectativa justa que 0 Estado
deve satisfazer as vitimas de violayoes de direitos humanos e seus
familiares, e como uma forma de reparaya0288 As representantes das
vitimas e de seus familiares conGordarn com 0 entendimento desta Egregia
Corte, inclusive no sentldo de que outros mecanisrnos para conhecer a
verdade sobre fatos violatorios jamais substituem a obrigayao do Estado
de investigar, processar e punir os perpetradores destas graves violayoes
aos direitos humanos

Contucjo, face a total impunidade em relayao aos desaparecimentos
foryados denunciadps 1)0 presente caso, no qual nunca foi iniciado um
procedimento judiciai 'de persecuyao penal, fica mais evidente a
necessidade de anijlise mais ampla do direito a verdade, incluindo, 0
direito a Iiberdade de expressao, que inclui 0 direito de acessar e receber
informayoes, reconhecido no artigo 13 da Convenyao Arnericana

o vinculo entre 0 direito a verdade e 0 acesso a informayao ja foi afirmado
pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos, a qual afirmou que 0
direito a verdade constitui uma obrigayao que 0 Estado deve satisfazer ern
relayao aos familiares das vitimas e a sociedade em geral, obrigayao que
surge "de /0 dispuesto en los articulos 1(1), 8(1), 25 Y 13 de /a Convene/on
Americana,2". 0 Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organizayao

2613 Corte lDH. Caso Blanco Romero e atros vs, Venezuela. Sentenga de 28 de novembro de
2005. Serie C No 138. par. 95; e Caso de la Masacre de Mapin'pan vs Colombia. Sentenf,;:8
de 15 de sepembro de 2005 Serie C No 134, par 297.

2139 CIDH lnfonne No 136/99 19ancio Ellacuria e alros Casa 10.488 (El Salvador). par. 221

100



das Na90es Unidas tambem destacou este vinculo, ao afirmar que "0

direlto a verdade e a liberdade de expressao, que inclui 0 direito de buscar
e receber informa90es, estao relacionados" '90

No presente caso, os familiares realizaram Inumeras tentalivas para
conhecer a verdade, desde 0 envlo de cartas a autoridades29

', propositura
de a9ao judicial''', expedi90es 11 regiao em busca de restos mortais293

,

Impulsao de processos judlciais frente a autorldades pUblicas competentes
e legitimadas para tanto29

', reunloes com autoridades295
, buscas em

arquivos pUblicos, etc Assim mesmo, as representantes das vitimas e dos
familiares nao negam a crla9ao de alguns mecanismos pelo Estado com 0

objetivo de reconstruir os fatos criminosos e violatorios que caracterizaram
o extermlnio da Guerrilha do Araguaia, assim como de localizar e
identlficar os restos mortais das vllimas296

Contudo, estes mecanismos nao permitiram que os familiares das vitimas
pudessem exercer seu direito de saber 0 que ocorreu com seus entes
querldos, a que tipo de Iratamento foram submetidos, quanta tempo
estiveram detidos, quem sao os autores do desapareclmento, equal 0 seu
paradeiro atual ou, se for 0 caso, a localiza9ao de seus restos mortals
Essa incerteza segue afligindo e causando dor aos familiares das v·itimas
deste caso

290 ''The right to Ihe truth and freedom of expression. which includes the right to seek and
impart information, are linked'" Uniled Nations Study on the Right to Truth. E/CN,4/2006/91 ,
8 February 2006. par. 43

291 Declaragao de Laura Petit da Silva ante a Corte Interamericana durante a audi€!Ocia
publica em 20 de maio de 2010 Declarag8:o por affidavit de Lorena Girao Moroni Barroso:
lor. ] ao lado de todas estas tentativas de obtem;ao de informar;:6es sabre a Jana, meu pai,
minha mae, meus irmaos 8,eu percorremos intimeros lugares - pris5es e manic6mios (havia
a "esperan9a~ de que Jana estivesse desmemoriada em .~Jgum lugar), no Brasil e no
exterior; escrevemos centenas de cartas para dtizias de entidades ligadas aos direitos
humanos, para jornalislas, para advogados, para politicos e todo tipo de autoridade.~

292 A9ao Ordinaria para Presta980 de Fato, interposla por 22 familia res de 25
desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, no ano de 1982

293 Declara9ao de Laura Petit da Silva e Crimeia Alice Schmidt de Almeida anle a Corte
Interamericana durante a audiencia pUblica de 20 de maio de 2010, Declara9ao por affidavit
de Sonia Maria Haas e Victoria Lavinia Grabois Ollmpio, entre outros

294 Em seu testemunho perante a Corte Interamericana durante a aUdiemcia publica de 20
de maio de 2010, 0 Or Marlon Weichert esclareceu que as inqueritos civis pub!icos
instaurados para localizar as restos mortais dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia
foram realizados apos pedido dos famHiares

295 Declara9ao de Laura Petit da Silva e Crimeia Alice Schmidt da Silva ante a Corte
Inleramericana na audiencia de 20 de maio de 2010 e Declara9aO par affidavit de Victoria
LavInia Graboi Olimpio

29G Em especial. a Comissao Especial sabre Mortos e Desaparecidos Politicos e a
Comissao Inlerministerial
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No presente caso, a impunidade absoluta imposta pela Lei de Anistia aos
crimes hediondos comelidos durante a ditadura militar somada a ausencia
de marco legal que garanla 0 acesso a informa9ao, a ineficacia dos
recursos internos para conhecer a verdade297

, ao sigilo imposto pelas
autoridades estatais e caraclerizado pelo obstrucionismo as
invesliga90es298, evidentemente comprovam que 0 Estado brasileiro tem
violado 0 direito de conhecer a verdade dos familiares vitimas do presente
caso, bem como de toda a sociedade

o carater coletivo do direito a verdade, alem do direito particular para os
familiares das vitimas que permile uma forma de repara9ao, foi
reconhecido pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos, pois
permite a sociedade ter acesso a informa9ao essencial para 0

desenvolvimento dos sistemas democraticos299 Assim mesmo, esta
Egregia Corte ja determinou que 0 direito a conhecer a verdade "liene
como efeclo necesario que en una sociedad democratica se conozca (a
verdad sabre los hechos de graves vio/aciones de derechos humanos"300

Esse tambem e 0 entendimento do Alto Comissariado de Direilos
Humanos das Na90es Unidas, que estabeleceu que:

The right td truth also has a societal dimenSIon: sociery has the right
to know the truth about past events concerning the perpetration of
he{nous cnmes, as well as the ci'rcumstances an the reason for Which
aberrant crimes came to be committed, so that such events do not
reocc'ur in the future JOt

Pela exposlo, as representantes das vilimas e de seus familiares reileram
seu pedido de que esla Egregia Corte declare qu.e a impunidade e a falla
de inforrna9ao sobre 0 ocorrido aos desapare~iiJos da Guerrilha do
Araguaia tem negado aos familiares das vilimas 0 direito a verdade sobre
o ocorrido, 0 que implica em uma viola9ao pelo Eslado brasileiro das
obriga90es consagradas nos artigos 1(1), 8, 13 e 25 da Conven9ao
Americana.

297 Esle se deu tanto pela demora injustificada no processo quanta pela ineficacia das
medidas adotadas peto Estado para responder ao pedido dos familiares e executar a
sentenrya judicial que traositou em julgado Para mais delalhes, ver sevao VI.5(b)

298 Ver supra se95es VI 3(c) e VI..5(b)

299 Corte IDH., Caso Anzualdo Castro vs Peru Senlenrya de 22 de seternbro de 2009 Serie
C No 202, par 119
300 Corte IDH. Caso Anzuatdo Castro vs" Peru Sentenl;8 de 22 de setembro de 2009 Serie
C No 202, par 119.
301 UN Study on the Ri9ht to Truth ElCN4/2006/91 , 8 February 2006, par 58
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VII. Repara!foes

As representantes consideram que por meio do litigio deste caso
comprovaram que 0 Estado brasileiro e responsavel pela viola!(ao dos
direitos das vitimas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia e de seus
familiares, devido a impunidade absoluta em que estes crimes
permanecem ate a presente data e pela continua e sagaz nega!(ao do
direito de conhecer a verdade, passados 35 anos desde que ocorreram os
fatos As versoes a respeito do que ocorreu com as vitimas do presente
caso saO retalhos de informa!(oes extra-oficiais a que os familiares tiveram
acesso, porque oficialmente nada foi revelado, nenhum documento militar
foi divulgado pelas for!(as armadas, as quais continuam obstruindo todas
as tentativas de investigar 0 que aconteceu e prolongando 0 sofrimento
dos familiares em "uma busca eterna, um constante buscar,,30'..

Consequentemente, esta Egregia Corte deve ordenar ao Estado brasileiro
a ado!(ao de medidas de repara!(ao pelas viola!(oes cometidas, com
fundamento no artigo 63' da Conven!(ao Americana sobre Direitos
Humanos, que estabelece:

Quando decidir que houve viola,;;o de um direito ou liberdade
protegidos nesta Conven,;;o, a Corte determinara que se assegure
ao prejudicado 0 gozo do seu direito ou liberdade violados
Determinara tambem, S8 isso for precedente, que sejam reparadas as
conseguencias da medida ou situa,;;o que haja configurado a
viola98o desses direitos, bern como 0 pagamento de indeniz8g8o
justa a parte lesada

A judspru.dencia pacifica da Corte Interamericana determinou que a melhor
forma· com a qual 0 Estado pode cumprir 0 estabelecido no paragrafo
anterior e por meio de restitui!(ao integral dos direitos que foram violados
Nas palavras desta Egregia Corte:

La reparaci6n del dana causado por la infr8cci6n de una obligaci6n
intemacional requiere, slempre que sea {actible, /a plena restifuci6n
(reslitulio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la
SiluBci6n anterior a la via/eci6n De no ser esla posible, como en el
presente casa, corresponde a esle Tribunal fnternacional ardenar que
se adopten medidas para que, ademas de garantizar el respeto de los
derechos concu/cados, S8 reparen las consecuencias que produjeron
las infracciones y sa efectue el pago de una indemnizaci6n como
compensatorio de los danos ocasionados [ I La obligaci6n de

302 Declararyao de Elizabeth Silveira e Siva ante a Corte lnteramericana durante a audi€mcia
publica de 20 de maio de 2010
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reparar, que se reguJa en todos sus aspectos (alcance, natura/eza,
modalidades y determinaci6n de los benefic/arios) por el derecho
internacional, no puede sec modificada 0 incumpiida por ei Estado
obligado invocando disposiciones de su derecho interno [ j"3

As representantes das vitimas e de seus famiHares eonsideram que, em
fun9ao da natureza dos direitos violados, no presente easo nao e possivel
a restitui9ao plena dos direitos lesados. Contudo, como indiearam em seu
eserito de peti90es, argumentos e provas, as representantes das vitimas e
de seus familiares entendem que para que 0 Estado repare de modo
adequado as vitimas deste easo e neeessario que esta Egregia Corte
ordene que 0 Estado brasileiro eumpra suas obriga90es intemaeionais e
adote uma serie de medidas de satisfa9ao e garantias de nao repeti9ao a
fim de que este tipo de viola9ao nao volte a oeorrer, alem de indeniza90es
adequadas pelos danos sofridos'04

Neste sentido, apresar de reeonheeer a reeente boa vontade do Estado
brasileiro em adotar medi~as referentes, prineipalmente, a mem6ria das
vitimas da ditadura militar no pais, as medidas eleneadas na eontesta9ao a
demanda da CIDH e ao eserito de peti90es, argumentos e provas dos
petieionarios, sao insuficientes, inadequadas e naQ estao em eonsonancia
com os parametros determinados pelo sistema inteiHmerieano em materia
de repara9ao a graves viola90es a direitos humanos, pelos motivos
e~postos a seguir.

Contudo, antes de diseutir quais as repara90es especifieas de
eonsideramos adequadas no presente easo, as representantes das vitimas
farao algumas eonsidera90es relaeionadas: a) ao earater vineulante e
obrigat6rio das senten9as e repara90es determinadas pela Corte
Interamerieana; b) a importancia da senten9a e das medidas de repara9ao
ordenadas no presente easo.

1. Considera90es Preliminares

a, A importaneia da senten~a da Corte
Inleramericana nesle easo

Como fieou eomprovado no presente easo, par meio de provas
doeumentais e testemunhais, a heran9a da ditadura miHtar ainda esla
presente no BrasiL Ela se evideneia em a90es e omissoes de diversos

303 Corte IDH Caso Bulacio Sentenlt-8 de 18 de selembro de 2003 Sene C No 100, par
72
304 Escrito de pelic;5es, argumentos e provas das represenlantes das vllimas e de seus
familiares, p 137~152
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agentes publicos que impedem ou se omitem, ignorando os clamores de
verdade e justi9a das vitimas e de seus familiares Ela se expressa nos
medos, nas pressoes, na complacemcia, na falta de controle eficaz das
autoridades civis frente as For9as Armadas, na denega9ao cruel de
garantia dos direitos das vitimas por parte da administra9ao de justi9a
mesmo depois de mais de 35 anos dos fatos e 25 anos do fim da ditadura

A decisao desta honoravel Corte certamente incidira nao somente na
garantia de que novos regimes autoritarios nunca mais se apropriem do
poder no pais, mas tambem, e especialmente, propiciara espa90s de
revisao hist6rica, a90es que promovam uma mudan9a cultural, a
reconstru9ao da mem6ria hist6rica par as gera90es futuras, 0
conhecimento da verdade e principalmente que se construa no ambito da
justi9a novos standares e praticas realmente adequadas ao Estado de
Direito.

b. a carilter vinculante e obrigat6rio das sentenyas
e reparayoes determinadas pela Corte
Interamericana

Em seus comentarios finais durante a audiemcia publica ante a Corte
Interam!"ricana, 0 Estado brasileiro expressou. a necessidade de que "os
termos da senten9a sejam exequiveis Se forem de cumprimento
juridicamente impossivel corremos 0 risco [. 1 de limitar os efeitos da
eventual senten9a desta Honoravel Corte a efeitos simb6Iicos,,'05 Somam
se a estes comentarios, pronunciamentos recentes de autoridades do
Estado de que uma eventual decisao do tribunal "nao tem efelividade" no
pais, pois "na questao da Lei de Anistia, 0 que importa esta decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), que e corte muito superior a corte da
OEN,305 .

Neste sentido, uma medida chave que a Corte deveria adotar, entendendo
o canMer paradigmalico da senten9a, assim como a preocupa9ao que
existe no interior do Estado a respeito da capacidade de cumprir a mesma,
consiste em reiterar a natureza obrigat6ria, vinculante e auto-executavel
das repara90es ordenadas pela Corte Interamericana e da senten9a que
venha a ser proferida

305 Replica do Eslado nas Arega~6e5 Drais anle a Corte Interamericana oa audiemcia
publica realizada em 21 de maio de 2010

3DS Eslado de Sao Paulo ,Jobim sugere que Pars naa BeeHara condena9ao da OEA 04 de
maio de 2010 Ver anexo 13 da petiyao de falos supervenientes das representanles das
vilimas e de seus familia res de 14 de maio de 2010
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Neste sentido, a reparayao das violayoes aos direitos humanos
proveniente de uma resoluyao internacional toma real a tutela com a qual
se comprometeram os Estados da regiao ao ratificar a Convenyao
Americana sobre Direitos Humanos e outros tratados interamericanos Seu
descumprimento desgasta a autoridade das decisoes da Corte e
desprotege aqueles que recorrem a esta esfera em busca de amparo

Os artigos 67 e 68 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos
estabelece de forrna expressa 0 carater definitivo, inapelavel e vinculante
das sentenyas da Corte Interamericana, e esta Egregia Corte interpretou
as obrigayoes gerais de respeito aos direitos e, consequenternente 0 dever
de adotar dispositivos de direito interno, exigindo a efetividade e a
executividade das rnesmas

A letra da Convenyao, a jurisprudencia da Corte e a pratica interamericana
exigem que suas decisoes sejam de cumprimento direto no ambito
nacional (auto-executivas, auto-executaveis ou self executing)30? Neste
sentido, a Corte Interamericana entende que "0 descumprimento de
sentenyas constitui urn desafio ao artigo 68 1 da Convenyao Americana
sobre Direitos Humanos, que estabelece que a obrigatoriedade das
sentenyas da Corte e, categ6rica e inequivocamente, a obrigayao dos
Estados Partes da Convenyao de cumprir com 0 ordenado nas decisoes
da Corte30'.

Ao ratificar a Convenyao Americana, os Estados Partes assuniem
obrigayoes de proteyao a respeito de todos os individuos sob suas
respectivas jUrisdiyoes. Disso surge 0 dever de cumprir e fazer cumprir de
boa fe as deeisoes da Corte Interamericana

Assim mesmo, na jurisprudencia da Corte, 0 principio da efetividade da
proteyao intemacional exige que os Estados assegurem 0 curnprimento de
suas decisoes. Assim, a Corte afirmou que:

Que os Estados Partes na Convenc;ao devem garantir 0 cumprimento
das disposic;oes convencionais e seus efeitos proprios (effet utile) no
plano de seus respectivos direitos internos Esse principia apliea-se
nao apenas em rel8yao as normas substantiv8S dos tratados de
direitos humanos (au seja, as que eontsm disposic;6es sobre as
direitos protegidos), mas tambern em relayao as suas normas
processuais, tais como as. que se referem ao cumprimento das
decisoes da Corte Essas abrigac;6es devem ser interp!etadas e

307 Corte IOH, Opiniao Consultiva OC-5/B5, par 22
J08 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi e alros vs. Peru, Cumprimento de sentenlf8,
Resolugao de 17 de novembro de 1999. Serie C No 59 Ponto resolutivo 2
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aplicadas de maneira que a garantia protegida seja verdadeiramente
pratica e eficaz, tendo presente a natureza especial dos tratados de
direitos humanos 309

Do mesmo modo, e um principio basico do Direito Internacional,
respaldado pela jurisprudemcia internacional, que os Estados devem
cumprir suas obrigayoes convencionais de boa fe (pacta sunt servandaj'1O
Este principio se aplica nao somente as nonmas substantivas dos tratados
de direitos humanos, mas tamMm em relayao as normas processuais'"
Deste modo, 0 cumprimento das sentenyas da Corte Interamericana e uma
obrigayao do Estado, que vincula todos os seus Poderes e orgaos312

Portanto, as sentenyas da Corte devem ser cumpridas de forma imediata e
integral, sem necessidade de se ajustar ao direito interno, caso contrario a
proteyao outorgada por este mecanisme resultaria i1usoria e ficaria a inteira
discriyao do Estado e nao do orgao supranacional cujas decisoes devem
ser cumpridas pelos Estados com base na boa fe'13.

o perito Rodrigo Uprimny, durante a audiencia publica ante esta Egregia
Corte, destacou a importancia das sentenyas de tribunais internacionais
para a garantia de direitos humanos nos paises, afirmando que estas tem
a capacidade, no plano interno, de remover obstacuios normativos que
podem parecer impossiveis de serem transpostos se nao houvesse a
decisao internacional Assim mesmo afinmou que "usando 0 Direito
Internacional dos Direitos Humanos, 0 Ministerio Publico ou os julzes,
porque aqui estou falando do sistema judiciario como um todo, podem usar
estes desenvolvimentos internacionais para remover obstaculos

..

309 Corte IDH Caso'Kimenes Lopes vs BrasiL Superviseo de Cumprimento da Sentenya
ResolUl;ao da Corte Inleramericana de Dire/los Humanos de 21 de selembro de 2009.
ponto considerando 6
:>10 Art 26 da Conven98o de Viena sabre 0 Direito dos Tralados: "Todo tratado em vigor
obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fe"
3\1 Corte lDH Casa La Cantuta vs Peru, Supervision de Cumplimiento de Senlen98
Resolur;:ao da Corte Interamericana de Direltos Humanos de 20 de novembro de 2009
considerando 6
312 Corte lDH. Responsabilidad intemacionaf par eKpedici6n e aplicaci6n de leyes vio/atorias
de la Convenci6n (ans 1 e 2 Conveny:8o Americana sobre Direitos Humanos) Opiniao
Consultiva OC~14/94 de 9 de dezembro de 1994.. Serie A No 14, para 35; Caso La Cantuta
vs Peru. Supervision de CiJmplimiento de Senlen9B, Resoluy:ao da Corte Interamericana de
Direilos Humanos de 20 de novembro de 2009, considerando 5

313 Corte IDH, Caso Castillo Pelruzzi e olres vs. Peru, Cumprimenlo de sentenl;a.
Resolugao de 17 de novembro de 1999, Sene C No 59, Ponto resolutivo 5
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normativos que parecem fazer impossivel 0 esclarecimento ou a
persecu9ao penal. (tradu9ao nossa)'14

No que se refere ao Poder Judiciario, esta Egregia Corte ja estabeleceu
que apesar dos juizes e tribunais internos estarem sujeitos ao imperio da
lei, quando urn Estado ratifica urn tratado como a Conven9ao Americana,
seus juizes, como parte do aparato do Estado, tambern estao submetidos
a ela, 0 que os obriga a velar para que os efeitos dos dispositivos da
Conven9ao nao sejam prejudicados pela aplica9ao de leis contrarias a seu
objeto e fim. Estabeleceu tambern que nesta tarefa, 0 Poder Judiciario
deve considerar nao somente 0 tratado, mas tambem a interpreta9ao dada
ao mesmo pela Corte Interamericana, interprete ultima da Conven9ao
Americana315

o perito Rodrigo Uprimny tambern teceu alguns cornentarios a respeito
deste tema durante a audiencia publica, quando expressou que "os juizes
nao estao fatalmente atados aos acordos politicos. Os juizes devem
respeitar os acordos politisos feitos dentra do marco dos direitos humanos,
mas os juizes tambern tern uma responsabilidade frente aos direitos
humanos, no ambito interno, como esta Corte ja disse em inumeras
ocasioes em virtude do contrale de convencionalidade" (tradu9ao
nossa)"·

Por isto, a decisao desta Corte ern seu desenvolvirnento deveria reafirmar
expressarnente 0 alcance de suas decisoes para facilitar a compreensao
pelos diversos poderes do Estado sobre seu vinculo com 0 cumprimento
da decisao internacional

2, Medidas de Reparaqao Solicitadas

a." A investiga9ao, identifica9ao, julgamento e
san9ao de todos os envolvidos nas viola90es
dos direitos humanos das vitimas do presente
caso e de seus familiares

Como ficou arnplamente demonstrado nos autos, nas alega90es orais das
representantes e nas declara90es das familiares, a medida fundamental

314 Pericia de Rodrigo Uprimny Yepes ante a Corte lnteramericana durante a audiencia
publica de 21 de maio de 2010
315 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano e alros vs Chile. Excec;6es preliminares, Mento.
Reparac;6es e Custas Sentem;:a de 26 de setembro de 2006, Serle C No 154, para 124

316 Pericia de Rodrigo Uprimny Yepes ante a Corte Interamericana durante a audiemcia
publica de 21 de maio de 2010
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para reparar os danos causados aos familiares das vitimas no presente
caso a a obten~ao de justi~a e 0 conhecimento da verdade

Esta medida tambam a fundamental, desde 0 ponto de vista psicologico
das vitimas, uma vez que, de acordo com 0 perito nesta mataria, a
"[alpura~ao de todos os crimes ocorridos nesse periodo e puni~ao dos
perpetradores [contribuira decisivamente para 0 aplacamento do
sentimento de impunidade e as graves consequencias psiquicas
decorrentes da falta de investiga~ao e puni~ao". 317

Ao relatar 0 que esperava do julgamento do presente caso pela Corte
Interamericana, Aldo Creder Correa, irmao de dois desaparecidos no
Araguaia declarou que "esperamos que esta Egragia Corte, defensora
intransigente dos Direitos Humanos, condene 0 Estado Brasileiro a
esclarecer todos os fatos referentes ao desaparecimento for~ado [.... .], punir
os responsaveis pelos crimes cometidos e reparar moral e materialmente
pelos enormes danos causados a nossa familia ,,318

Do mesmo modo, Clovis Petit de Oliveira, irmao de tres desaparecidos
declarou que "esper[a], ainda, que sejam punidos os que mataram, pois
estes assassinos cometeram crimes considerados hediondos pela
Constitui~ao Federal do Brasil e pela legisla~ao internacional dos direitos
humanos, tais como tortura e fuzilamento de prisioneiros que ja nao tinham
como resistir, decapita~6es, oculta~ao de corpos entre outroS. 319

Finalmente, Laura Petit da Silva, em tom emocionado declarou ante esta
Corte que "Quando nos buscamos justi~a, nos somos revanchistas Nos
nao queremos fazer 0 que fizeram conosco, com nossos parentes, nos
queremos justi~a, so que eles torcem as palavras. Quando nos buscamos
justi~a, eles dizem que nos queremos reabrir feridas, as feridas nunca
foram fechadas Po~ que? Porque nos ate hoje nao conseguimos
responsabilizar e punir torturadores no BrasiL 0 meu sentimento foi uma
profunda decep~ao com Supremo Tribunal do meu pals.. Quase que
Tegitimar a impunldade dos torturadores Para mim a uma vergonha que 0

meu pals tenha feito isso, que 0 Supremo do meu pals tenha feito isso ,,320

311 Laude Pendal de Paulo Endo. Anexo 28 da Peti/(ao de Apresenta/(8o de affidavits das
Representantes de 20104/2010 no processo ante a Corte lnteramericana. pag. 58

31B Deetarayao por affidavit de Aida Creder Correo. 12 de abril de 2010,
319 Declarsgoes feita por affidavit pela vitima Clovis Pelit da Silva" Anexo 2 da Petiy80 de
Apresentat;:ao de affidavits das Representantes de 20/04/2010 no processo anle a Corte
Interamericana.

320 Declarat;:ao de Laura Petit da Silva ante a Corte lnleramericana durante audiencia
publica de 20 de malo de 2010
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Transcorridos mais de vinte anos desde 0 fim da ditadura militar brasileira,
ninguem foi julgado e sancionado pelos graves crimes denunciados
naquele periodo Passados trinta e sete anos do inicio das opera~6es

militares na regiao do Araguaia, as quais resultaram no desaparecimento
das vitimas do presente caso, nunca foi iniciada uma investiga~ao criminal
a fim de identificar responsaveis e leva-los a Justi~a Ao contrario, as
pessoas responsaveis pelas suas deten~6es, torturas e desaparecimento
for~ado continuam a viver livremente na impunidade.

A falta de justi~a e'11 um caso como este, que constitui uma grave viola~ao

aos direitos humanos e um crime de lesa humanidade e injustificavel e
"propicia a repeti~ao cr6nica das viola~6es de direitos humanos das
vitimas e de seus familiares, os quais tem 0 direito a conhecer a verdade
sobre os fatos Esse direito a verdade, ao ser reconhecido e exercido em
uma situa~ao concreta, constitui um meio importante de repara~ao e da
lugar a uma justa expectativa das vitimas, a qual 0 Estado deve
satisfazer,,321

Assim mesmo, 0 perito Rodrigo Uprimny atestou perante esta Egregia
Corte, ao ser indagado pelos ilustres representantes do Estado brasileiro a
respeito da persecu~ao penal ser a melhoI' alternativa para processos de
transi~eo, a experiencia mostrou que "as persecu~6es penais raramente
desestabilizam as democracias de maneira que as impe~am de consolidar
se, e que, porem, ao contrario, onde neo ha persecu~6es penais, se
mantem enclaves autoritarios e que esses enclaves autoritarios dificultam
a consolida~eo do Estado de Direito, inclusive com processos politicos
exitosos" ,322

Ficou cornprovado nos autos, bem como pOI' meio das declara~6es das
testemunhas e peritos, que a interpreta~eo da Lei de Anistia tem
representado urn obstaculo a realiia~o da Justi~a no Brasil

Neste sentido, as representantes das vitimas e de seus familiares solicitam
a Corte Interamericana que determine a incompatibilidade daqueles
aspectos da Lei de Anistia (Lei 6.683n9) que neo permitem que se
investigue e responsabilize os perpetradores das torturas e
desaparecimentos for~ados ocorridos na represseo a Guerrilha do
Araguaia, com a Conven~eo Americana Importante reiterar, como fizemos

321 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello V5. Colombia, Senten~a de 31 de janeiro
de 2006 Serle C No. 140, par. 266; Caso de fa Masacre de Mapidptm vs Colombia
Senten9a de 15 de setembro de 2005, Sene C No 134, par 297
322 Perlcia de Rodrigo Uprimny ante a Corte lnteramericana durante a audiencia reaHzada
em 21 de maio de 2010
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em nossas alega~6es orais ante esta Egregia Corte que as representantes
das vitimas e de seus familiares nao solicitam a revoga~ao da lei, mas sim
que a interpreta~ao que tem side dada por alguns doutrinadores brasileiros
e confirmada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal a esta lei nao
continue a representar um obstaculo para investiga~ao dos fatos do
presente caso, assim como para a investiga~ao, persecu~ao penal,
julgamento e san~ao de todos os responsaveis pelas graves viola~6es aos
direitos humanos denunciadas

A Lei de Anistia, em seus aspectos que anistiam opositores politicos qLie
foram perseguidos durante 0 regime militar brasileiro, representa una
medida de repara~ao parcial a muitas vitimas da ditadura. Ela permite
garantir a liberdade e a repara~ao de pessoas que, caso fosse revogada a
lei nestes aspectos e voltassem atras em algumas determina~6es, teriam,
por sua vez, legitimidade para reclamar perante 0 sistema interamericano
Neste sentido, a Lei de Anistia brasileira tem aspectos validos que
merecem ser preservados para nao infringir os direitos das vitimas

Isso ficou evidente por meio das declara~6es perante esta Corte de Laura
Petit da Silva, Elizabeth Silveira e Silva e Belisario dos Santos Junior.

o que se pede e que a Corte reitere sua jurisprud€mcia pacifica de que os
Estados devem remover todos os obstacuios de facto e de jure, que
mantenham a impunidade, e utilizar todos os meios disponlveis para
realizar a investiga~ao e os procedimentos de. forma celere a fim de evitar
a repeti~ao de graves viola~6es aos direitos humanos Especialmente, que
determine, conforme sua consolidada jurisprudencia,323 que 0 Estado nao
pode se utilizar de qualquer dispositivo de direito interno, bem como de
instrumentos juridicos como' a prescri~ao, a coisa julgada, os principios da
irretroatividade da lei penal e do /Jon bis in idem, ou qualquer excludente
de responsabilidade similar, para se eximir de seu dever de investigar,
julgar, e sancionar os responsaveis pelas graves viola~6es de direitos
humanos e crimes de lesa humanidade como os denunciados no presente
caso

322 Corte IDH. Gaso Bardos Altos vs Peru SentenyB de 14 de maryO de 2001 Serie C No
75, par 41 e 44; Gaso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs Peru Senten<;a de 8 de
julho de 2004. Serie C No 110: par. 232 e 233: Gaso AJmonacid Arellano VS, Chile
Senten<;a de 26 de setembro de 2006, Sene C No" 154, par 145; Gaso La Canfuta V$" Peru
Sentenc;:a de 29 de novembro de 2006 Serle C No. 162. par 226; Casa !icona Estrada e
airos vs Bolivia Sentenc;a de 27 de novembro de 2008 Serie C No 191, par 147
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b, A tipjfica~ao do delito de desaparecimento
for~ado de pessoas

Conforme foi ressaltado no escrito de petiyoes, argumentos e provas e nas
alegayoes orais, as representantes das vitimas e de seus familiares,
entendem que e essencial, no presente caso, que a Corte Interamericana
determine a obrigayao do Estado de adotar as medidas necessarias para
adequar 0 direito interno as obrigayoes assumidas ao ratificar a
Convenyao Americana Neste sentido, a determinayao da obrigayao de
tipificar, no direito nacional, 0 delito de desaparecimento foryado de
pessoas e salutar

A adequada tipificayao do desaparecirnento foryado de pessoas no Brasil,
considerando todos os seus elementos e sua natureza de crime
permanente, permitiria: a) 0 afastamento, ab initio, de institutos como a
anistia e a prescriyao; b) 0 afastamento da competencia da justiya militar;
c) a investigayao da totalidade das condutas e pessoas implicadas no
crime, d) a determinayao d; sanyoes proporcionais a gravidade do crime

Assim mesmo, 0 Estado brasileiro, em sua contestayao, apresenta um
projeto de Lei que supostamente resolveria 0 problema da tipificayao do
delito de desaparecimento foryado de pessoas324 Ora, trata-se de projeto
de lei que busca incorporar 0 Estatuto de Roma ao direito interne brasileiro
e somente preve 0 delito de desaparecimento foryado de pessoas dentro
de um contexto de crimes contra a humanidade. Isto fica evidente da
leitura do seu objetivo: "Esta Lei dispoe sobre 0 crime de genocidio, define
os crimes contra a humanidade, institui normas processuais especificas e
dispoes sobre a cooperayao com 0 Tribunal Penallnternacional."325

Assim mesmo, a tipificayao do delito de desaparecimento foryado de
pessoas aparece no,artigo 33 do projeto de lei, intitulado "Crime "ontra a
humanidade por desaparecimento foryado,,326 Contudo, este se insere nos

324 Em sua contestagao 0 Estado brasileiro alega que "nao obstante as Projetos de Lei
tenham sido impulsionados pels necessidade de adequar a legislal(3o interne ao novo
corpo normativo trazido pelo Tribunal Penal lnternecional, a 1ipifica9ao do crime de
desaparecimento foryado supre a lacuna existente no ordenamento juridico brasileiro com
referencia a eSSB conduta, ora em discussao pelos fatos ocorridos na Guerrilha do
Araguaia Par 117

325 Art 1°,. Projelo de lei 4038/2008, anexo 30 da Conteslag8o do Estado

326 Art 33" Apreender, deter, sequestrar ou de outro modo privar alguem de liberdade. ainda
Que legalmente, em nome do Estado ou de organizayao politica. ou com a autorizayao,
apoio ou aquiescencia destes. ocullando ou negando a prival(ao da Iiberdade au informa9ao
sobre sua sorte ou paradeiro a quem tenha 0 direito de sabE~-lo, deixando 0 detido fora do
amparo legal par periodo superior a quarenta e oito horas:

Pena: reclusao, de cinco a quinze anos, sem prejuizo da concorrencia de outros crimes
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elementos comuns definidos no artigo 17 do projeto de lei, que disp6e que
"sao crimes contra a humanidade os praticados no contexto de ataque,
generalizado ou sistematico, dirigido contra a populagao civil, tipificados
neste Titulo" Ou seja, somente os crimes de desaparecimento forgado de
pessoas cometidos neste contexto estariam tipificados no ordenamento
juridico nacional

a outro projeto de lei que foi apresentado pelo Estado brasileiro e que
tambem tem por objetivo "definir condutas que constituem crimes de
violagao do direito intemacional humanitario e estabelece normas para a
cooperagao judiciaria com 0 Tribunal Penal Internacional"'" tampouco e
adequado pois tambem descreve a conduta delitiva dentro de um "quadro
de um ataque generalizado ou sistematico contra qualquer populagao
civil"'28 A descrigao do tipo neste projeto, contudo, e ainda mais
complicada pois a autoria se restringe a "um Estado ou organizagao
politica", ou com seu "apoio ou concordancia" Assim mesmo, requer como
elemento constitutivo do tipo que 0 autor do desaparecimento forgado atue
"com 0 prop6sito de Ihes negar a protegao da lei por um lange perlodo de
tempo", 0 que determina uma carga de prova desproporcional e agrega um
elemento adlcional a deflnigao do desaparecimento forgado no sistema
interamericano: que ela ocorra por um "Iongo perlodo de tempo" Este
projeto tampouco estabelece a natureza permanente do delito

Portanto, e essencial que esta Egregia Corte determine, como 0 fez em
outros caso, que.o Estado brasileiro tipifique 0 delito de desaparecfmento
forgado de pessoas em seu ordenamento jurldico e que esta tipificagao
esteja em conformidade com os parametros interamericanos. Em outras
palavras, considerando os elementos que 0 tipo deve conter conforme
definigao do artigo II da Convengao Interamericana sobre 0

Desaparecimento Forij:ado de Pessoas, a qual pode ser usada como
parametro pois estabelece modos de proteger os direitos humanos que

§ 10 Na mesma pena incorre quem ordena as alos definidos neste artigo OU mantem a
pessoa delida sob sua guarda, custodia ou vigilancia
§ 20 0 crime perdura enquanto nao seja esclarecida a sorte ou 0 paradeiro da pessoa
delida. ainda que sua morte ceorra em data anterior

32; Projelo de Lei 301107, preambulo. Anexo 32 da Contestac;:ao do Estado

320 Art 11 Quem, no quadfO de um alaque generalizado ou sistematico contra qualquer
populayao civil, pralicar:
I) desaparecimento foryado de pessoas, entendldo como a deteny8o. a prisao ou 0
seqOestra promovido por urn Estado ou organlz89ao politica, ou com a sua autoriza9ao.
apoio ou concordancia. seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privayao de
fiberdade au a prestar qualquer informa9ao sobre a situ89ao ou localizayao dessas
pessoas, com 0 prop6silo de Ihes negar a proteyao da lei por urn longo perlodo de tempo;
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sao violados quando se perpetra desaparecimentos fon;:ado de pessoas329

Neste sentido, tem determinado que sao que elementos concorrentes e
constitutivos do desaparecimento f0l9ado: a) a priva9ao da liberdade; b) a
interven9ao direta de agentes estatais ou sua aquiescencia, e c) a negativa
de reconhecer a deten9ao e de revelar 0 paradeiro da pessoa
interessada'30

Neste sentido, as representantes das vitimas e de seus farniliares solicitam
que esta Egregia Corte elucide e determine, no presente caso, como a
obstru9ao e nega9ao de entregar informa9ao oficial que possam contribuir
para esclarecer 0 paradeiro das pessoas desaparecidas, estao contidas
nas condutas delitivas do desaparecimento for9ado de pessoas
Especialmente como se inserem na "negativa de revelar 0 paradeiro da
pessoa" e que, portanto, sao puniveis independentemente do decurso do
penal em fun9ao da natureza permanente ou continuada do delito de
desaparecimento for9ado de pessoas

c. 0 esclarecimento do alcance do princlplo da
legalidade na investiga<;ao de graves viola<;iies
aos direitos humanos e crimes contra a
humanidade ocorridas sem contar com a
tipifica<;ao adequada de algumas das condutas
criminais

Neste sentido, as representantes das vitimas e de seus familiares tambem
solicitam a esta Egregia Corte que reitere seu posicionamento a respeito
da retroatividade da lei penal em crimes perrnanentes No caso Radii/a
Pacheco vs. Mexico, e~ta Corte reiterou que por ser 0 desaparecimento
for9ado de pessoas urn clelitp de execu9ao permanente, ao entrar em vigor
a tipifica9ao do delito de deSppprecimento for9ado de pessoas, a nova lei
era aplicavel por hever mantido-se a conduta delitiva, sem que isso
represente urna aplica9ao retroativa'" Esse esclarecirnento e
especialmente importante considerando 0 pronunciamento do Estado
brasileiro a respeito dos principios da legalidade e irretroatividade da lei
penal em suas alega90es orais ante a Corte

3:9 Corte lDH Caso Gomez Palomino vs. Peru Merito, Repara90es e Costas Sentenc;a de
22 de novembro de 2005, Sene C No 136, par, 94

::;30 Corte lDH. Casa G6mez Palomino vs Peru Media, Reparar;6es e Costas. Sentenc;B de
22 de novembro de 2005 Serie C No. 136, par 97; Gasa Ticona Estrada V$ Bolivia Merllo,
Reparaqoes e Costas SentenC8 de 27 de novembro de 2008 Serie C No 191, par,. 55, e
Casa Heliodoro Portugal vs Panama. supra nota 58, par. 110
331 Corte IOH. Casa Radifla Pacheco vs Mexico. Excec;oes Preliminares, Merlto.
Reparag6es e Costas Senlenya de 23 de novembro de 2009, Sede C No, 209, p~ra, 239
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Assim mesmo, ficou comprovado que os princlplos da legalidade ou
irretroatividade da lei penal nao podem ser arguidos para 0 Estado se
eximir da obriga<;:ao de investigar e sancionar os crimes contra a
humanidade e graves viola<;:oes de direitos humanos, como os
desaparecimentos for<;:ados. Neste sentido, as representantes das vitimas
e de seus familiares solicitam respeitosamente que esta Egn!!gia Corte
determine, como 0 fez nos casos Almonacid Arellano vs. Chile332 e Goiburu
vs. Paraguai333

, que 0 Estado nao poderia arguir a irretroatividade da lei
penal para se escusar de seu dever de investigar e punir os responsaveis
quando este crimes ja eram proibidos pelo direito consuetudinario
internacional

d. A investiga<;:ao deve ocorrer na jurisdi<;:ao comum

Conforme ficou comprovado nos autos deste cas03
" e por meio de

testemunh0335
, em fun<;:ao da inexistencia de tipo penal para 0 delito de

desaparecimento, a conduta delitiva pode ser caracterizada como outras
figuras que levariam Eo competencia da jurisdi<;:ao militar Neste sentido, as
representantes das vitimas e de seus familiares solicitam que este Corte
Interamericana reitere sua jurisprudencia a respeito da incompatibilidade
da jurisdi<;:ao militar para investigar, e eventualmente, julgar e sancionar os
autores de viola<;:oes aos direitos humanos, os quais devem ser
processados sempre pela justi<;:a ordinaria33

'.

Este tambem e 0 entendimento do perito Rodrigo Uprimny, que ao analisar
a situa<;:ao brasileira afirmou que "subsistem para 0 conhecimento da
Justi<;:a Penal Militar muitos casos de graves viola<;:oes de Direitos
Humanos, seja na parte investigativa, seja inclusive na parte de
julgamento [ .. .] A este respeito a experiencia comparada mostra um fator
de impunidade, inclusive um fator de deslegitimidade das for<;:as militares
E muito melhor para uma for<;:a militar que quando haja acusa<;:oes de
viola<;:oes de Direitos Humanos, seus membros sejam julgados por um
tribunal Civil e independente, porque, nesse caso, se 0 militar e absolvido,

332 Corte IDH Caso Almonacid Arellano y alms vs Chile, SenlenvB de 26 de selembro de
2006 Serie C No 154, par 151
333 Corte IDH. Caso Goibuni y alros vs Paraguai Sentenr;8 de 22 de setembro de 2006
Sarie C No 153, para 92
334 Ver supra, 889130 VL3,(b)

335 Testemunho do Procurador da Republica. Dr. Marlon Alberto Weichert anle a Corte
lnteramericana durante a audienda publica de 20 de maio de 2010
336 Corte IDH Caso Durand e Ugarte VS, Peru, par. 118; Casa La Cantuta vs. Peru. par
142; Caso de /a Masacre de /a Rochela vs Colombia. par 200; Case Radi/la Pacheco vs
Mexico. Exc890es Preliminares, Merito. Repara~5es e CostasSenlenga de 23 de
Novembro de 2009. Sene C No 209, para. 275
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todo mundo vai dizer que e porque nao era culpado Quando, em geral, em
nossos paises, um membro da fon;a pllblica e absolvido pela justiya penal
militar, sempre se tem a suspeita de que ou nao era culpado ou houve um
corporativismo indevido na Justiya Penal Militar .. (nossa traduyao)'"

Com base no exposto, as representantes das vitimas e de seus familiares
solicitam que este Tribunal ordene que 0 Estado garanta que sejam
julgados pela justiya ordinaria todos os processos que se refiram a
qualquer materia nao vinculada diretamente as funyoes das Foryas
Armadas, particularmente aqueles relativos as graves violayoes de direitos
humanos"6 Adicionalmente, solicitam que esta Egregia Corte determine,
como ja 0 fez'39, que qualquer investigayao previa iniciada com fulcro em
fatos constitutivos do desaparecimento foryado das vitimas do presente
caso seja realizada na jurisdiyao ordinaria

e, A localiza<;ao e identifica<;ao dos testos mortais

No presente caso, ficou devidamente comprovado que das 70 vltimas
desaparecidas na Guerrilha do Araguaia, somente tres foram localizadas e
tiveram seus restos mortais identificados (Maria Lucia Petit da Silva,
Lourival Moura Paulino.e Bergson Gurjao Farias) Assim, as demais 67
vitimas continuam desaparecidas.. Consequentemente, as representantes
das vitirnas e de seus familiares solicitam que esta Egregia Corte
considere, como 0 fez ern outros casos, que a investigayao efetiva de seu
paradeiro ou das circunstancias de seu desaparecimento a fim de se
conhecer a verdade sobre 0 ocorrido constitui uma medida de reparayao e,
portanto, uma expectativa que deve ser satisfeita pelo Estado'40

Assirn mesmo, esta Corte ja estabeleceu que:

la entreg" de los restos mortales en casos de detenidos
desaparecidos as un acto de justtcia y reparaci6n en sf mismo Es un
acto de justieia saber el paradero del desaparecido, y es una forma
de reparaci6n porque permite dignificar a las vlctimas, ya que los
restos morta/as de una persona mer~cen set tratadcs con respeto

3:;7 Pericia de Rodrigo Uprimny Yepes ante a Corte Interamericana durante a audlemcia
publica de 21 de maio de 2010
338 Corte IDH Gaso Tiu Tojin vs Guatemala. Senten~a de 26 de novembro de 2008 Serie
C No 190, par.. 120.
33\J Case Radilfa Pacheco vs Mexico. Exce90es Preliminares, Mento, Repara90es e
Costas,Senten9a de 23 de Novembro de 2009 Serle C No. 209, para. 332
340 Corte IDH, Casa Velasquez Rodriguez vs. Honduras,. Sentenva de 29 de julho de 1988
Serle C No 4, par. 181, Corte IDH Caso Tiu Tojin vs Guatemala. Sentenva de 26 de
novembro de 2008, Serie C No 190. par 103
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para can sus deudos y can el fin de que estos puedan darle una
adecuada sepullura341

.

De acordo com 0 perito psic610go Paulo Endo, "[aJ localizayao,
identificayao e entrega dos restos mortais, respeito integral sobre a forma
que a familia deseja realizar 0 sepultamento e eventual ajuda financeira
para realizar 0 funeral caso solicitado pelo familiar, sao condiyoes
imprescindiveis para apoiar os familiares no trabalho de elaborayao
psiquica, uma vez que tais suportes possibilitam aplacar 0 sentimento de
divida e culpa presente em tantos familiares ." 342

Neste sentido, as representantes das vltimas e de seus familiares solicitam
que esta Egn§gia Corte ordene que 0 Estado deve, como "una medida de
reparaci6n del derecho a la verdad que tienen las victimas, continuar can
su busqueda efectiva y local/zac/6n /nmed/ala, a de sus reslos morta/es, ya
sea a lraves de la /nvestigac/6n penal a medianle olro proced/m/enlo
adecuado yefectivo'""

As representantes das vitimas e de seus familiares comprovaram, no
presente caso, que a Grupo de Trabalho Tocantins, criado pela Portaria nO
567-MD, de 29 de abril de 2009, nao constitui mecanisme adequado para
realizar as buscas pelos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia344

Considerando que estas buscas tambem devem ser tratadas como parte
de uma investigayao oficlal, segulndo parametros de devida diligencla, as
representantes comprovaram que, por sua composiyao fundamentalmente
militar e sem a participayao de autoridades judlciarias, este grupo viola 0
principia da tutela judicial de acordo ao devido processo legal,
imparcialidade e independencia essenciais a qualquer investigayao judicial.

Neste sentiqo, as representantes das vitimas e de seus familiares
entendem que e impr<i'scindlvel a presenya de pessoal tecnico capacitado
que possa juntar provas indispensaveis para a esclarecimento das
circunstancias dos desaparecimentos e para a investigayao, identificayao,

341 Corte IDH. Caso Trujillo Oraza vs Bolivia" Reparayoes e Costas Sentem;a de 27 de
fevereiro de 2002 Serie C No" 92, par 115
342 Lauda Pericial de Paulo Endo. Anexo 28 da PetiitBO de Apresentag80 de affidavits das
Representantes de 20/04/2010 no processo anle a Corte Inleramericana, pag, 58
343 Casa RadifJa Pacheco vs Mexico Exce<;:oes Prellminares, Marita, Reparayoes e Costas
Sentem;:a de 23 de Novembro de 2009, Serie C No 209. para. 233 Ver lambem. Casa del
Caracazo vs. Venezuela Reparar;oes e Costas, supra nota 317. par. 122; Caso Ticona
Estrada vs Bolivia, supra nota 23, par, 84, e Caso Anzualdo Castro V$ Peru, supra nota 44.
par 185

34-1 Pedido de medidas provisorias de 26 de junho de 2009; escrito de pelilfoes, argumentos
e provas das representantes das vllimas e de seus famillares, pags 117 e 118; Petllfao de
07 de maio de 2010. pags 3·9
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julgamento e eventual sanyao dos responsaveis A ausencia destes
elementos implica na falta de cientificidade nas buscas, podendo resultar
desde a falta de resultados satisfatorios, que podem dificultar a
identificayao, a destruiyao ou contaminayao de provas, conforme exposto
pelo Ministerio Publico Federal nos autos da Ayao de Ordinaria para
Prestayao de Fato34

'

Portanto, as representes das vitimas e de seus familiares respeitosamente
solicitam a esta Egregia Corte que determine que 0 Estado brasileiro
proceda, de imediato, a busca e localizayao das vilimas deste caso,
assegurando que sejam respeitadas as garantias de devida diligencia
essenciais na investigayao de casos desta magnitude, dentre as quais a
imparcialidade e eficacia dos procedimentos .. Para tanto, os representantes
consideram que 0 trabalho de busca e localizayao devera ser planificado,
dirigido e efetuado por equipe interdisciplinar especialmente preparada
para essa tarefa sob 0 controle de autoridades jUdiciarias a fim de
assegurar a validade e integridade da prova colhida Assim mesmo, as
diligencias deverao ser realizadas "en acuerdo con y en presencia de los
familiares [. .j, perilos y representantes legales" 346

Os representantes tambern solicitam que os. restos mortais que
eventualmente forem localizados e identificados deverao ser entregues em
urn curto prazo aos seus farniliares, apos comprovayao de seu parentesco,

.cujos gastos deverao ser cobertos pelo Estado347

Ademais, 0 EstaClo devera cobrir os eventuais gastos fUnebres para os que
desejarem, respeitando as tradiyoes, costumes e a vontade sobre a
organizayao dos mesmos pelo familiares das vitimas348

Assirn mesmo, e extremamente importante que sejam estabelecidas as
identidades dos restos mortais localizados em missoes anteriores a regiao
do Araguaia e que se encontram sob os cuidados da Comissao Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Politicos da Secretaria Especial de Direitos
Hurnanos da Presidencia da Republica349 .. Para tanto, e necessaria a

345 Alfao Ordinaria n° 82.0024682-5, Peti9ao do Ministerio Publico Federal. fls. 32 229 
32,,245. Anexo 2 da Pelfg80 de 07 de maio de 2010

346 Casa Radiffa Pacheco vs Mexico. Excegoes Preliminares, Mento, Reparagoes e Costas
Senteng8 de 23 de Novembro de 2009 Sene C No. 209, para. 336
:;..17 Corte IDH, Casa de /a Masacre de Pueblo Bel/o vs Colombia. Sententya de 31 de janeiro
de 2006 Serie C No 140. par 273
348 Corte IOH Caso Tiu Tojfn V$, Guatemala Senteng8 de 26 de novembro de 2008 Serie
C No 190, par. 103
3-19 Corte IDH Caso de la Masacre de Mapiripan vs Colombia Sentem;a de 15 de setembro
de 2005 Serie C No 134. par.. 235
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consolida9ao do banco de amostras de DNA dos parentes das vltlmas
Para tanto, e necessarlo que sejam colhidas amostras de todos os
familiares a fim de posslbilitar 0 cruzamento dos dados constantes no
banco de dados com 0 material genetico que venha a ser relirado dos
restos mortais que se encontram pendentes de Identlfica9ao, bem como
daqueles que venham a ser localizados no futuro

f. A divulga9ao das informag6es sobre os fatos
denunciados

Conforme i1ustrado claramente pelo perlto Rodrigo Uprimny ante a Corte
Interamerlcana, "0 acesso a Informa9ao publica, e esseneial, e quase um
elemento distlntivo da transl9ao de um Estado autorltarlo a um Estado
democratlco [ .. ] Eo a unica manelra de estabelecer garanlias de nao
repeti9ao eficazes Se nao se sabe exatamente como operavam nos
Estados autorltarlos, os aparatos de terror, e multo dlticil estabelecer
garantias para desmontar estes aparatos de terror" .350

Como ficou comprovado, pessados 35 anos desde que ocorreram ainda
nao se conhece a verdade sobre 0 que ocorreu com as vitimas
desaparecldas do presente caso A ausiimcia de um marco normativo
adequado ,no dlrelto brasileiro crlou obstaculos para 0 exercicio do dlrelto a
verdade e 'de acesso a Informa9ao dos familiares e de toda a sociedade
brasileira.. Por outro lado, 0 marco normativo existente apresenta restri90es
ilegltimas ao dlrelto a Iiberdade de expressao, Incompalivels com as
obriga90es assumidas pelo Estado brasileiro ao ratlficar a Conven9ao
Americana sobre Dlreltos Humanos

Oeste modo, em especial ao direito de acesso a informa9ao sao
necessarlas mudan9as legislativas e ,pratleas, dentre as quais, as
representantes das vitimas e de seus familiares sugerem as seguintes

Em prlmeiro lugar, a ad09ao de uma lei de aeesso a Informa9ao do Brasil
que respelte os pan3metros Interamerlcanos de prote9ao deste dlreito
Neste sentido, 0 projeto de lei 5 228/2009 e bem-vlndo. Contudo sua
tramita9ao do Poder Legislativo deveria ser agilizada a tim que a sua
aprova9ao se de com a maior brevidade possivel

Em segundo lugar, e necessarlo que 0 Estado brasileiro adeque sua
leglsla9ao a respeito do sigilo de documentos de acordo com os
parametros interamerlcanos, em especial, que garanta que 0 sigilo de

350 Pericia de Rodrigo Uprimny Yepes ante a Corte lnleramericana durante a audiemcia
publica em 21 de maio de 2010 (nossa tradUy8o)
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docurnentos ou a seguran9a nacional nao possam recair sobre
documentos que podem esclarecer graves viola90es aos direitos humanas

Em terceiro lugar, considerando que ficou provada a demora injustificada
da tramita9ao e ineficacia da execu9ao da senten9a na a9ao civel
interposta pelos familiares das vitimas em 1982, bern como diversas
obstru90es do Estado ao plena acesso a documentos, as representantes
entendem que como medida de repara9ao e nao repeti9ao esta Egregia
Corte deveria determinar que se agilizasse a execu9ao da senten9a
determinada na justi9a intema

Para tanto, considerando 0 comportamento obstrutivo do Estado brasileiro,
as representantes solicitam que esta Egregia Corte adote pautas, com
base no direito e pratica comparada, para indicar as a90es que a Estado
brasileiro deve tamar para cumprir com a devida dilig€mcia sobre a materia

Neste sentido, solicitam que esta Egregia Corte exija que a Estado
brasileiro assegure que todas as institui90es e autoridades estatais sejam
obrigadas a cooperar, inclusive por meio de depoimentos, com a
submissao de informa9ao e garanta 0 pleno acesso e a abertura de tados
os arquivos e registros, especialmente os referentes as For9as Armadas,
que possarn conter dados sobre os possiveis destinos das vitimas do
presente caso, bern como sobre as opera90es militares realizadas em
repressao aGuerrilha do Araguaia351

;

Considerando que a destrui9ao de documentos oficiais para encobrir
graves viola90es aos direitos humanos e uma flagrante viola9aO ao direito
a Iiberdade de expressao consagrado na CADH, as representantes das
vitimas e de seus familiares solicitam que esta Corte ·determine que 0

Estado brasileiro camprove devidamente a alegada destrui9ao de
documentos oficiais ,e investigue corn a devida dilig€mcia, em urn prazo
razoavel e mediante urn 6rgao judicial independente essa destrui9ao a fim
de que as responsaveis possam ser identificados, julgados e,
eventualmente, "Sancionados

Assim mesmo, tendo ern conta 0 pedido realizado pela Relatoria Especial
para a Liberdade de Expressao da CIDH durante a audiencia publica
perante a Corte, bern como pela Open Society Justice Iniciative ern seu
amicus curiae, as representantes solicitam respeitosamente que esta
Egregia Corte determine a realiza9ao de vistorias nas dependencias das
For9as Armadas por investigadores e especialistas em arquivos,

351 Corte IDH, Caso de las Hennanas Serrano Cruz vs EI Salvador Senten9a de 1 de
mar<;:o de 2005 Serie C No. 120. par 186
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independentes da estrutura castrense, aos quais deve ser dado 0 mais
amplo acesso a fim de localizar arquivos militares

Finalmente, as representantes das vltimas e de seus familiares solicltam
que seja exigida do Estado a entrega dos documentos que estao
i1egalmente em posse de particulares. Esses documentos sao publico e
sua posse e i1egal frente ao flagrante interesse publico de sua dlvulgayao.

g. A criayao de uma comissao da verdade

Conforme fol exposto pelas representantes das vitimas e de seus
familiares em seu escrito de petiyoes, argumentos e provas, os familiares
do presente caso ha muitos anos reclamam a crlayao de uma comissao da
verdade no Brasil'52

Reconhecidas como um valoroso instrumento de realizayao de justiya
transicional, as comissoes da verdade tem desempenhado um papel de
relevancia apos periodos de graves e sistematicas violayoes de direitos
humanos que especialmente vlvenciaram as paises da reglao

Dlversas agencias e orgaos da Organizayiio das Nayoes Unidas
reconhecem 0 valor das comissoes de verdade No ano de 2006, 0 Alto
Comissariado de Direitos Humanos de Organizayao das Nayoes Unidas,
em seu estudo sobre a direilo a verdade, afirmou que as comissoes da
verdade tem desempenhado um papel importante na promoyao da justiya,
descoberta da verdade, proposiyao de reparayoes e recomendayao de
reforma de instituiyoes abusivas'53.

Um relatorio d» Secretario Geral da Organizayao das Nayoes U.nidas, no
ano de 2004, sobre 0 Estado de Direito e Justiya de Transiyaa em
sociedades em conftit9 e pos-conflito, tambem ja havia ressaltado qu·e as
comissoes da verdade tem a potencial para ser um grande beneficia no
auxllio as sociedades em transiyao democratica para estabelecer fatos
sobre violayoes de direitos humanos do passado, promover accountability,
preservar evldencias, identificar perpetradores e recomendar reparayoes e
reformas institucionais 534

352 Escrilo de petil;oes, argumentos e proves das representantes das vitimas e de seus
familiares. pags 145-146

3.53 Organiz8gao das Na90es Unidas. Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, EleN 4/2006/91. 8 de fevereiro de 2006. par 50

3S~ Organiz8gao da Nagoes Unidas Report of the Secretary-General: The rule of Law and
transitional justice in conflict and post-conflict societies 8/2004/616 23 de agosto de 2004,
par 50
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Recentemente, uma reSOlUy80 do Conselho de Direitos Humanos da
Organizayao das Nayoes Unidas recomendou 0 estabelecirnento de
mecanismos extrajudiciais como cornissoes da verdade, que
complementam 0 sistema judicial, na investigayao de violayoes aos direitos
humanos355

As Resoluyoes da OEA sobre 0 direito a verdade, na qual os Estados
"[i]ncentivam os outros Estados a que estudern a possibilidade de criar
rnecanismos judiciais especificos e, conforme pertinente, comissoes da
verdade ou outras de natureza semelhante, que complementem 0 sistema
judicial, para contribuir para investigar e punir as violayoes f1agrantes dos
direitos humanos e as violayoes graves do Direito Internacional
Humanitario 356

Este tarnbem tem side 0 entendimento desta Egregia Corte, que em sua
jurisprudencia reiterada, tem ressaltado a importancia de cornissoes da
verdade como mecanismos cornplementares ao processo jUdicial de
persecuyao penal para q conhecimento da verdade historica. Neste
sentido, estabeleceu que:

La Corte estima que el establecimiento de una comisi6n de la verdad,
segun el objeto, procedimiento, estlllctura y fin de su mandato, puede
conlribuir a la constfuGci6n y preservaci6n de /a memoria Ilist6rica, el
esclarecimiento de hechos y la determinaci6n de responsabilidades
institucionales, sociales y polltlcas en determinados perlodos
hist6ricos de una sociedad Las verdades hist6ricas que a traves de
ese mecanisme S8 Jogren, no deben ser entendidas como un sustituto
del deber del Estado de asegurar la detenninaci6n jUdicial de
responsabilidades individuales a estatales par los medias
jun·sdiccionales correspondientes, ni can la determinaci6n de
responsabifidad internacional que corresponda a este Tribunal Se
'tlata de determinaciones de la vardad que son complementarias entre
sl, pues tienen todas un sentido y alcance propios, asl como
potencialidades y IImites partlculares, que dependen del contexto en
el que .surgen y de los casas - y circunstancias concretas que
analicen.. 357

30,5 Organiz8gao das Nac;oes Unidas Human Rights Council. Resolution 9/11 Right to Truth
AlHRCI9/L..12. pag. 2, ponto resolutivQ 2
356 OEA Resoluyao sabre 0 direito a verdacte. AG/RES 2595 (XL~OJ10) 8 de junho de
2010 Ponto resolutivQ 4
357 CortelDH. Case Masacre de Plan de Sanchez vs Guatemala, Selie C, N° 105,
Reparagoes de 19 de Novembro de 2004, par 45; Caso Almonacid Arellano e otros vs
Chile, Selie C, W 154. Senten~a de 24 de Setembro de 2006. par. 150; Caso La CantUla
V$, Peru, Sene C. N° 162, Sentenya de 29 de Novembro de 2006, par 224; Caso de la
Masacre de Pueblo Bello V$ Col6mbia, Sene C No, 140 Merito, Reparayoes e Costas
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A necessidade de ad09ao de mecanismos complementares para uma
melhor e mais eficaz garanlia do direilo a verdade foi objeto da pericia do
Dr.. Rodrigo Uprimny ante esta Egn§gia Corte, na qual destacou que a
visao integral da justi9a transicional pressupoe que seus distintos
componentes de verdade, justi9a, repara9ao e garantias de nao repeti9ao,
devem ser vistos como complementares, nao podendo ser realizados
como elementos isolados, mas como componentes que se refor9am
reciprocamente .'58

Uma visao holistica e complementaria da justi9a transicional tambem e
recomendada pela Organiza9ao das Na90es Unidas, ao afirmar que:

"Where transitional justice is required, strategies must be holistic,
incorporating integrated attention to individual prosecutions,
reparations. truth-seeking, instffutional reform, vetting and dismissals,
or an appropriately conceived combination thereof ,os,

Desta forma, sem que isso signifique a exclusao de outros mecanismos de
verdade e justi9a, especialmente, a perSeCU9aO penal, as representantes
entendem que a cria9ao de uma comissao da verdade no Brasil pode
contribuir para 0 conhecimento da verdade e 0 esclarecimento do
paradeiro das vitimas do presente caso

o Estado brasileiro alegou em sua contesta9ao'60 que 0 tema foi incluido
no III Programa Nacional sobre Direitos Humanos (PNDH-3). Contudo, e
importante fater alguns esclarecimentos, a fim de que se compreenda, de
forma plena, algumas das preocupa90es das representantes a respeito do
referido tema, especificamente no que diz respeito da (nao) participa9ao
dOS familiares das vltimas, ex-presos e perseguidos politicos e
organiza90es da sociedade civil que atuam com as consequemcias da
divida historica da ditl'dura militar, na elabora9ao do projeto de lei para a
cria9aO de uma comissao nacional da verdade, apresentado ao Congresso
Nacional em 12 de maio de 2010'61.. Conforme exposto no escrito de

Senleng8 de 31 janeiro de 2006, par 262 a; e Caso Zambrano Velez e QuIros vs Equador
Merita. Repara«;:oes e Cuslas Senteng8 de 4 de julho de 2007 Serle C. no 166, par 128
355 Perrela de Rodrigo Uprimny Yepes ante a Corte lnteramerica durante a audil~ncia de 21
de maio de 2010

359 Organiz8gzIO da Nag6es Unldas Report of the Secretary-General: The rule of Law and
transitional justice in conflict and post-conflict societies 8/2004/616 23 de agosto de 2004.
par 26
:EO Contestal;ao do Estado brasileiro, fls, 88
~1 Em 12 de maio de 2010. 0 Presidente da Republica enviou ao Congresso Nacional 0
Projelo de Lei nO 7376/2010, que tern par abjeto "Cria{r] a Comissao Nacional da Verdade.
no ambito da Casa Civil da Presidencia da Republica Anexo 1
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petiyao argumentos e provas das representantes das vitimas'62, os
familiares sempre participaram de diversas reunioes, nas quais pleiteavam
a criayao de uma comissao da verdade e discutiam suas competencias e
prerrogativas. Apos muito esforyo de organizayoes civis que trabalham 0

tema da memoria, verdade e justiya do Brasil, este eixo tematico foi
inc1uido na 11a Conferencia Nacional de Direitos Humanos, a qual tinha
como objetivo recolher as propostas metas a serem incluldas no novo
Plano Nacional de Direitos Humanos

Varios familiares das vitimas do presente caso participaram da
Conferencia, na qual discutiram novamente a criayao de uma comissao da
verdade e determinaram algumas de suas competencias e prerrogativas,
as quais foram aprovadas em formato de resoluyao pela plenaria da
Conferencia Contudo, 0 texlo final incluido no III Programa Nacional sobre
Direitos Humanos (PNDH-3), aprovado, por meio do Decreto 7 037 de 21
de dezembro de 2009'63, estava muito distante do texto aprovado nas
resoluyoes da Conferencia

Preocupadas com a natureza que pudesse ter a eventual comissao da
verdade, as representantes das vltimas, em conjunto com urn grupo de
organizayoes da sociedade civil, elaboraram documento utilizando-se de
informayoes compartilhadas por entidades internacionais especializadas
na realizayao de Comissoes de Verdade em varios palses do mundo, em
especial 0 Centro Internacional de Justiya Transicional

Tal docurnento, denominado "Pontos fundamentais a serem considerados
para qualquer proposta de criayao de uma Comissao de Verdade no
Brasil"'6', foi subscrito por ex-presos ou perseguidos politicos, familiares de
mortos ou desaparecidos politicos e entidades da sociedade civil e
estabeleceu elementos considerados fundamentais para a efetividade,
autonomia e indepen8encia desta Comissao

Conforme disposto no documento, 0 trabalho de uma comissao da verdade
deve servir ao esclarecimento dos fatos, ao reconhecimento moral e stico
das vitimas e a apresentayao de recomendayoes de politicas que
garantirao a nao repetiyao das violayoes de direitos humanos Quanto as
prerrogativas, afirma 0 documento que:

362 Escrito de petiyaes, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares, pags. 145~146

353 Anexos 20 e 21 da petilfclo sabre fatos supervenienles das represenlantes das vitimas
de 14 de maio de 2010

36-t Anexo 23 da petic;:ao sobre fatos supervenientes das representanles das vitimas de 14
de maio de 2010
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"E necessarlo que a Comissao tenha 0 poder de apurar toda a
verdade sobre 0 periodo da diladura, sem resln,oes, incluindo a
possibilidade de recomendar as aUloridades compelenles a
investigar;;:8o criminal contra supostos perpetradores"365,

No que se refere ao processo de escolha dos membros da comissao da
verdade, 0 documento estabelecia que este deveria ser aberto,
transparente e consultivo.. Alem disso, contribuindo para a legitimidade e
exito de uma comissao de verdade, sua estrutura,ao e implementa,ao
deveriam ser acompanhadas por consultas amplas a sociedade civil
organizada e as vitimas"6

o Projeto de Lei nO 7376/2010, que cria a Comissao Nacional da Verdade,
contraria, em diversos aspectos, alguns dos pontes enumerados no
documento elaborado pelas representantes das vitimas e de seus
familiares, em conjunto com a sociedade civil, bem como parametros
minimos para 0 estabelecimento de uma comissao da verdade, que
especialistas como 0 Centro Internacional de Justi,a Transicional, tem
estabelecido como minimos'com base em sua experiencia comparada

Em primeiro lugar, e preocupante que os sete membros da Comissao
Nacional da Verdade serao escolhidos discricionariamente pelo Presidente
da Republica, sem qualquer consulta plJblica ou garantias de
independencia'67 0 relat6rio do Secretario Geral das Na,6es Unidas supra
referido destaca a necessidade de que, sob pena de perecerem, as
comiss6es da verdade devem ter independencia e credibilidade tambem
no processo de sele,ao dos comissionados e que, alem disso, devem
contar com forte engajamento e apoio da sociedade civil e com recursos
financeiros e humanos adequados"B

Um estudo encomend~do pelo Secretario Geral das Na,6es Unidas para a
entao Comissao de Direitos Humanos das Na,6es Unidas sobre
impunidade destaca a importancia da participa,ao da sociedade civil na

365 Anexo 23 da petiyao sobre fatos supervenientes das represenlantes das vitimas de 14
de maio de 2010
356 Anexo 19 da peli9ao sabre fatos supervenientes das representantes das vltimas de 14
de maio de 2010

3~i 0 artigo 2° do Projeto de Lei n° 737612010, anexo 1

J6!l Organiz89ao da Na90es Unidas, Report of the Secretary~General: The rule of Law and
transitional justice in conflict and post-conflict societies 8/2004/616, 23 de ag0510 de 2004
Conforme 0 reralono: ~TlJey are best formed through consultative processes that incorporate
public views on their mandates and on commissioner selection To be successful, they must
enjoy meaningful independence and have credible commissioner selection criteria and
processes~
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elei9ao dos cornissionados "para conseguir que el pubtico confie em la
comisi6n de la verdade,a69.

Urn relatorio do Conselho de Seguran9a da Organiza9ao das Na90es
Unidas sobre Justi9a Transicional, tambern esclarece que as cornissoes da
verdade devem ter independencia e credibilidade tambern no processo de
sele9ao dos comissionados, devendo, ainda, contar com forte engajamento
e apoio da sociedade civil e corn recursos financeiros e humanos
adequados'70

Ou seja, urn dos requisitos basicos para a credibilidade e legitimidade de
uma comissao de verdade nao esta presente no projeto apresentado pelo
Estado. Curnpre lembrar que esta Corte ja destacou a importancia da
participa9ao das vitimas nos processos relacionados ao direito a verdade:

En casas de graves violaciones a los derechos humanos, las
obligaciones positivas inherenles al derecho a la verded exigen la
adopci6n de los diseiios instituciona/es que permilan que esle
derecho se rea lice en la forma mss id6nea, participativa y completa
posible y no enfrente obslsculos legales 0 practicos que 10 hagan
ilusorio 371

Assim mesmo, 0 projeto de lei permite a participa9ao de milltares como
comissionados e elabora previsao especifica ao regularnentar a previsao
de salario sendo servidor milltar'72 A participa9ao de representantes das
institui90es que foram responsaveis pelas graves viola90es aos direitos
humanos durante a ditadura militar brasileira prejudica sobremaneira os
requisitos minirnos de autonomia e independelncia que devem regular a
cria9ao de uma comissao de verdade e afetam gravemente a sua
~redibilidade Neste sentido, 0 Centro Internacional de Justi9a Transicional
tern afirmado que 0 sucesso de comissoes da verdade depende de sua,.

369 Organiza9-8o da Na~oes Unidas Estudio Independiente. con inclusion de
recomendaciones sobre las mejores practicas, para ayudar a los eslados a reforzar sua
capacidad naeional con miras a combatif.lodos los aspectos de la impunidad, Profesora
Diane Orentlicher. E/CN..4/2004188 27 de fevereiro de 2004,. par 17(a)
310 Organ/zagao da Na90es Unidas, Report of the Secretary-General: The rule of Law and
transitional justice in conflict and post~conflicl societies. S/2004/616 23 de agosto de 2004,
par 50
371 Corte IDH" Caso de la Masacre de fa Rochela vs Colombia. Merito, Reparal;oes e
Custas.. Senlenga de 11 de de maio de 2007 Serle C No 163, par 195.

372 0 artigo 7°, paragrafos 1° e 2° do Projeto de Lei nO 7376/2010 preve a participagao de
militares na composiJ;ao da Comissao
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credibilidade e transparencia, os quais dependem da percepyao publica de
que a comissao e independente'73

Assim, para que a comissao de verdade atinja os seus objetivos, e
fundamental garanlir que suas funyoes, competemcias, prerrogalivas,
poderes, estrutura e recursos, gozem de autonomia, independencia e
efetividade. 0 seguimento do trabalho da comissao, assim como a
implementayao de suas recomendayoes, devem utilizar a jusliya nacional e
os instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos, garantindo
que, ao atingir a sua finalidade, os resultados obtidos pela comissao de
verdade posteriormente, possam instrumentalizar as autoridades
competentes, para a realizayao de investigayoes, julgamentos e sanyoes
dos perpetradores de crimes contra a humanidade comelidos em nome do
regime ditatorial

Nesse sentido, a comissao da verdade devera garantir 0 direito a verdade
ao proporcionar aos familiares das vilimas e a sociedade conhecer os
fatos, as circunstancias e os, perpetradores dos crimes contra as vitimas do
presente caso, para que eventualmente possa ser feita justiya

Assim, as representantes das vitimas solicitam que esta Honoravel Corte
ordene que Estado brasileiro ·instale uma comissao da verdade, cujo
planejamento e conslituiyao deverao seguir os parametros internacionais
mencionados, em especial, sua autonomia, independencia, e a consulta
publica sobre os membros escolhidos para compo-la, garantido qUe as
partes diretamente vinculadas as instiluiyoes que cometeram atos
violat6rios a direitos humanos durante a repressao politica, nao possam
participar como comissionados

h, A oferta de aten~ao medica e psicol6gica
oespecializada e de qualidade

Esta Egregia Corte pode comprovar a profunda dor dos familiares das
vilimas causada pelos seus desaparecimentos, pela falta de justiya e
verdade ao lange dos anos. As familias das vltlmas sofreram uma serle de
danos psicol6gicos que descrevemos durante 0 processo Na medlda em
que 0 desaparecimento das vilimas ainda nao esta resolvldo, e esperado
que alguns destes danos pslcol6gicos que afetaram os familiares
persistam

373 lCTJ Truth Commissions, 2008, Disponlvel em:
hltp:llwww ictj org/staticlFactsheetsllCTJ_TruthCommissions_fs2008 pdf
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De acordo com 0 petito psicol6gico, "[p]ara todos os familiares essa perda
esta longe de ser concluida e a maior parte deles precisa de auxilio para
isso Esse auxilio deve vir de urn apoio especializado (psic610gos,
psiquiatras e medicos), mas nao se resume de modo algum a isso. Trata
se de urn conjunto ample de estrategias e a<;:6es concretas e das quais se
espera 0 inicio de urn processo de depura<;:ao e reconhecimento das
experiencias traurnaticas, dos lutos impossiveis, das perdas irreparaveis,
tendo clara e inequivoca a inten<;:ao e disposi<;:ao do Estado brasileiro em
trabalhar para que essas familias nao precisem reviver perpetuamente a
dol' sofTida e que nao cessa"374

Corn base no exposto acima, 0 Estado tern a obriga<;:ao de oferecer
assistencia medica e psicol6gica gratuita aos familiares das vitimas
desaparecidas na Guerrilha do Araguaia, de modo que possam acessar
urn centro medico de qualidade para conseguir a assistencia necessaria
Esta assistencia deve ser realizada POI' centros medicos reconhecidos
nacionalmente, os quais deverao ser escolhidos pelos familiares, 0 que
nao seria satisfeito pelo 'lervi<;:o Unico de Salide como infere 0 Estado
brasileiro na contesta<;:ao a demanda e escrito de peti<;:6es, argumentos e
provas das representantes Esta medida devera inciuir, tambem, 0 custo
dos medicamentos que sejam receitados, afim de que os familiares nao
tenham que incorrer em custos financeiros adicionais aos que ja tiveram375

Para maximizar os beneficios que a ajuda medica e psicol6gica possa
brindar aos familiares das vitimas, as sua representantes solicitam que
esta Egregia Corte ordene ao Estado que inicialmente realize uma
avalia<;:ao individual medica de cada urn dos familiares, de forma tal que a
aten<;:ao seja individuiilizad.a e que 0 tratamento que posteriormente se
requeira seja oferecido de: acordo com as necessidades de cada urn
destes

L 0 reconhecimento da responsabilidade
internacional do Estado e pedido de desculpas

As representantes das vltimas e de seus familiares solicitam que a Corte
Interamericana, em conformidade com sua jurisprudencia pacifica em
casos envolvendo graves viola<;:6es de direitos humanos376, determine que

374 Lauda Pencial de Paulo Endo. Anexo 28 da Pelig.3o de Apresental.(ao de affidavits das
Representanles de 20/04/2010 no processo ante a Corte lnteramericana, peg 59
375 Corte IDH Caso Masacre de Pueblo Beffa. Senten98 de 31 de janeiro de 2006. Serie C
No 140, par 274; Casa Hennanas Serrano Cruz., Senten98 de 1 de marJ;:O de 2005 Serie
C No 120. par 198 .
376 Corte IDH. Gaso Bamaca Velasquez vs Guatemala. Senten98 de 22 de fevereiro de
2002 Sene C No.. 91, par" 84; Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala Senlenya de 25 de
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o Estado brasileiro promova um ate publico de reconhecimento de
responsabilidade internacional e pedido oficial de desculpas pelas graves
viola90es aos direitos humanos perpetrados contra as vitimas do presente
caso, 0 qual deve ser coordenado com os representantes das vitimas. 0
ate dever ser planejado com suficiente antecedencia a fim de garantir a
participa9ao de seus familiares, sendo que os gastos correspondentes
deverao ser custeados pelo Estado Ademais, 0 ate devera ser difundido
em um meio de comunica9ao publico com ampla cobertura nacional e em
um horario de alta audiencia377

.

Apesar do afirmado pelo Estado, nenhum dos eventos referido em sua
contesta9ao como suposto ato publico de reconhecimento de
responsabilidade se referia especificamente as graves viola90es aos
direitos humanos perpetradas contra os desaparecidos da Guerrilha do
Araguaia e de seus familiares, mas sim de lan9amento de politicas
publicas adotadas pelo Estado, 0 que nao se identifica com 0 pedido das
representantes •

Considerando 0 carater emblematico do presente caso, as representantes
das vitimas solicitam que esta Corte ordene que altos representantes dos
tres Poderes Politicos do Estado participem do ato, como um sinal de
vontade para abordar as graves deficiencias expostas no presente caso..
Assim mesmo, a responsabilidade internacional do Estado deve ser
reconhecida tanto por a9ao quanta por omissao, em especial pela
denega9ao de justi9a

j, A publica9ao da senten9a

As representantes da,s vitimas e de seus familiares solicitam que esta
Egregia Corte, de acordo com sua jurisprudencia pacifica378

, ordene a

novembro de 2003 Serle C No. 101, par. 278 e 279; Case Heliodoro Portugal vs Panama
Senlenc;a de 12 de agosto de 2008. par. 249

31i Corte IDH Case de las Ninas Yean e Bosico vs Republica Dominicana, Sentenc;a de 8
de selembro de 2005. Sene C No. 130, par 235; Casa del Penal Miguel Castro Castro vs
Peru, Sentenya de 25 de novembro de 2006. Serie C No. 160. par 445; Gasa La Cantufa
vs Peru Sentem;:a de 29 de novembro de 2006 Serie C No, 162, par 235; Casa Cantora!
Huamanf e Garcfa Santa Cruz vs Peru Senten<;:a de 10 de julho de 2007 Serie C No 167,
par.. 194

376 Corte IDH. Casa de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador SenlenC;8 de 1 de
maryo de 2005 Serle C No 120, par 195; Caso Lori Berenson Mejfa vs Peru, Senlenc;:a de
25 de novembro de 2004. Serie C No 119. par. 240; Caso Carpio Nicolle e olros vs
Guatemala. Sentenya de 22 de novembro de 2004 Serie C No 117, par 138; e Caso
Masacre Plan de Stmc/lez vs Guatemala Sentenya de 29 de abril de 2004 Serie C No
105. par 103

129



pUblicayao dos capitulos da eventual sentenya relativos aos fatos provados
e a analise juridica dos artigos da Convenyao violados, assim como a parte
resolutiva da sentenya de merito em seu Diarlo Oficial e ern um jornal de
grande circulayao nacionaL Outrossirn, solicitarn a publicayao de urn livro
corn a inteiro teor da senteny8

k. A denominayao do "Dia dos Desaparecidos no
Brasil" e realizayao de urn memorial em
homenagem as vitimas

As representantes das vitimas e de seus familiares reiterarn 0 pedido
realizado no seu escrito de petiyoes, argurnento e provas referente a
designayao de um dia como dia do desaparecido politico, durante 0 qual
se realizariarn atividades para recordar as pessoas desaparecidas durante
a ditadura militar

De acordo como 0 perito psicol6gico, "[aJ criayao do dia do desaparecido
politico como feriado nacional perrnite uma dupla inscriyao dos
familiares como protagonistas da hist6r1a do pais e ao mesmo ternpo
produz 0 reconhecimento simultaneo de sua pr6pria hist6ria e de sua
pr6pria existencia. Permiliria tambern rememorar e homenagear os que
foram mortos e desaparecidos; suas causas, seus valores e 0 or.gulho de
sua luta incentivando, aberta e publicamente, os vinculos de identidade e
pertencimento corn os familiares desaparecidos, que tantas vezes tiveram
de ser negados e omitidos no passado"370

As representantes das vitirnas e de seus familiares tambem reiterarn 0

pedido elaborado ern seu escrito de peliyoes, argumentos e provas a
respeito da criayao de um memorial ern horneii"gE%! aos mortos e
desaparecidos politicos no BrasiL Essa rnedida tamb~·m'foi recomendada
pelo perito psicol6gicp, que afirmou que:

A reconstru9ao da identidade dos militantes desaparecidos, assim
como a publicizagao de seus ideais e fatas relacionados aD seu
desaparecimento por meia de um equipamento pubtico (. ), e uma
reparag80 necessaria para minimizar as danos pslquicos dos
familiares, preferencialmente por meio de 890eS que tanham urn
carater permanente e que oferevam oficialmente a possibilidade de
disponibilizar a historja do militante no decorrer dos arlaS para que as
futuras geral;oes possam conhece-la e acreditar nela,380

379 Laudo peridal psicol6gico, pa9, 57
300 Laude penGial psicol6gico, pag. 57
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o memorial solicitado pelas representantes das vitimas e de seus
familiares deve ser um local de reflexao critica sobre 0 passado, mas
visando 0 presente e 0 futuro, apresentando uma visao sobre a atualidade
do que ocorreu e da luta por verdade, memoria e justiya das familias.
Devera ser composto por uma exposiyao permanente, simples e sensivel
com relayao as vitimas e suas familias, e outras temporarias.. Assim
mesmo devera ser planejado e acompanhado pela sociedade civil 
especialmente as vitimas, familias, militantes e sobreviventes - em
conjunto com 0 Estado

No que se refere aos "atos de natureza simbolica e educativa" que 0

Estado brasileiro elencou em sua contestayao a demanda e ao escrito
aut6nomo das representantes, dentre eles, 0 projeto memoria e verdade; a
exposiyao fotografica "A Ditadura no Brasil 1964-1985"; 0 memorial da
anistia politica no Brasil; e a revista anistia polilica e justiya de transi9ao381,
nenhum destes se refere exclusivamente aos desaparecidos no Brasil,
como reconhecimento oficial da responsabilidade do Estado por estes
crimes e de um padrao sistematico de violayao aos direitos humanos
durante a ditadura militar brasileira Assim mesmo, nenhum destes atos foi
realizado em consulta com os familiares das vitimas do presente caso,
elemento imprescindivel para a realizayao da medida solicitada.

I. A determinayao de indenizayoes

Em nosso escrito aut6nomo, as representantes das vitimas e de seus
familiares solicitaram indenizayao financeira - dana material, dana nao
material e lucro cessante- em nome das setenta vitimas de
desapar!,cimento for9ado na Guerrilha do Araguaia e dos familiares das
vitimas.. Nest~ oportunidade reiteram seus pedidos.

o Estado brasileiro a1ega em sua contestayao que "ja atendeu ou vem
atendendo ao pedido de reparayao dos familiares no ambito
administrativo", por meio das indenizayoes pagas e pedidos pendentes na
CEMDP e na Comissao de Anistia3B2. Em particular, 0 Estado solicita que a
Corte "necessariamente considere os valores ja pagos" e "0 volume de
gastos publicos efetuados pelo estado brasileiro no que concerne a
implementayao do objeto desta demanda"383 Finalmente, 0 Estado
"requer que seja declarado 0 descabimento do pagamento de indenizayao

3S1 Contestac;:ao do Estado, pars 60·83
382 Contestag8o do Estado, pars 171~174

383 Contestac;:ao do Eslado. pars 307
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de carater internacional, uma vez que os montantes pagos no ambito
interno ja se revelaram justos e equanimes" os,

As representantes das vitimas e de seus lamiliares reconhecem, como
fizeram em seu escrito de petir;oes, argumentos e provas, que muitos dos
lamiliares das vitimas do presente caso receberam algum tipo de
compensar;ao a titulo de reparar;ao no ambito nacional. Contudo,
afirmaram naquela ocasiao e reiteram nesta oportunidade que entendem
que as decisoes adotadas em procedimentos administrativos no ambito
nacional nao vinculam a decisao da Corte Interamericana Assim mesmo,
solicitaram que os valores que ja loram pagos a titulo de indenizar;ao no
ambito interno devem descontados do valor determinado no presente caso

Finalmente, como mostrarao na sequencia, as indenizar;oes pagas no
ambito interno sao insuficientes e nao seguem os parametros
determinados pelo sistema interamericano, ao contrario do que afirma 0

Estado brasileiro

Considerar;6es prev/as sobre /nden/zar;6es pagas no
ambito nac/onal

No marco juridico interno foram criadas duas instancias administrativas
para realizar pagamento de indenizar;oes que poderiam ser requeridas por
lamiliares de desaparecidos politicos: a prevista na Lei 9.140/95 e a
pievista na Lei 10 559/2002

A Lei 9.140/95 contem em seu anexo I uma lista de 136 nomes de pessoas
desaparecidas, as quais, ate 0 advento da Lei 1053612002 (a qual alterou
a Lei 9140/1995), eram as unicas reconhecidas como tal De acordo com
o artigo 11 da Lei, a indenizar;ao e concedida a titulo reparat6rio, sendo 0

pagamento leito em um valor unico de R$ 3.000,00 (tres mil reais),
multiplicado pelo numero de anos de expectativa de sobrevivencia do
desaparecido, levando em conta a idade da vitima na epoca do
desaparecimento e os criterios constantes do Anexo II. Ademais, e
estabelecido um piso de R$ 100000,00, nao podendo ser outorgadas
indenizar;oes de menor valor.

o criterio para determinar a quantia outorgada aos lamiliares dos mortos e
desaparecidos depende da idade da vitima no momento do
desaparecimento, assim como a expectativa de vida. Neste sentido, a lei
preve urn criterio comumente utilizado para calcular 0 dane material para
estabelecer a quantia da reparar;ao outorgada aos familiares Este tern

384 Conteslac;:ao do Estado pars 311~312
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side 0 entendimento dos tribunais internos que estabeleceram que a
indeniza9ao paga aDs familiares dos mortos e desaparecidos politicos com
base na Lei 9. 140/95 constitui indeniza9ao por danos materiais

A Lei 10.559/2002, regulamenta 0 art 8' do Ato das Disposi90es
Constitucionais Transit6rias, que concede anistia a todos aqueles que
foram atingidos, de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por
razoes exclusivamente poJiticas, por atos institucionais, de exce9ao e
complementares, assegurando prom090es por inatividade em cargos a que
teriam direito caso estivessem em servi90 ativo Os beneficios concedidos
pela anistia SaO validos tanto para os trabalhadores do setor privado (art
8°, §2'/ADCT) quanto para servidores publicos (art. 8', §5'/ADCT)

Em seu artigo 1', a Lei 10559 coloca no rol dos direitos do anistiado
politico a declara9ao da situa9ao de anistiado, assim como, entre outros, a
repara9ao econ6mica de carater indenizat6rio, podendo esta se dar em
presta9ao unica ou em presta9ao mensal, permanente e continuada
(vedada a acumula9ao das duas)

o art. 4' da lei estabelece a primeira modalidade de repara9ao, a
repara9ao econ6mica em presta9ao unica, se dara por meio do pagamento
de trinta salarios minimos por "aho de puni9ao", e sera paga aos anistiados
que nao pdssam demonstrar vinculo com alguma atividade laboral, nao
podendo exceder 0 valor de R$100 000,00.

o art 5' da lei estabelece a outra modalidade de repara9ao, a dizer, a
repara9ao econ6mica em presta9ao mensal, permanente e continuada,
assegurada aqueles anistiados que podem comprovar 0 vinculo com a
atividade laboral, com a exce9ao dos que optem pela primeira modalidade
de repara9ao. 0 valor desta presia9liio e calculado como 0 valor
equivalente ao da remuneragao do anistiado caso estivesse na ativa
durante todo 0 tempo, inclusive levando-se em considera9ao gradua90es e
prazos de prom09ao previstos em leis e regulamentos vigentes a epoca

Ambas as leis que regulamentam as repara90es outor9adas nao definem
de forma explicita quais danos sao abrangidos pelas indeniza90es, e
tampouco fazem diferencia,oes entre repara,oes por danos materiais e
nao-materiais Nao obstante, a Lei 10 559/02 utiliza criterios referentes aD
calculo de lucro cessante para estabelecer 0 montante das indeniza,oes
Neste sentido, esta Egregia Corte estabeleceu no que se refere ao lucro
cessante que este corresponde "a indeniza,ao pelo conceito de perda de
renda compreende a renda que a vitima falecida teria recebido durante a
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sua vida provaveL Esse valor corresponde ao patrimonio da vitima
falecida, mas Eo entregue aos seus familiares"'BS

Contudo, de acordo com 0 estabelecido na Lei 10 559/02, Eo necessano
que 0 requerente comprove que sofreu danos economicos laborais para
que a indenizac;:ao seja outorgada e, no caso de pessoas mortas ou
desaparecidas, apenas aqueles familiares que consigam provar serem
dependentes do anistiado politico podem recorr'er a Comissao de Anistia
para conseguir uma indenizac;:ao38

'. Esse requisito eliminou dos possiveis
requerentes um grande numero de familiares das vitimas do presente
caso Lembre-se que muitos eram jovens e nao haviam composto familia.
Assim mesrno, muitos dos pais que teriam algurna dependencia financeira
ja haviarn falecido quando foi aprovada a Lei. Assim rnesmo, a Lei nao
permite requerimento por parte dos irmaos das vitimas desaparecidas.

Portanto, apesar de reconhecer a boa vontade do Estado em conceder
indenizac;:oes pecuniarias aos farniliares das vilimas desaparecidas, Eo

importante considerar que estas indenizac;:oes s6 abarcam os danos
materiais sofridos e, assim mesmo, 0 procedirnento previsto na Lei
10.559/02, exclui um grande numero dos familiares das vitimas do
presente caso em func;:ao dos requisitos previstos em lei.

Feito estes esclarecirnentos, as representantes das vitimas e de seus
familiares passarao aos argumentos quanta as expectativas em relac;:ao a
indenizac;:oes no presente cascio

ii Lucro cessante

Ern relac;:ao ao lucro cessante, esta Honoravel Corte estabeleceu que "a
indenizac;:ao pelo conceito de perda de renda compreende a renda que a
vitima falecida teria, recebido durante a sua vida provaveL Esse valor
corresponde ao patrim6nio da vitima falecida, mas Eo entregue aos seus
familiares"'87 Para determinar esse valor Eo considerada a atividade
realizada pela vitima no momenta ern que ocorreu a violac;:ao, a esperanc;:a
de vida no pais onde ocorreu e as circunstancias do caso'BS Assim, a

385 CO/te IDH Caso Escue Zapata vs Colombia Sentenq8 de 4 de julho de 2007 Serle C
No 165, par 141

3115 E importante esclarecer que a lei nao consldera dependente as filhos majores de 18
anos
J87 Corte fDH Case Escue Zapata vs. Colombia" Senteny8 de 4 de julho de 2007 Sene C
No 165, par 141
388 Corte IDH Case Carpio Nicoffe e atras vs Guatemala. Senten98 de 22 de novembro de
2004. Serie C No. 117. par 107
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perda de renda refere-se aos valores que nao foram recebidos pelos
familiares em funyao dos fatos..

Considerando a impossibilidade de determinar com exatidao atividade que
era exercida no momento em que ocorreram os fatos deste caso, visto que
as vitimas estavam vivendo na clandestinidade, em virtude de sua
perseguiyao politica e nao podiam exercer atividades profissionais formais,
os representantes solicitam que esta Honoravel Corte adote os criterios
estabelecidos na legislayao interna brasileira para situay6es semelhantes a
fim de determinar 0 valor do lucro cessante devido aos familiares das
vltimas. Os representantes tambem entendem que a adoyao de um criterio
unico respeita a equidade e igualdade entre as vitimas

A Lei 10 559/02 de 13 de novembro de 2002, que regulamenta 0

pagamento de indenizayao a anistiados politicos no Brasil, que foram
impedidos de exercer suas atividades laborais ou estudantis em razao da
perseguiyao politica durante 0 Regime militar, disp6e em seu art 4', que "a
reparayao econ6mica em prestayao unica consistira no pagamento de
trinta salarios minimos por 'ano de puniyao e sera devida aos anistiados
politicos que nao puderem comprovar vinculos com a atividade laboral,,'89
Em seu paragrafo 2' estabelec.e que "em nenhuma hipotese 0 valor da
reparayao econ6mica em prestayao un!ca sera superior a R$ 100 000,00
(cem mil reais)""o

Os representantes optaram pela aplicayao desta lei uma vez que, apesar
dos fatos violatorios nao serem identicos (a lei cobre a totalidade da
perseguiyao politica incluindo 0 desaparecimento foryado das vitimas por
agente do Estado), as violay6es decorrem de um fator comum: a repressao
politica imposta pelo regime militar, e tern como objeto indenizar as vitirnas
por valores salariais deixados de receber

Assim, solicitamos que esta Honoravel Corte determine a aplicayao do
criterio estabelecido na Lei 10 559/02, atualizado para os dias atuais uma
vez que a referida legislayao foi aprovada em 13 de novembro de 2002
Para a atualizayao monetaria, os representantes solicitam que esta
Honoravel Corte adote 0 indice de atualizayao de preyos IGP-M da
Fundayao Getlilio Vargas, que determina um valor de R$ 170.789,50 "'.

!!l9 Lei 10559 de 13 de novembro de 2002, art 4 Anexo 37
3.S\J 1dem
3.S1 Indice de correg<3o no perlodo: 1,7078950; Valor percentual correspondente:
70,7895000%; Valor corrigido na dala final: R$ 170789.50 (REAL). Calculo disponibilizado
na websile do Banco Central do Brasil: hUp:llwww4 bcb gov,brI?CORRECAO
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Contudo, considerando que algumas das vitimas do presente caso, por
terem exercido atividades laborais anteriores aos fatos deste caso, e terem
sido afastadas das mesmas em virtude de sua persegui9ao politica, 0 que
as permitiriam solicitar outra forma de indeniza9ao de acordo corn
estabelecido na Lei 10.559392, solicitamos que 0 pagamento devido das
repara90es determinadas por esta Honoravel Corte a titulo de lucro
cessante nao as impe9a de recorrerem a Comissao de Anistia, que aplica
a Lei 10.559/02 para fazer valer os seus direitos e solicitar 0 pagamento de
indeniza9ao complementar a que teriam direito segundo a legisla9ao
interna.

iii Dana Emergente

De acordo com a jurisprudemcia da Corte Interamericana, 0 dana
emergente e a consequi!mcia patrimonial direta e consiste nos gastos
realizados pelos familiares gerados em consequencia dos fatos
denunciados sendo, alguns de seus elementos constitutivos as despesas
extrajudiciais realizadas visando a apura9ao do paradeiro das vitimas393, a
perda de renda das familias das vitimas que dedicaram suas vidas a busca
por justi9a394 e despesas correspondentes ao sepultamento de seus entes
queridos395 . Igualmente, tem-se incluido gastos com medicamentos e
tratamentos psicol6gicos realizados pelos familiares das vitimas, diante do
sofrimento a que foram submetidos39

' ..

A incessante e incansavel busca dos familiares das vitimas do presente
caso ficou amplamente comprovada no presente caso Ficou demonstrado
que ha decadas os farniliares das vitimas se mobilizaram das mais
diversas fomlas para localiza-Ios, estabelecer a verdade do ocorrido e
buscar justi9a. Nesta busca os familiares, organizados ou nao, viajaram
diversas vezes para Brasilia, procurando por pessoas que pudessem
adicionar iriiorma90e's sobre 0 paradeiro de seus entes queridos ou para

382 Art 5° A reparaQao economica em prestag30 mensa~ permanente e contlnuada, nos
termos do art 8° do Ata das Disposigoes Constitucionais Transit6rias. sera assegurada aDs
anistiados politicos que comprovarem vinculos com a atividade laboral [, l·Lei 10559 de 13
de novembro de 2002. art 4 Disponivel em
hUp:!lwww3 dalaprev gov briSISLEXIpaginas/42J2002J10559 hIm
393 Corte lDH. Gasa Blake vs. Guatemala Senten~ de 22 de janeiro de 1999 Serle C No
48. par 49

394 Corte IDH. Casa La Cantuta VS, Peru Senteng8 de 19 de novembro de 2006 Sene C
No 162. par 214
395 Corte IOH, Casa Carpio Nicolle vs Guatemala Senten<;a de 22 de novembro de 2004
Serie C No. 117, par" 110

396 Corte lDH. Caso de las Hennanas Serrano Cruz vs EI Salvador Senten98 de 1 de
mar<;o de 2005, Sene C No. 120, par. 152
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fazer pedidos a autoridades, para acompanhar a Agao Ordinaria para
Prestagao de Fato, para participar de julgamentos relevantes como a Agao
de Descumprimento de Preceito Fundamental, entre outros. Assim mesmo,
varios familiares acompanharam, em diversas ocasi6es e muitas vezes
com recursos pr6prios, as buscas e escavagoes de restos mortais na
regiao do Araguaia. Todos esses atos geraram gastos aos familiares das
vitimas desaparecidas.

As declarag6es das familiares ante a Corte Interamericana esclarecem
alguns destes gastos.. Por exemplo, Crimeia Alice Schmidt de Almeida, ao
ser perguntada se a indenizagao recebida no ambito nacional abrangia os
gastos que a ela teve, ela respondeu que "nunca liz essa conta. [ ... .J Sao
trinta anos de gastos, nao sei se abrange, que a indenizagao e em torno de
R$ 100000, nao sei fazer essas contas, nunca me preocupei, mas acho
que 0 maior prejuizo que 0 Estado brasileiro nos deu foi no terreno do
afetivo, do emocional, eu acho muito duro para 0 meu filho ter sido criado
sem nunca ter visto 0 pai por unica e exclusiva responsabilidade do
Estado ,,397 Laura Pelit da SUva tambem esclareceu ante a Corte que "essa
nossa luta [. ] a gente vai para 0 lugar que puder em busca da verdade,
com nossos recursos pr6prios Entao, aquelas [oitivas de testemunhas na
al'ao civil] que n6s pudemos estar presentes, que fomos informados, n6s
os familiares nos organizamos e vamos" 398

Como licou comprovado, muitos dos gastos dos familiares ocorreram no
transcurso de niaisde 30 anos e os familiares nao guardaram recibos dos
mesmos. Deste modo, as representantes das vitimas e de seus familiares
solicitam que esta Egregia Corte lixe em equidade 0 valor a ser pago para
reembolsar os gastos descritos

iv. Dano nao-malerial
"

o dana moral refere-se ao sofrimento e aflil'ao causados nas vitimas enos
seus familiares e abrange "el menoscabo de valores muy significal/vos
para las personas, asi como las allerac/ones, de caracter no pecuniario, en
las condiciones de ex/slencia de la victima 0 su familia,,39' Assim mesmo,

:m Declarar;ao de Crimeia Alice Schmidt de Almeida ante a Corte Interamericana na
audiencia publica de 20 de maio de 2010

398 Declaralfao de Laura Petit da Silva ante a Corte lnleramericana na audiEmcia publica de
20 de maio de 2010
399 Corte IDH. Caso La Cantuta vs Peru Sentenr;:a de 19 de novembro de 2006 Serle C
No.. 162. par 216
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deve ser objelo de compensa<;:ao econ6mica fixada com crilerios de
equidade 400

o dane moral e eslabelecido em rela<;:ao a vilima direla e a seus familiares,
acrescendo a esles 0 valor eslabelecido para a primeira

Ficou comprovado nos aulos, e nao foi conlrovertido pelo Eslado, que
havia urn modus operandi nas opera<;:6es rnililares realizadas para
exterminar a Guerrilha do Araguaia, segundo 0 qual as vilirnas erarn
detidas sern qualquer formaliza<;:ao legal ou controle jUdicial, erarn levadas
as bases mililares, erarn barbaramenle torturadas e depois
desapareciam401 Desse modo, ficou comprovado que a forma como 0

desaparecimento for<;:ado das vitimas ocorreu implica em urna viola<;:ao
irnediala dos artigos 3, 4, 5, 7, 8 e 25 da Conven<;:ao Americana, lodos em
conexao com 0 artigo 1..1 do mesmo instrumenlo

Consequenlemenle, alendendo as circunslancias e a jurisprudencia
recente desla Egregia Corte, solicitamos que se estabele<;:a 0 pagamenlo,
a tilulo de dane moral, de US$100 000,00 (cem mil d61ares americanos)402
a cada vitima desaparecida, soma que devera ser dislribuida enlre os
herdeiros das vltirnas

Adicionalmenle, a Corte lem deslacado que 0 desaparecimenlo for<;:ado
gera sofrimenlo, anguslia, inseguran<;:a, frustra<;:ao e impolencia em lodos
os familiares das vitimas, anle a abslen,ao das autoridades publicas de
invesligar os falos403 Ficou amplamenle demonslrado no presenle caso
que os familiares das vitirnas desaparecidas sofreram e sofrem pela falla
de verdade e jusli<;:a em rela,ao aos seus desaparecimenlos. Assim
mesmo, muilos familiares declararam que a impunidade alimenlou
pronunciamenlos publicos de agenle do Eslado que se vangloriarn dos
crimes comelidos e os confessarn publicamj'nle em lorn jocoso corn a lula
dos familiares404 A este respeilo, 0 perilo psicol6gico declarou que:

400 Corte IDH. Caso La Cantuta vs Peru, Sentem;a de 19 de novembro de 2006 Sene C
No 162 par. 219
401 Escrito de petigoes, argumentos e provas das representantes das vitimas e de seus
familiares, pags 87M 97
~02 Corte IDH. Casa G6mez Palomino vs Peru, Sentenya de 22 de novembro de 2005
Serle C No, 136, paL 132
403 Corte IDH Caso Blake vs Guatemala Senteng8 de 24 de janeiro de 1998 Sene C No
36, par. 14

40<\ Decl~ra96es de Laura Petit da Silva, Crimei8 Alice Schmidt de Almeida e Elizabeth
Silveira e Silva ante a Corte Interamericana em audiencia publica realizada em 20 de maio
de 2010.
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A vergonha e 0 constrangimento diante da exibic;:ao publica, ufanista e sem
arrependimentos dos torturadores nos meios de comunicac;:ao, 0

sentimento de impotencia radical e descrenc;:a na justic;:a, a cada vez que
isso se repete na cena publica, sao situac;:oes que amedrontam os
familiares e acentuam a persecutoriedade diante da possibilidade da
repetic;:ao das mesmas violenclas ja vividas e, de modo algum, justic;:adas,
obstaculizadas ou impedidas,Q5.

E tambem paradigmatica a declarac;:ao de dona Leonor, mae de um
desaparecido politico: "[s]into raiva desses militares, como 0 Major Curio,
que vai a publico falar dos seus crimes Nada acontece com eles, e um
absurdo! [ .. ] Tinham que ser punidos, mas ninguem fez nada Eu quero
saber quem fez e 0 que, quero saber a verdade 0 corpo do meu filho, eu
quero que enterre no Araguaia, porque ele amava aquele lugar 406

Ao fixar 0 montante da indenizac;:ao a Corte tem tomado em considerac;:ao
varios fatores, dentre os quais a modalidade do crime, a falta de
determinac;:ao de todos os ~esponsaveis e 0 impacto no projeto de vida e
saude fisica e mental dos familiares das vitimas'o, No presente caso,
somado ao desaparecimento forc;:ado e a morte de seus entes queridos, a
total impunidade em relac;:ao a estes crimes e a ineficacia dos recursos
internos, os familiares das vitimas nao puderam, ate 0 presente momento,
mais de 35 anos desde ocorridos esses fatos, obter os restos de seus
entes e dar-Ihes a devida sepullura. Assim, de acordo com os fatos do
presente caso, 0 desaparecimento forc;:ado das vitimas e as violac;:oes de
direitos humanos perpetradas contra seus familiares produziram um
profundo impacto emocionaL Consequentemente, as representantes das
vilimas e de seus familiares .solicitam que esta Egregia Corte fixe por
equidade os seguintes montantes de forma consistente com os valores
fixados pela Corte em ,casos similares,08

Beneficiarios

ViIimas

Indenizac;:oo par dana moral

US $100.000

~05 Lauda peridal psicol6gico, pag 58

400 Declarayoes feita por affidavit pela vilima Maria Leonar Pereira Marques Anexo 18 da
Petiyao de Apresents(fao de affidavits das Representantes de 20/04/2010 no processo ante
a Corte lnteramericana

.107 Corte IDH Caso de la Masacre de (a Rochela vs Colombia Senten98 de 11 de maio de
2007 Serie C No 163. par 271

406 Corte IDH. Caso de la Masacre de fa Roche/a VS, Colombia Senten98 de 11 de maio de
2007. Serie C No 163. par 273, otJtorgando US$ 100.000 as vitimas diretas do massacre,
US$ 70000 aos mhos e filhas das vltimas. e USS 70 000 aDs companheiros/as
permanentes das vilirnas Corte IDH. Caso Myrna Mack Cl1ang_ par, 267. outorgando US$
110000 a filha da vltirna e US$ 100 000 a urna das filhas da vltirna
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Filho(a)s US $80.000
Esposa(o) ou companheiro(aj US $80.000
Irmaos US $80.000

m.Custas

Conforme apresentado no escrito autonomo de peti90es, argumentos e
provas das representantes das vitimas e de seus familiares, em 8 de julho
de 2009, os representantes dos familiares das vllimas solicitaram a esta
Honoravel Corte que, na presente etapa processual nos concedesse a
oportunidade de apresentar a atualiza9ao dos montantes e comprovantes
sobre as despesas que foram realizadas durante os l.lllimos 10 meses
uulho 2009 a maio 2010) ..

As despesas abaix0409 compreendem, entre outros, os deslocamentos e
despesas adicionais em gastos passagens, diarias, e alimenta9ao para
realiza9ao de reunioes nO,Brasii com os familiares das vitimas, peritos e
testemunhas. Com honorario do perito psic610go e com gastos de
deslocamento, hospedagem e diarias para as testemunhas e peritos a
Costa Rica; ? deslocamento e hospedagem dos representantes das
vitimas a Costa Rica; as despesas resultantes da obten9ao e reprodu9ao
de provas e todos os outros materiais em que se possa incorrer para a
adequada representa9ao das vitimas perante a Honoravel Corte.

Esta atualiza9ao se restringe apenas aos gastos realizados pelo Centro
pela Justi9a e 0 Direito Internacional (CEJIL), uma vez que as demais
organiza90es, a saber, Grupo tortura Nunca Mais -RJ e Comissao de
Famiiiares de Mortos e Desaparecidos de SP nao realizaram despesas a
sererh apresentadas,

o CEJIL atua como representante da vitima e de seus familiares ha 15
anos. desde que foi apresentada a peti9aO inicial perante a Comissao
Interamericana, em agosto de 1995 Desde entao 0 CEJIL realizou gastos
que incluem viagens, gastos com comunica90es, fotoc6pias, papelaria e
correios. Estes 9astos estao concentrados principalmente no impulso do
merito do caso, e no encaminhamento do caso a esta Corte

Durante esse perlodo foram realizadas viagens aos estados que agrupam
o maior numero de familiares do presente caso.

409 ~ Anexo 8 - DOGumentagao referente recibos de custas e despesas apresentadas
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No escrito aut6nomo de peti96es, argumentos e provas das representantes
das vitimas e de seus familiares a documenta9ao apresentada foi
detalhada de acordo com a varia9ao dos tipos de gastos conforme os
respectivos perlodos, ja a presente atualiza9ao tambem esta discriminada
pelo ana em que 0 gasto foi realizado e a finalidade do mesmo

No perlodo compreendido entre 0 mes de julho de 2009 a dezembro de
2009 fcram realizadas 18410 viagens, Iistadas na tabela abaixo, para
efetivar reuni6es entre as representantes das vitimas e respectivos
familiares, para especialmente compartilhar a atualiza9ao do tramite do
caso e explica9ao sobre a elabora9ao dos depoimentos. Tambem fcram
realizadas nestas oportunidades reuni6es com os peritos e testemunhas
do presente caso para defini9ao de prioridades e obten9ao de provas.
Entre os Estados em que fcram realizadas as referidas reuni6es, estao

410 ~Viagem a Brasilia oa Comissao Especial de martos e desaparecidos politicos em 01 de
julho de 2009, pesquis8 dos processos de indeniza~ao pagas pela CEMDP; MReuniiio de
Beatriz em Brasilia com familiares do Caso Araguaia; Reuniao de Beatriz e Viviana nos dias
19 a 21 de agosta em Sao PaL110 para reuni6es com Dr Antonio Mafezzolti, com Dr
Belisario dos Santos Junior, Dr. Marlon Weichert do MPF, com famiJiares do Casa Araguaia
e com Oogs que trabalham com 0 tema de Memoria e Verdade; ~Reuniao nos dias 24 a 28
de agoslo de 2010, em Maraba, Brasilia e Sao Paulo com 0 Eslado Brasileiro, reuniao com
Ongs de Direitos Humanos, reuniao coin Dr. Ubiralan Cazetta do Minislerio Publico Federal
de Be!t§m e 0 Dr Andre Raupp do Ministerio Publico Federal de Maraba Reuniao com
Grupo Tortura nunca Mais - SP e familiares do Caso Araguaia; -Reuniao nos dias 14 e 15
de setembro de 2009 em Sao Paulo no IBCCRIM com Dr, Alessandra Teixeira, com Laura
Petit e Crimeia Almeida. sobre 0 testemunho no Caso Araguaia, com Paulo Endo sobre os
depoimentos; -Reuniao no dia 16 de setembro de 2009 em Minas Gerais reuniao coni
Monica Eustaquio sobre depoimenlo - Familiar Caso Araguaia, e reuniao com 05 demais
familia res do Casa Araguaia, para alualizal)=aa do casa; Reuniao de Helena a Brasilia para
xerocar processo Caso Araguaia em 10 de setembro de 2009: - Viagem de Beatriz em
Fortaleza reaHzada do dia 06 ao dia 09 de outubro de 2009 para comparecer ao velorio de
desaparecido polilico: Bergson Gurjao Farias, realizar entrevislas com familiares de
Bergson Farias e com familiares de Paulo Teodoro de Castro para instrw;ao dos
depoimentos; -Reuniao de ,Helena e Beatriz em Sao Paulo no dia 19 de outubro de 2009
para reuniao com Familiares do Caso Araguaia, e reuni<3o com 0 Perito Paulo Endo; 
Viagem a Brasilia no dia 20 de" oUlubro de 2009 para reunia-o, com familiares dos
desaparecidos politicos. reuniaa com Grupo Tortura Nunca Mais SP; - Reuniao de Helena
nos dias 17 e 18 de novembro de 2009 aSalvador para reuni5es e tomada de depoimentos
com os seguintes familiares do Caso Araguaia: Sonia Maria Haas. irma -de Joao Carlos
Haas Sobrinho.Rosa Maria Dantas Balista, irma de Uirassu de Assis Batista e com Jose
Antonio Correa de Souza. irmao de Rosalindo Souza; -Reuniao de Helena a Curiliba nos
dias 12 e 13 de novembro de 2009 para reuniao com Merces de Castro, irma de Antonio
Teodoro de Castro (Desaparecido na Guerrilha do Araguaia; - Viagem para Sao Paulo no
dia 13 de novembro de 2009 para reuni6es com .Juristas do IBCCRIM, para elaborar
modelo de noUda de crime e desaparecimento das vitimas do Araguaia, e reuniao com
Comissao de Familiares de Mortos e Desaparecidos SP, copeticionarios do Caso Araguaia:
. Reuniao de familiares de vitimas (Crimeia Almeida) no Rio de Janeiro - Atividades
relacionadas ao Caso Araguaia: - Viagem realizada pela Victoria para Brasilia para reuniao
com os familiares do caso Araguaia que estavam elaborando seus depoimentos: -Reuniao
de Beatriz em Sao Paulo do dia 17 ao dia 20 de dezembro de 2009 para diversas reuniDes
referentes aD Caso Araguaia

141



~- .----

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Ceara, Minas Gerais, Parana, Bahia e
Para

No periodo que compreende Janeiro a maio de 2010 as despesas
apresentadas se referem a continuidade de viagens para reuni6es com os
familiares das vitimas nas capitais dos Estado onde estes residem, foram
11'" reuni6es nos seguintes estados da federagao: Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sui e Brasilia

Essas reuni6es culrninaram com um grande encontro no final de fevereiro,
entre as representantes das vitimas e familiares412

.. Compareceram 50

411 • Viagem nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2009, realizadas reunloes em Sao Paulo com
Peritos e testemunhas: com Dr. Paulo Endo e Dr, Mauricio psic61ogos, sabre as laudos
psicol6gicos e individuals de Crimeia Alice e Laura Petit. e analise dos 50 depoimentos,
reuniao com Or Marlon Weichert - Procurador da Republica - testemunha, eolfeg8 do
Material para Dr.. Helio Bfcudo - Penta e, reunL§o com Or Belisario Santos Junior 
leslemunha; Beatriz nos dias 04 e 05 de Feverelro de 2009 viajou para Sao Paulo para
reunifies com Peritos e testemunhas sabre os laudos individuals; - Nos di8s 09 a 11 de
man;:o de 2010 feuniao na AsS'ociayao dos Julzes para Democracia e reuniao com as
testemunhas familiares do Caso Araguaia; reuniao com Comissao de familiares de mortos e
desaparecidos de Sao PaUlo com Grimeia de Almeida; reuniao com Grupo Tortura Nunca
Mais de Sao Paulo, l'tan Seichas do Forum de ex-presos e ex-perseguidos politicos de Sao
Paulo. reuniao com Paulo Endo, sobre os laudos P&icol6gicos do Caso Araguaia; - Beatriz e
Helena viajaram no dia 30 de marva de 2010 para Porto Alegre, para reuniao com as
familiares residentes no rio Grande do Sui; - Dia 11 de maryo de 2010 viagem para Bela
Horizonte (MG) para receber e registrar em cartorio depoimentos de familiares do Caso
Araguaia; - Dias 15 ao dia 17 de marvo de 2010 viagem a Sao Paulo para reuniao com Dr,
Helio Bicudo para finalizar a Pericia - Caso Araguaia, reuniao com Dr,. Marlon Weichert; e
reuniao com a psic6logo Paulo Endo; - Helena e Beatriz,nos dias 27 e 28 de abril de 2010,
viajaram para Brasilia para audiencia com Familiares residentes em Brasilia e sustentaQao
oral do Amicus da ADPF 153; - \lJagem a Sao Paulo nos dias 07 e 08 de maio de 2010 para
reuniees com Laura Petit. Crimeii~ de, Almeida e Or, Belisario - testemunha na Corte e
prepara<;ao para a audiencia com famil!ares do Caso Araguaia; - Beatriz viajou para Sao
Paulo no dia 12105 para participar de reauniao com os familiares dos desaparecidos
residentes no estado de, Sao Paulo; 'Dla 18 de maio de 2010, viagem a Sao Paulo
participa<;8o de um "Atol" Publico", realizado no Patio do Golegio no dia 18/05/2010 no
estado de Sao Paulo para compartilhar com a sociedade civil infonna<;ees sobre a
tramita<;8o do Caso Araguaia na Corte lnteramericana; - Viagem para Costa Rica para
audiencia na Corte lnteramericana nos dia 20 e 21 de maio 2010: Helena Rocha, Beatriz
Affonso, Belisario dos Santos Junior , Crimeia Almeida (familiar de vltima), Laura Petit
(familiar de vitima), Elizabeth Silveira (familiar de vltima)

412 Reuniao de familiares das vitimas, peritos e teslemunhas do Casa Araguaia de no Rio
de Janeiro no dia 27 de fevereiro de 2010: Jose Antonio" partindo de Ilheus, Igor Olimpio
partindo de Sao Paulo, Sonia Haas partindo de Salvador. Diva Santana partindo de
Salvador, Rosa Batista partindo de Salvador, Emilia Mandim partindo de Salvador, Tania
Farias partindo de Fortaleza, Jose Dalmo Ribas partindo de Sao Paulo, Crimeia Almeida
partindo de Sao Paulo, Helenalda Nazareth partindo de Sao Paulo, Laura Silva partindo de
Sao Paulo" Saulo Garlippe partindo de Sao Paulo. Maria de Fatima Macedo partindo de
Minas Gerais, Heloisa Greco partindo de Minas Gerais, Valeria Coulo partindo de Minas
Gerais, Maria Eliana Pinheiro partindo de Brasilia, Marilda Souza partindo de Brasilia,
Terezinha Amorim partindo de Brasilia, Mathilde Lima partindo de Vitoria, Marlon Weichert
partindo de Sao Paulo, Mauricio Pirajino partindo de Sao Paulo, Ivan Seixas partindo de
Sao Paulo
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familiares representando pelo menos urn familiar de cada vitima do () U5' j 1;}
presente caso

Neste periodo tambern se somaram as despesas com a viagem a Costa
Rica para audiencia realizada nesta Douta Corte em 20 e 21 de maio do
corrente ana na qual estiveram presentes testemunhas familiares e nao
familiares, peritos e as representantes da vitimas e respectivos familiares
As c6pias e materiais reproduzidos tambem se avolumaram
consideravelmente nesta etapa do tramite do processo, conforme tabela
abaixo e documenta9aO em anexo

ANO : JULHO A DEZEMBRO DE 2009

ANO : JANEIRO A MAIO DE 2010

Ano 2009/2010 VALOR
C6 las R$ 1.534,88
Correios R$ 59.96

2009 Correios R$ 43,19
C6 las R$ 1.306,10

Correios R$ 284,20
2010 Correios R$ 137,59

Tolal R$ 3.365,92

Ano Descriyao Valor
2009 Livros e DVDs . R$ 593.11
2010 Livros , DVDs e materiais R$ 283.90

TOTAL

Ano Descriyao Valor

2009 Lanches ara diverses reuni5es R$ 24.95
Aliment8yao para reuniao com 50 famlliares fevereiro

2010 de 2010 rio de 'aneiro reuni6es R$ 1.092.29

TOTAL R$ 1.117,24

JULHO A DEZEMBRO DE 2009

Ano Passagensl Perdien e Transportes I Valor
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Hospedagens

Brasilia R$ 993,84
Brasilia R$ 1.040,84

Sao Paulo R$ 1.56380
Maraba, Brasilia e Sao Paulo R$ 1.569,62

Sao Paulo e Minas Gerais R$ 1.040,64
Brasilia R$ 16000

Fortaleza R$ 2.078,84
2009 Rio de Janeiro R$ 462,00

Sao Paulo e Brasilia R$ 889,42
Salvador R$ 711,24
Curitiba R$ 503,24

Sao Paulo R$ 56244
Rio de Janeiro R$ 53094

Brasilia R$ 481,64
Sao Paulo R$ 504,42

2010 Salvador R$ 13545
Rio de Janeiro R$ 30120

Sao Paulo R$ 1.024,04
Sao Paulo R$ 468,90
Sao Paulo R$ 784,04

Porto AleGre e Minas Gerais R$ 1.64712
Sao Paulo R$ 87420
Brasilia R$ 1.843,98

Sao Paulo R$ 160.00
Sao Paulo R$ 160,00
Sao Paulo R$ 822,04

IIheus R$ 637,12
Sao Paulo .R$ 243,04
Salvador R$ 414,52
Salvador R$ 414,52..
Salvador R$ 41452
Salvador R$ 414,52
Fortaleza R$ 660,40
Sao Paulo R$ 372,12
Sao Paulo R$ 372,12
Sao Paulo R$ 37212
Sao Paulo R$ 372.12
Sao Paulo R$ 372.12

Minas Gerais R$ 255,52
Minas Gerais R$ 255,52
Minas Gerais R$ 25552

Brasilia R$ 350,92
Brasilia R$ 350,92
Brasilia R$ 350,92
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Vitoria
Sao Paulo
Sao Paulo
Sao Paulo

Costa Rica - Helena Rocha
Costa Rica - Beatriz Alfonso

Costa Rica - Belisario dos Santos Jr.
Costa Rica - Crimeia Almeida

Costa Rica - Laura Petit
Costa Rica - Elizabeth Silveira

Hospedagem Costa Rica - Viviana krsticevic, Beatriz
Alfonso, Helena Rocha, Belisario dos Santos junior,

Laura Petit, Elizabeth Silveira e Crimeia Alice
almeida

Trans orte hotel- aero orto - hotel
TOTAL

R$ 240,72
R$ 478,12
R$ 448,44
R$ 796,12
R$ 1.728,92
R$ 1.729,30
R$ 2.948,31
R$ 1.769,98
R$ 1.834,42
R$ 1.728,92

R$ 6.041,82
R$ 434,71

R$ 48.372,23

Ano Descri<;ao Valor
Laudo Pericial Psicologico Crimeia Alice de Almeida;
Laura petit e Laudo p,ericial geral de 80 depoimentos

2010 de lamiliares dos desa arecidos R$ 9.350,00

TOTAL R$ 9.350,00

Total de gastos com 0 Caso Araguaia no periodo de julho 2009 a maio
2010413

-Viagens
US$ 25 .. 867,50

(Passagens/Perdien e R$ 48.372,23
Transportes/Hospedagens

Capias e Correios R$ 3 365,92 US$ 1800

Alimenta<;ao' eri1~ reuni5es R$ 1.117,24 US$ 597,45

Honorarios perilo R$ 9350,00 U$$ 5.000

Material para Pesquisas
(Livros e inlorma<;6es R$ 877,01 US$468,98

gerais) -
TOTAL: R$ 63.082,45 US$ 33.733,93
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Neste sentido, as representantes das vitimas e de seus familiares solicitam
a esta EgrEigia Corte que ordene 0 pagamento das custas e despesas
incorridos pelas familiares das vitimas e suas representantes durante 0

tramite deste caso no sistema interamericano. Sobre as despesas e custas
fixadas em favor da Comissao de Mortos e Desaparecidos Politicos de Sao
Paulo, do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e do Centro pela
Justiya e 0 Direito Internacional (CEJIL) pelos gastos assumidos pelas
organizayoes, solicitamos a esta Egn§gia Corte considerar uma mudanya
na sua jurisprudencia, para possibilitar maior celeridade e eficacia nos
pagamentos, determinando que as custas fixadas ern favor das
representantes seja paga pelo Estado diretamente as respectivas
organizayoes. Isto representaria urn retorno a sua jUrisprudencia sobre 0

terna tendo em conta as dificuldades e dilayoes que tern se apresentado
na pratica corn a mudanya de criterio

VIII. Pedidos

Por todo 0 exposto, os j"epresentantes das vitimas e seus familiares
solicitam a esta Honoravel Corte que declare:

o Estado brasileiro responsavel pelo desaparecim.ento foryado das
vitimas deste caso e, portanto, responsavel tambern pela violayao dos
seus direitos a liberdade pessoal, a integridade pessoal, a vida, ao
reconhecimento da personalidade juridica e as garantias e proteyao
jUdiciais contemplados, respectivamente, nos artigos 7, 5, 4, 3, 8 e 25
da Convenyao Americana, em conexao corn 0 dever gerai de respeito
e garantia dos direitos humanos consagrado no artigo 1.1 do mesmo
instrurnento Assirn rnesrno, 0 Estado violou os artigos 1, 2, 6 e eda
Convenyao Interarnericana para Prevenir e Punir a Tortura;

2 0 Estado brasileiro responsavei pela falta de urn processo judicial de
responsabilizayao do desaparecimento foryado e tortura das vitimas
deste caso, inclusive de Maria Lucia Petit da Silva, Bergson Gurjao
Farias e Lourival Moura Paulino, e pela falta de devida diligencia nas
iniciativas de investigayao. Portanto, 0 Estado violou os direitos
consagrados nos artigos 8 e 25 da Convenyao Americana, enos
artigos 1, 6 e 8 da Convenyao Interamericana para Prevenir e Punir a
Tortura ern relayao as vitimas e seus familiares;

3 0 Estado brasileiro responsavel pela falta de respeito e garantia do
direito de acesso a informayao, bern pela denegayao de informayoes
requeridas, pela falta de urn marco normative adequado para a
proteyao do direito, como pela ineficacia dos recursos disponlveis para
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este mesmo fim Portanto, e responsavel pelas viola"oes aos artigos
13, 8 e 25 da Conven"ao Americana, em conexao aos deveres gerais
de respeito e garantia, consagrados no artigo 1 1 e 2 deste
instrumento, em detrimento das vitimas e de seus familiares;

4 0 Estado brasileiro responsavel, pela viola"ao do direito a verdade em
rela"ao aos familiares das vitimas e da sociedade brasileira como um
todo e, portanlo, violou os artigos 1.1, 8, 25 e 13 da Conven"ao
Americana;

5. 0 Estado brasileiro responsavel pela viola"ao do direito a integridade
pessoal em detrimento dos familiares das vitimas, de acordo com 0

disposto no artigo 5 da Conven"ao Americana, em conexao com a
obriga"ao geral de respeito e garantia dos direito humanos
consagrada no artigo 1,1 deste inslrumento;

Consequentemente, solicitamos que esta Honoravel Corte ordene que 0

Eslado:

a) Repare integralmente, de acordo com os paramelros estabelecidos no
sistema interamericano, os familiares das vitimas identificados, pelas
graves viola"oes aos direitos humanos comelidas tanto contra as
vitimas dedesaparecimento for"ado quanlo a eles mesmos;

b) Realize imediatamente as devidas diligencias para proceder de modo
eficaz e em um prazo razoavel, a persecu"ao penal peranle a
jurisdiyao penal comum, para delerminar responsabilidades penais,
e se for 0 caso, a san"ao de todos os autores, civis e mililares,
materiais e inlelecluais, dos falos violatorios cometidos em delrimento
das vitimas do presente caso; ,

c) Deve remover toefos os obstaculos de faCto e de jure, que mantenham
a impunidade, e ulilizar todos os meios disponiveis para realizar a
investigayao e os procedimentos de forma celere a fim de evilar a
repeliyao de graves violayoes aos direitos humanos;

d) Nao pode utilizar de quaiquer dispositivo de direito interno, bem como
de instrumenlos juridicos como a anistia, prescriyao, a coisa julgada,
os principios da irretroatividade da lei penal e do non bis in idem, ou
qualquer excludente de responsabilidade similar, para se eximir de seu
dever de investigar, julgar, e sancionar os responsaveis pelas graves
violayoes de direilos humanos e crimes conta a humanidade como os
denunciados no presenle caso;
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e) Tipitique 0 delito de desaparecimento foryado de pessoas em seu
ordenamento juridico e que esta tipiticayao esteja em conformidade
com os parametros interamertcanos Para tanto, sendo 0

desaparecimento foryado de pessoas urn delito de eXeCUyaO
permanente, ao entrar em vigor a tipiticayao do delito de
desaparecimento foryado de pessoas, a nova lei deve ser aplicada,
tendo ern vista que a conduta delitiva e continua, sem que isso
represente uma aplicayao retroativa;

f) Garanta que sejam julgados pela justiya ordinaria e nao pela justiya
militar, todos os processos que se refiram a qualquer materia nao
vinculada diretamente as funyoes das Foryas Armadas,
particularmente aqueles relativos as graves violayoes de direitos
humanos. Essa garantia deve se estender a qualquer investigayao
previa iniciada com fulcro ern fatos constitutivos do desaparecimento
for,ado das vitimas do presente caso;

g) Assegure que todas as instituiyoes e autoridades estatais sejam
obrigadas a cooperal, inclusive por meio de depoimentos, com a
submissao de informayao e garanta 0 pleno acesso e a abertura de
todos os arquivos e registros, especialmente os referentes as For,as
Armadas, que possam conter dados sobre os possiveis destinos das
vitimas do presente caso, bern como sobre as operayoes militares
realizadas em repressao a GuelTilha do Araguaia;

h) Desclassitique os documentos que podem esclarecer graves violayoes
aos direitos humanos, uma vez que s~postos riscos a seguran,a
nacional nao podem ser suscitados a tim de nao divulgar informayao
sobre 0 desaparecimento foryado das vitimas do presente caso;

i) Adeque 0 prdenpmento jurldico interne aos parametros internacionais
de proteyao do direito de acesso a infomlayaO, em especial no que se
refere a adoyao de uma lei de acesso a informayaO e revogayao das
leis de sigilo;

j) Realize uma vistoria nas dependencias das Foryas Armadas por
investigadores e especialistas em arquivos, independentes das Foryas
Armadas, aos quais deve ser dado 0 mais ample acesso a tim de
localizar arquivos rnilitares;

k) Exija a devoluyao de todos os documentos oticias que estejam
ilegalmente em posse de particulares, nao sendo suticiente uma mera
convocat6ria publica;
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expresse interesse em acompanha-Ia Caso, a participa9ao dos
familiares seja por representa9ao, que esta seja precedida de escolha
realizada entre os mesmos Essa busca deve ser efetivada,
preferencialmente pela CEMDP, que conta com atribui9ao legal para
este fim e confian9a dos familiares, a qual deve ser dotada dos
recursos financeiros necessarios para 0 cumprimento desta tarefa;

m) Realize com a maior brevidade todos os exames necessarios para a
identifica9ao das ossadas que se encontram sob a tutela do Estado e
que ainda aguardam identifica9ao;

n) Promova um ato publico de reconhecimento de responsabilidade
internacional e pedido oficial de desculpas pelas graves viola90es aos
direitos humanos perpetradas contra as vitimas do presente caso, bem
como pela viola9ao dos direitos de seus familiares;

0) PUblique os capitulos relativos aos fatos provados e a analise juridica
dos artigos da Conven9ao violados, assim como a parte resolutiva da
senten9a de merito em seu Diario Oficial e em um jornal de grande
circula9ao nacional Igualmente, que publique um livro com 0 inteiro
teor da senten9a;

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

q) Crie um memorial em homenagem aos mortos e desaparecidos
politicos no Brasil, com enfase nas vitimas do presente caso e na luta
de suas respectivas familias, 0 qual devera contar com exposi90eS
permanentes e temporarias, bem como devera ser planejado em
conjunto e definir permanentemente as diretrizes de gestao com a
participa9ao da sociedade civil, em especial vitimas, familiares de
vitimas e sobreviventes;

r) Instale uma comissao da verdade, cujo planejamento e constitui9ao
deverao seguir parametros internacionais, como autonomia e
independencia. Esta deve contar com a participa9ao consultiva das
vitimas e familiares Da mesma forma, para garantir a sua
independencia, agentes publicos de institui90es que promoveram as
a90es repressivas realizadas durante a ditadura militar nao poderao
ser membros da citada Comissao

s) Brinde assistencia medica, psicol6gica e psiquiatrica gratuita aos
familiares do presente caso que demonstrarem interesse no
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tratamento Essa assistencia deve permanente e possibilitar um apoio
especializado que considere todos os aspectos das experiencias
traumalicas sofridas pelos familiares;

t) Realize 0 pagamento das indenizayoes determinadas a titulo de danos
materiais e imateriais no presente caso;

u) Pague as custas e despesas incorridos pelas representantes das
vitimas e de seus familiares durante 0 tramite deste caso no sistema
interamericano As representantes solicitam que 0 pagamento dos
pedidos de custas e despesas seja efetuado pelo Estado diretamente
as mesmas

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de alta
estima e considerayao

1/ /:
1/ ;/ t"
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Vi,,'iana Krsticevic
CE.J1L
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CEJIL

'7'2A~~1UW!.e. ~
-Eillabeth Silveira e Silva . ,

GTNM-RJ

--- --__ .::- C' -_...~~~_

Vivian Holzllacker
CEJIL
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