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“Oxalá possamos ter a coragem de ficar sós e 

a valentia de arriscarmos ficar juntos.” 

    (Eduardo Galeano) 

 



RESUMO 

 

Este trabalho discute a adoção pelo Estado brasileiro das medidas necessárias à 

implementação das garantias estabelecidas pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos no ordenamento jurídico pátrio. O Estado brasileiro foi responsabilizado perante a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo desaparecimento de 70 pessoas na região do 

Araguaia durante a ditadura civil/militar de 1964-1985. Esta condenação ensejou para o 

Estado a obrigação de realizar atos e remover obstáculos para o efetivo cumprimento das 

obrigações internacionais firmadas pela adesão ao Pacto de San José, entretanto, verificou-se 

o conflito entre as práticas dos diversos órgãos públicos no trato com os direitos humanos e a 

ordem jurídica democrática inaugurada em 1988. Este trabalho também investiga a relação 

entre a impunidade e a repetição de novos casos de desrespeito aos direitos humanos na 

atualidade. 

 

Palavras-chave: Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Responsabilidade 

Internacional do Estado.  Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work discusses the adoption by the Brazilian State of the measures necessary for the 

implementation of the guarantees established by the American Convention on Human Rights 

in the paternal law. The Brazilian government was accountable to the Inter-American Court of 

Human Rights for the disappearance of 70 people in the Araguaia region during the civil 

dictatorship/military from 1964 to 1985. This conviction gave rise to the State to perform acts 

and remove obstacles to the effective implementation of international obligations entered into 

by adherence to the Pact of San José, however, there was the conflict between the practices of 

the various public agencies in dealing with human rights and democratic legal system 

inaugurated in 1988. This work also investigates the relationship between impunity and the 

repetition of new cases of human rights abuses today. 

 

Keywords: American Convention on Human Rights, the International State Responsability, 

Democratic State. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu e processou litígio 

internacional em desfavor do Estado brasileiro em virtude do desaparecimento de 70 pessoas 

adversárias do regime autoritário estabelecido em 1964. Esta demanda avaliou as ações de 

combate empreendidas pelo Exército brasileiro na região do Araguaia, entre os anos de 1972 e 

1975, e o fato do Brasil, no âmbito doméstico, não ter apurado esses crimes, deixando de 

aplicar as devidas sanções contra os responsáveis. Tal omissão ensejou a necessidade de 

acionar os mecanismos de proteção à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 

1969. 

A principal pespectiva para a elaboração deste texto é o contínuo desrespeito aos 

direitos humanos concretizados pelo Estado brasileiro, tanto durante os regimes de exceção 

como no decorrer do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Carta Constitucional de 

1988. As ações desenvolvidas perante os tribunais locais relacionadas à apuração das 

circunstâncias da morte do senhor Gomes Lund, e das demais vítimas da guerrilha do 

Araguaia, tanto antes como após a sentença internacional proferida pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, mostram claramente como o sistema democrático atual mantém 

algumas ferramentas e concepções próprios dos tempos de restrição de direitos. 

Para que se alcance uma melhor compreensão sobre esta faceta da democracia 

brasileira, que, infelizmente, mostra-se parte de uma tendência mundial que se manifestou 

após a década de 1970, estruturamos o trabalho destacando a atuação dos familiares das 

vítimas e do próprio Estado brasileiro em torno da jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos decorrente, especialmente, dos atos necessários ao cumprimento da 

sentença para o caso Gomes Lund, exarada em 24 de novembro de 2010 por este Tribunal. 

No entanto, para que seja possível comprender o alcance dos pontos dispositivos e 

das medidas reparadoras determinadas pela Corte no caso Gomes Lund, torna-se relevante, 

num primeiro momento, estudarmos a interpretação que vem sendo construída para a 

Convenção Americana pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como os 

embaraços nacionais mais frequentes que dificultam a aplicação das medidas reparadoras 

impostas aos Estados Partes do tratado de San José, especialmente os entraves legislativos e 

interpretativos vivenciados no Brasil. Este é o tema do primeiro capítulo desta monografia. 

Adiante, realizamos uma análise do caso contencioso Gomes Lund perante a 

Corte Interamericana, inicialmente discutindo as violações de direitos humanos cometidas 

pelo Estado, em seguida, analisando a pertinência das medidas reparadoras cominadas e, por 
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último, verificando o cumprimento das determinações da Corte pelo ordenamento jurídico 

nacional. Ao longo deste exame foram aportados dados a cerca das ações promovidas na 

jurisdição interna, pelos familiares das vítimas e pelo Ministério Público Federal, desde 1982. 

Esta etapa do trabalho está disposta no segundo capítulo do texto. 

O terceiro capítulo desta monografia estuda aspectos relevantes para uma 

compreensão inicial sobre a atualidade das práticas violadoras dos direitos do homem no 

Brasil, com destaque para os atos de repressão policial perpetrados contra o exercício do 

direito à livre expressão do pensamento durante as manifestações populares ocorridas ao 

longo do ano de 2013, notadamente no Estado do Rio de Janeiro. 

Este trabalho buscou interpretar o papel do Sistema de Justiça Americano para a 

realização da justiça e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito na ordem interna 

do Estado brasileiro e analisar as medidas adotadas pelo Brasil para compor os direitos das 

vítimas da guerrilha do Araguaia e seus familiares, e o seu reflexo para o enfrentamento das 

práticas violentas dos agentes estatais que hoje vitimam outras pessoas. 

Ele foi estruturado buscando entender como as medidas estatais, de cunho 

administrativo, legislativo e judicial, contribuíram ou dificultaram o esclarecimento e a 

punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos, promovidas pelo Estado 

no caso da guerrilha do Araguaia. Buscou também analisar a sentença proferida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos para este caso, buscando destacar os aspectos que 

contribuem para a valorização dos direitos fundamentais das pessoas em situação de 

encarceramento, tanto aquelas envolvidas na guerrilha como aquelas que são vítimas da 

violência estatal no presente, relacionando possíveis soluções de Estado para prevenir e 

reparar essas graves violações dos direitos humanos. 

Para realizar este trabalho foi empreendida uma análise dos documentos 

pertinentes e a consulta aos doutrinadores que tratam de matérias correlatas, todos indicados 

nas referências, assim como foi feita uma pesquisa histórica sobre a guerrilha do Araguaia e 

todo o contexto da ditadura civil-militar de 1964-1985. 
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2 OS DIREITOS HUMANOS NO ÂMBITO DA CONVENÇÃO AMERICANA E AS 

PRINCIPAIS QUESTÕES RELACIONADAS A SUA EFETIVAÇÃO 

 

O desrespeito aos direitos humanos perpetrados no Brasil em represália ao 

movimento popular da guerrilha do Araguaia, coordenada e executada por autoridades 

públicas entre os anos de 1970 e 1974, não obteve, no direito interno, a proteção jurisdicional 

devida. Foram impetrados processos jurisdicionais e administrativos de natureza não penal 

para fins de esclarecimento dos fatos e posterior responsabilização criminal, porém as 

diversas tentativas de parte dos familiares e do Ministério Público não alcançaram a 

necessária tutela jurídica e, portanto, não foram capazes de oferecer informações básicas, tais 

como o paradeiro das vítimas ou indicar os nomes dos autores das violações. 

Em busca de acesso à justiça estes familiares, organizados em comissões e 

representados por instituições, procuraram a ordem internacional para ver reparados os 

direitos que lhes foram negados no âmbito interno. As ações empreendidas almejaram 

alcançar os direitos à proteção judicial e às garantias judiciais  prevista na Convenção 

Americana, a qual o Brasil é signatário, desde 1998. 

O direito de acesso à justiça é entendido como a possibilidade de qualquer 

indivíduo acionar mecanismos previamente concebidos pelo Estado, de caráter administrativo 

ou judicial, para que sejam determinados seus direitos ou para que haja resolução de conflitos 

(CAMPOS, 2013, p. 26). O acesso à justiça é reconhecido em vários instrumentos 

internacionais de direitos humanos, por exemplo, a Declaração Universal sobre Direitos 

Humanos, que o prevê nos artigos VIII e X; e a Convenção Americana que estabelece o 

direito de acesso à justiça nos artigos 8º (Garantias Judiciais) e 25º (Proteção Judicial). 

Os artigos 8º e 25º da Convenção Americana consagram direitos específicos, que 

devem ser respeitados no âmbito do processo judicial e administrativo, tais como o direito ao 

devido processo legal; a um prazo razoável; a um juízo independente e imparcial; a vedação 

ao tribunal de exceção e a possibilidade de exigir o cumprimento das decisões judiciais 

proveniente do juízo competente. 

Os órgãos autorizados para conhecer dos assuntos relacionados ao cumprimento 

dos compromissos assumidos pelos Estados Partes1 na Convenção Americana são a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos2 e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos3. O 

                                                                 
1Adotamos a terminologia utilizada pela Convenção Americana. 
2A Corte Interamericana é o órgão jurisdicional que resolve sobre os casos de violações de direitos humanos 

perpetrados pelos Estados Partes da OEA e detém uma competência consultiva e contenciosa. Seu objetivo é 
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Estado brasileiro foi então demandado por sua ineficácia para apurar e punir as violações de 

direitos humanos perpetradas durante as ações de combate à guerrilha. 

O Centro pela Justiça e o Direito Internacional, representando parte dos familiares 

das vítimas, apresentou uma petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

em 1995. A Comissão endereçou ao Estado suas recomendações para o caso, porém, 

constatando as dificuldades pelas quais passava o país para garantir as devidas reparações 

submeteu a demanda à Corte Interamericana, em 2009. 

A complexidade do desrespeito aos direitos humanos ocorridos no Araguaia não é 

um fato isolado e historicamente superado entre os Estados Partes da Convenção Americana. 

Outros acontecimentos semelhantes também foram submetidos à apreciação da Corte 

Interamericana, assim como outros que representam uma violação aos direitos em menor 

proporção. As marcas deixadas pela infração aos dirietos humanos exigem que a 

jurisprudência da Corte seja adequada e específica para que, além de reparar os danos,   possa 

garantir a construção de medidas sociais eficazes e suficientes para a não repetição dos 

acontecimentos. 

A Corte vem construindo sua interpretação para a Convenção Americana de forma 

a declarar a responsabilização internacional dos Estados sempre que estes deixam de garantir 

os direitos humanos. Antes de adentrarmos no estudo detalhado sobre a  decisão no caso 

Gomes Lund, é necessário conhecer um pouco mais a cerca da jurisprudência que a Corte 

produziu ao longo de sua atuação, procurando analisar como é fixada a responsabilidade dos 

Estados e como as medidas de reparação são determinadas de acordo com o caso concreto. 

Essa atitude investigativa pode nos levar a uma melhor compreensão da realidade da proteção 

aos direitos na região. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
interpretar as disposições da Convenção Americana, assim como de outros tratados que versem sobre direitos 

humanos adotados pelos Estados que a ratificaram. A Corte pode ainda adotar medidas provisórias em 

situações específicas, graves e urgentes, que cheguem ao seu conhecimento (ALMEIDA, 2013, p. 91). 
3O papel da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o de receber as representações contra os Estados 

violadores e, após fazer juízo de admissibilidade, poderá pedir informações ao Estado onde aconteceram as 

violações ou proceder a investigações para aclarar os fatos. Primeiramente a Comissão busca soluções 

pacíficas para as controvérsias, não sendo possível, instaura o contencioso internacional perante a Corte para 

fins de responsabilização do Estado. Somente os Estados Partes e a Comissão Interamericana têm direito de 

submeter um caso à decisão da Corte. O acesso das vítimas ou de seus familiares não ocorre diretamente no 

sistema interamericano.  Desde 2001, quando entrou em vigor o Regulamento da Corte, o indivíduo poderá 

tomar parte no contencioso ainda na fase de denúncia, em razão da garantia da igualdade processual entre as 

partes e do contraditório (ALMEIDA, 2013, p. 92). 



14 

 

2.1 A INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO AMERICANA E AS MEDIDAS 

REPARADORAS DETERMINADAS PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

As recomendações e as decisões definitivas do sistema Interamericano, à medida 

que a Comissão e a Corte foram desenvolvendo seus trabalhos, passaram a considerar as 

nuances e as circunstâncias do desrespeito enfrentado pelas vítimas para produzir 

determinações aos Estados que procurem encontrar específicas soluções para o caso. 

Esta atuação se baseia no artigo 63º da Convenção Americana,4 que permite 

escolher as formas de reparação adequadas, de acordo com a necessidade implícita nos fatos. 

Este artigo expressa norma geral consuetudinária que  indica precisamente a natureza das 

reparações em direitos humanos, isto é, de que estas devem compreender diversas 

possibilidades para conferir à vítima a satisfação dos seus direitos. As principais espécies de 

medidas reparadoras utilizadas no sistema interamenricano são a restituição de direitos, a 

indenização, medidas satisfativas variadas e as garantias de não repetição (CAMPOS, 2013, p. 

43). 

As sentenças condenatórias proferidas pela Corte, de um modo geral, envolvem 

todas essas medidas reparadoras, aplicadas temperadamente. Passemos ao estudo dessas 

medidas, analisando as circunstâncias imediatas que fundamentam a escolha por uma ou 

outra. 

Quanto às medidas reparadoras indenizatórias ou compensatórias, percebe-se 

relevante trabalho da Corte em reconhecer a importância central da demanda das vítimas para 

fixar o valor das indenizações cabíveis por danos materiais e imateriais, pois estas passaram a 

ser concedidas a partir da perspectiva daquelas. Em geral, a construção das medidas 

reparadoras deve procurar restituir às vítimas o gozo de seus direitos, buscando reestabelecer 

a situação anterior à violação, não apenas sob o ponto de vista patrimonial, mas também 

considerando integralmente sua personalidade. É o que se conhece como restitutio in 

integrum ou restituição na íntegra, que, na teoria, permite a completa eliminação da situação 

violadora e seus efeitos. 

Entretanto a restituição integral pode não ser possível ou suficiente. Muitas vezes 

as reparações apenas aliviam o sofrimento humano experimentado em decorrência do 

                                                                 
4“Artigo 63º 1 Quando se decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a 

Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará 

também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja 

configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada”. 
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desrespeito sofrido. A restituição na íntegra é um ideal de reparação. A própria Corte 

Interamericana reconhece esses limites e vem determinando medidas que procuram reparar as 

consequências da violação. Na sentença proferida no caso 19 Comerciantes5, de 2004, 

verifica-se tal entendimento:          

Es preciso tomar em consideración que em muchos casos de violaciones a derechos 

humanos, como el presente, no es possible la restitutio in integrum, por lo que, 

teniendo em cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter 

alia, ségun la jurisprudência internacional, mediante uma justa indenización o 

compensación pecuniária. Es necesario añadir lãs medidas de carácter positivo que 

el Estado debe adoptar para assegurar que no se repitan hechos lesivos. (CIDH,  

2004, p. 99) 
 

Em todas as sentenças em que se declaram violações aos direitos humanos a Corte 

Interamericana vem determinando o pagamento de indenizações (CAMPOS, 2013, p. 33). 

Embora tais atos gerem consequências que não se pode ressarcir integralmente, a 

jurisprudência da Corte vem utilizando as circunstâncias da violação como forma de 

fundamentar o quantum a ser pago a título indenizatório. Para determinar o montante a Corte 

leva em conta o tempo que a vítima permaneceu encarcerada; os sofrimentos que padeceu em 

decorrência dos tratos cruéis, desumanos e degradantes a que foi submetida, tais como 

incomunicabilidade, exibição em trajes infames nos meios de comunicação, detenção em cela 

minúscula e sem ventilação nem luz natural, ameaças de afogamento; restrições em seu 

regime prisional ou outros atos violadores (CIDH, 1998, p. 33). 

Quanto às reparações fixadas pela Corte Interamericana em razão dos danos 

imateriais sofridos, pode-se dizer que elas repercutem mais significativamente para o Direito 

Internacional. Os danos imateriais são presumidos de forma absoluta sempre que os direitos 

humanos são violados, pois tais atos sempre causam sofrimento, angústia, humilhação e dor 

às vítimas e a seus familiares (CAMPOS, 2013, p. 34). A jurisprudência da Corte  vem 

determinando como medidas reparadoras a realização de atos ou obras de alcance e 

repercussão públicos que possam gerar como efeitos a recuperação da memória das vítimas, o 

reestabelecimento de sua dignidade, o reconhecimento público de que o Estado cometeu 

especificamente as violações relacionadas ao caso e o compromisso de realizar esforços para 

que tais atos não voltem a se repetir (CIDH, 2001c, p. 36). 

Nas primeiras sentenças envolvendo reparações proferidas pela Corte, os casos 

Velásquez Rodríguez (1988) e Godínez Cruz (1989)6, somente determinou-se a reparação 

                                                                 
5O caso 19 Comerciantes refere-se ao desaparecimento forçado de 19 comerciantes por um grupo paramilitar 

agindo sob o comando do Exército colombiano, em 1987. 
6O caso Velásquez Rodríguez (1988), trata da detenção e posterior desaparecimento de Àngel 

ManfredoVelásquez Rodríguez, no Estado de Honduras em virtude da ação de grupos armados que agiam em 
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indenizatória, ou seja, o dispositivo da sentença previa apenas o pagamento de pecúnia a título 

de reparação pelos atos violadores. Foi com o caso Aloeboetoe7, de 1993, que a Corte passou 

a prescrever reparações utilizando-se também do conceito de dano imaterial. Para determinar 

as reparações por danos imateriais, a corte passou a considerar as possíveis alterações nas 

condições de existência da vítima ou da sua família; e, nas sentenças relativas aos povos 

indígenas, também passou a considerar os danos causados à coletividade, isto é, aos membros 

da comunidade indígena (CAMPOS, 2013, p. 35). 

No caso Comunidad Mayagna Awas Tingni, de 2001, a Corte considerou que, em 

virtude da falta de demarcação das terras desta comunidade indígena, o dano material 

decorrente deveria ser reparado mediante uma indenização pecuniária. Outra reparação 

estabelecida nesta sentença foi a obrigação de o Estado da Nicarágua investir, a título de 

reparação por dano imaterial, no prazo de 12 meses, uma soma de cinquenta mil dólares 

americanos em obras ou serviços de interesse coletivo em benefício deste povo indígena, de 

comum acordo e sob a supervisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além, é 

claro, de proceder à demarcação das terras, fazendo às alterações legislativas e administrativas 

necessárias (CIDH, 2001b, p. 85). 

 Existem ainda outros elementos incorporados à jurisprudência da Corte no 

momento de fixar indenizações por danos imateriais. Um deles é o elemento cultural, isto é, 

como a vítima e seus familiares mais próximos se relacionam com determinados grupos 

sociais, tais como a igreja, e de que maneira esses vínculos podem influenciar as 

características e o escopo das reparações ordenadas ao Estado. Outro elemento é a 

vulnerabilidade em que se encontram certos grupos e pessoas. No caso Ximenes Lopes de 

2006, quando o Brasil foi condenado pela primeira vez perante a Corte Interamericana,  

considerou-se que a deficiência mental que sofria a vítima tornava-o vulnerável. Em outubro 

de 1999, o senhor Damião Ximenes Lopes veio à óbito em virtude de maus tratos e torturas 

que sofreu quando encontrava-se internado em um centro de saúde integrante do Sistema 

Único de Saúde no Estado do Ceará (CAMPOS, 2013, p. 36). 

O caso Loayza Tamayo, de 1999, introduziu o conceito de “dano ao projeto de 

vida” na jurisprudência da Corte. A própria vítima solicitou ao Tribunal indenização pela 

                                                                                                                                                                                                        
plena luz do dia, entre os anos de 1981 a 1984. O caso Godínez Cruz (1989) trata do desaparecimento de 100 

a 150 pessoas em Honduras em virtude da ação de grupos armados que agiam em plena luz do dia, entre os 

anos de 1981 a 1984. 
7O caso Aloeboetoe (1993) trata do assassinato de 07 pessoas (cimarrones) por militares, no Suriname, em 1987. 

A Corte determinou o pagamento de indenização; determinou a criação de uma fundação, com recursos do 

Estado, ressaltando a obrigação deste de não intervir ou agravar as atividades daquela; e determinou a 

reabertura de uma escola em Gujaba. 
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frustração de seu projeto de vida e a Corte acatou. O projeto de vida se liga às expectativas de 

realização pessoal e profissional dos indivíduos. Seu significado no caso é negativo, pois 

reflete a perda de oportunidades de desenvolvimento pessoal em virtude do desrespeito aos 

direitos humanos. A importância deste caso é emblemática e representou um avanço no 

sistema de reparação, pois a reparação se aproximou do ideal de justiça almejado pela vítima 

(CAMPOS, 2013, p. 37). 

Quanto às medidas reparadoras de satisfação, compreende-se que “são um 

conjunto flexível de medidas, determinado de acordo com as circunstâncias de um caso 

concreto, de maneira a permitir uma efetiva e integral reparação do dano ocasionado à 

vítima.” (CAMPOS, 2013, p. 38). A Corte Interamericana vem desenvolvendo criativas 

formas para aplicar estas reparações. 

A sentença exarada constitui em si mesma uma medida de satisfação, pois, ao 

reconhecer a condição da pessoa como vítima de grave violação de direitos humanos, repara a 

memória e o sentido da dor experimentada por ela própria e seus familiares. 

Podemos citar também o reconhecimento da responsabilidade do Estado e a 

consequente manifestação de pesar (caso Bámaca Velásquez, 2001); a realização de atos 

públicos, com pedido de desculpas às vítimas e a publicação da sentença que condenou o 

Estado em jornal de grande circulação, especialmente na zona em que reside os atingidos 

pelas violações (caso Tibi, 2004); obrigações de fazer, de caráter simbólico, em homenagem 

às vítimas, como a abertura de postos médicos ou escolas com o nome delas na comunidade a 

que pertenciam (caso Aloeboetoe, 1993; caso Niños de la Calle, 2001; caso Gómez 

Paquiayuri, 2004); a criação de uma bolsa de estudos anual, com o nome da vítima, capaz de 

cobrir todos os custos de estudos em antropologia numa universidade de prestígio nacional e 

dar o nome de uma rua ou praça conhecida, colocando uma placa em memória da vítima (caso 

Myrna Mack Chang, 2003); pagamento de tratamento para reabilitação física e psicológica 

aos familiares das vítimas (caso 19 Comerciantes, 2004); a localização e entrega dos restos 

mortais aos familiares das vítimas (caso 19 Comerciantes, 2004; caso Trujillo Oroza, 2002) e 

a determinação de que fosse erguido um monumento, também ordenada no caso 19 

Comerciantes, em lugar escolhido pelo Estado Colombiano e pelos familiares, com o nome 

das vítimas, fazendo uma referência expressa de que sua existência caracteriza o cumprimento 

de reparação ditada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CAMPOS, 2013, p. 39-

41). 

Quanto às medidas reparadoras que estabelecem garantias de não repetição, elas 

possuem caráter preventivo e se destinam a evitar que o Estado violador dos direitos humanos 
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volte a praticar tais atos. As garantias de não repetição representam a possibilidade de que os 

casos decididos pelo Tribunal tenham maior alcance e influência, pois provocam impactos 

além do caso em questão. 

Podemos citar, como exemplo de garantias de não repetição, a exigência de que a 

legislação interna do país violador se adapte aos ditames da sentença, inclusive as 

constituições nacionais. No caso Barrios Altos a Corte declarou que duas leis peruanas de 

anistia (Lei nº 26.479 e Lei nº 26.492) não tinham efeitos jurídicos e contrariavam a 

Convenção Americana (CIDH, 2001a, p. 16) e no caso La Última Tentación de Cristo o 

Tribunal determinou que o Chile modificasse sua Constituição para suprimir a censura prévia 

e permitir a exibição deste filme (CIDH,  2001d, p. 36 e 37). 

A fixação da obrigação de investigar, processar e punir penalmente os agentes 

responsáveis pela violação dos direitos humanos na jurisdição doméstica, é também uma 

medida que previne sua repetição. A Corte não possui jurisdição penal, mas determina que o 

Estado cumpra seu papel de punir os atos violadores, com base no artigo 1.1 da Convenção 

Americana. 

Todos os mecanismos de reparação citados acima contribuem para o 

aperfeiçoamento do sistema interamericano, porém tais medidas efetivamente só cumprem o 

seu papel quando as decisões proferidas são aplicadas e acatadas internamente pelos Estados 

Partes, especialmente as medidas reparadoras voltadas para a não repetição. Tentando instar as 

sociedades americanas à aplicarem estas decisões, a Convenção Americana prevê mecanismos 

de supervisão e controle da correta aplicação das sentenças que a interpretam. Esta função 

vem sendo desempenhada pela própria Corte, que cumula as atribuições de julgar e de 

fiscalizar seus julgados. 

 

2.2 AS DIFICULDADES DOS ESTADOS PARTES, ESPECIALMENTE O BRASIL, PARA 

IMPLEMENTAR AS DETERMINAÇÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Para acompanhar o cumprimento de suas sentenças, a Corte Interamericana vem 

desenvolvendo, desde 2005, o método de estabelecer um procedimento em que as partes 

envolvidas podem avaliar o cumprimento da mesma. Passado o prazo para implementar os 

dispositivos, a Corte solicita informações ao Estado sobre as medidas tomadas para dar 

cumprimento às disposições da condenação; somente então encaminha essas informações 

prestadas à Comissão Interamericana e às vítimas da violação para que formulem observações 
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sobre os atos de cumprimento realizados. Diante das considerações de ambos, Estado, 

Comissão e vítimas, a Corte analisa se houve ou não o cumprimento de todas as disposições 

de sua sentença e, conforme o caso, orienta o Estado para esta finalidade. O Tribunal emiti 

Resoluções, chamadas Supervisão de Cumprimento de Sentença, que registrarão os avanços 

quanto à implementação de suas decisões. 

Caberá à Corte, segundo o artigo 65º da Convenção Americana, anualmente, 

submeter à consideração da Assembleia Geral um relatório de suas atividades do ano anterior 

e, de modo especial e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado 

não tenha dado cumprimento a suas sentenças. 

A Corte possui ainda a faculdade de convocar audiências públicas ou privadas 

com a finalidade de supervisionar o cumprimento de suas decisões, definitivas ou provisórias, 

e analisar os obstáculos que permanecem para efetivar suas determinações. Essa medida foi 

utilizada para a supervisão do cumprimento da sentença do caso Lund Gomes, no dia 21 de 

maio de 2014, quando foi realizada audiência privada, contando com a presença de 

representantes do Estado, dos familiares das vítimas e da Comissão Interamericana (CIDH, 

2014, p. 2). 

Ao discutir o cumprimento das decisões pelos Estados, outro tema mostra-se 

relevante, isto é, uma análise do direito nacional a cerca dos modos de recepção e 

obrigatoriedade de implementar as determinações dos tribunais internacionais. 

De um modo geral, no sistema interamericano, no plano do direito interno dos 

Estados Partes, não há previsão de mecanismos específicos de execução imediata das 

sentenças da Corte. Apenas o Estado do Peru e a Colômbia tratam sobre a implementação das 

decisões internacionais de modo sistemático. 

A lei peruana, lei nº 27. 775, de 08 de julho de 2002, afirma o caráter vinculante, 

definitivo e executório das decisões das cortes internacionais. O Estado peruano reconhece 

que tais decisões não necessitam passar por nenhum tipo de exame prévio pelo Poder 

Judiciário como condição para reconhecimento de validade. A decisão é comunicada 

oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores ao Poder Judiciário, o qual a 

encaminhará ao tribunal onde se esgotou a jurisdição interna, que delegará sua execução ao 

juiz competente. É prevista a possibilidade do direito de regresso do Estado contra o agente 

que causou a violação dos direitos humanos (SEIXAS, 2011, p. 168). 

A concentração da função de dar cumprimento às decisões internacionais no Poder 

Judiciário apresenta algumas dificuldades, sobretudo quando as medidas satisfativas 

determinadas são de competência exclusiva dos Poderes Executivo ou Legislativo. Em razão 
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do Princípio da Separação entre os Poderes, o Poder Judiciário não poderá agir em nome dos 

demais, tampouco determinar que cumpram a decisão internacional, em razão da autonomia e 

independência entre eles. 

A Colômbia, por sua vez, através da Lei nº 288 de 1996, criou outro mecanismo  

para dar cumprimento às decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e às do 

Comitê de Direitos Humanos previsto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

Compete ao Comitê de Ministros8 aconselhar o Estado acerca da conveniência ou não em 

cumprir uma determinação oriunda desses órgãos internacionais. Cabe ao Comitê decidir se 

no caso concreto foram reunidos os elementos de fato e de direito capazes de ensejar a 

responsabilização ao Estado colombiano (SEIXAS, 2011, p. 169). 

O Estado Colombiano somente poderá se pronunciar em desacordo com a decisão 

internacional se o Estado possuir à sua disposição instrumentos para manifestar sua 

insatisfação perante tais órgãos, como a possibilidade de interposição de um recurso. Caso o 

Estado colombiano não possa mais recorrer da decisão, o Comitê de Ministros não poderá 

decidir desfavoravelmente pelo cumprimento da decisão no âmbito doméstico. A lei também 

prevê a obrigação do Estado de pagar indenização pelos prejuízos causados por violações aos 

direitos humanos. Após o Comitê de Ministros decidir pela necessidade de cumprir esta 

decisão, caberá ainda determinar e liquidar o montante da indenização, por via conciliatória 

ou de jurisdição contenciosa-administrativa. 

Observe que a sistematização da lei colombiana refere-se apenas ao cumprimento 

de decisões proferidas por órgão inicial ou intermediário, e que, portanto, não inclui as 

sentenças proferidas pela Corte Interamericana, que possuem caráter definitivo. No entanto, 

esta previsão legal, além de representar uma sistematização sobre o tema cumprimento das 

decisões internacionais em direitos humanos, representa também um modelo que concentra as 

medidas de satisfação à cargo do Poder Executivo, diferentemente da solução encontrada pelo 

Peru, que o faz com o olhar dirigido ao Poder Judiciário. 

Os outros países membros do sistema interamericano não possuem 

regulamentação específica para o cumprimento de decisões proferidas pela Corte. Vejamos, 

brevemente, a situação legislativa em alguns países da América Latina. No Paraguai não há 

norma constitucional ou lei que trate da matéria. O cumprimento das decisões é inspirado no 

Princípio da Boa-fé. A Carta Constitucional Venezuelana, em seu artigo 31, dispõe a 

obrigação do Estado de adotar medidas para o cumprimento das decisões dos organismos 

                                                                 
8Este Comitê é formado pelos Ministros de Estado do Interior, das Relações Exteriores, da Justiça e do Direito e 

da Defesa Nacional. 
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internacionais. A Guatemala acata as decisões dos órgãos jurisdicionais e “quase judiciais” 

provenientes tanto do sistema regional como do sistema global de proteção aos direitos 

humanos e sugere que o Estado, através de seus órgãos e instituições, cumpra a decisão. No 

Panamá, o Ministério das Relações Exteriores transmite às autoridades competentes as 

recomendações e decisões a fim de que tomem as medidas necessárias para o seu 

cumprimento (SEIXAS, 2011, p. 170 e 171). 

O Estado brasileiro não possui mecanismos especificos voltados para o 

cumprimento de decisões internacionais. A análise deste ponto é muito relevante para a 

compreensão a cerca das dificuldades encontradas na ordem interna para o cumprimento da 

sentença exarada pela Corte Interamericana no caso Lund Gomes. 

As soluções apontadas pela doutrina nacional para a falta de regulamentação 

interna são 1) a execução espontânea da decisão pelo Estado brasileiro; 2) a ausência de 

execução por falta de regulamentação. Tal posicionamento acarretaria a responsabilização 

internacional do Estado, pois o artigo 68 da Convenção Americana dispõe que não é possível 

invocar a falta do direito interno para descumprir o disposto no Tratado; 3) a elaboração de 

atos normativos que se destinem a regulamentar o cumprimento das decisões internacionais. 

Há projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional com esse intuito (PL nº 3.214, de 

2000; e PL nº 4.667, de 2004) e 4) a equiparação da sentença da Corte Interamericana com os 

institutos que já se encontram regulamentados pela legislação brasileira em vigor (SEIXAS, 

2011, P.172). 

Para compreendermos melhor as consequências das soluções apontadas pela 

doutrina nacional para o cumprimento das decisões da Corte, precisamos analisar a natureza 

jurídica das sentenças proferidas por este Tribunal. Para a maior parte da doutrina, trata-se é 

de uma sentença internacional, o que a diferencia de uma sentença estrangeira. 

O direito estrangeiro volta-se à disciplina da jurisdição de um Estado estrangeiro, 

diverso do direito nacional. Já o direito internacional regula os direitos e deveres dos Estados, 

dos Organismos Internacionais e dos indivíduos perante a ordem internacional. Desta 

distinção decorre a distinção entre sentença estrangeira e internacional. Uma sentença 

estrangeira deve ser entendida como uma decisão proferida por um tribunal submetido à 

soberania de determinado Estado e que a decisão proferida por um tribunal internacional, que 

tem jurisdição sobre os Estados Partes da Convenção que o criou, deve ser compreendida com 

caráter internacional (MAZZUOLI, 2005, p. 122 e 123). 

No ordenamento pátrio toda sentença estrangeira depende de homologação do 

Superior Tribunal de Justiça para ser executada internamente, conforme o artigo 105, I, i da 
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Constituição Federal. Ao considerar a sentença da Corte Interamericana uma sentença 

estrangeira, implicará a necessidade de prévia homologação perante o STJ antes de sua 

execução. Do contrário, uma sentença internacional prescinde de tal formalidade. 

Considerando que a sentença da Corte Interamericana é classificada como 

internacional, percebe-se que falta regulamentação interna que oriente a execução da decisão. 

Alguns autores sustentam que as sentenças da Corte tem força de título executivo, 

equiparando-se aos procedimentos internos relativos à execução de sentença desfavorável ao 

Estado. Desta maneira, suprem a falta de específica disciplina. 

Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais, segundo o novo 

Código de Processo Civil. O rol dos títulos executivos extrajudiciais é descrito na lei 

taxativamente. Considerar a sentença da Corte título executivo extrajudicial implicaria a 

necessidade de produção legislativa para incluí-la no rol legal, já que a nova lei não o fez. 

Por outro lado, inclui-se entre os títulos executivos judiciais a sentença proferida 

no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa 

ou pagar quantia. Trata-se de documento expedido por autoridade jurisdicional e quer-se 

compreender que esta autoridade é tanto a nacional quanto a internacional, desde que 

reconhecida pela adesão do Estado aos tratados ratificados e internalizados. 

No Brasil, por ser reconhecida a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e considerando o direito de acesso amplo ao Poder Judiciário9, pode-se considerar 

que as sentenças da Corte podem ser executadas no plano interno na qualidade de título 

executivo judicial. Tal conclusão leva a novos problemas, dependendo do órgão responsável 

pelo adimplemento e da natureza da ordem reparadora determinada na sentença. 

Quando se trata de reparação pecuniária, não há um sistema legal específico que 

regule a matéria. Entretanto, existe previsão expressa na Convenção Americana10 de que o 

pagamento pode ser feito segundo os critérios de execução contra a fazenda pública vigente 

em cada Estado Parte. No Brasil, o pagamento feito pelo Estado segue o procedimento 

prescrito no artigo 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, os quais adotaram o sistema de expedição de precatórios. 

Nos contenciosos em que sofreu condenação perante a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, o Estado brasileiro decidiu cumprir espontaneamente as reparações 

pecuniárias determinadas. A opção brasileira de afastar o rito dos precatórios tornou-se 

                                                                 
9“Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário”, conforme o artigo 

5º, XXXV, Constituição de 1988. 
10É o que dispõe o artigo 68º 2 da Convenção Americana. 
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interessante por que representou uma satisfação ainda mais rápida, aplicando tratamento mais 

favorável às vítimas de violação de direitos humanos. 

Quanto à execução de tutela específica, embora o artigo 63º da Convenção 

Americana estabeleça esta possibilidade, podendo ser determinada obrigação de fazer ou de 

não fazer, o artigo 2º combinado com o 68º limitou-se a declar apenas o comprometimento 

dos Estados Partes em adotar todos os meios possíveis, de caráter legislativo ou de outra 

natureza, necessários para tornar efetivos os direitos e as liberdades individuais. Assim, cabe 

exclusivamente aos Estados regular a execução deste tipo de obrigação. 

Os dispositivos da sentença que versem sobre reparações não pecuniárias, na falta 

de legislação específica, devem ser executados conforme o direito interno prevê a execução 

das obrigações de fazer e de não fazer comuns. O juiz, para efetivar a tutela específica da 

obrigação, poderá determinar medidas capazes de assegurar o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento. As medidas processuais disponíveis para o juízo são as medidas sub-

rogatórias e as medidas coercitivas11. Essa sistemática, contudo, não pode ser completamente 

aplicada aos dispositivos não pecuniários das sentenças da Corte. 

O princípio da restitutio in integrum, que significa recriar as condições anteriores 

à violação, no que for possível, norteia as decisões da Corte. Porém, em razão da natureza dos 

direitos violados, em muitos casos resta impossível a aplicação máxima deste princípio, sendo 

determinadas medidas reparadoras que busquem uma aproximação da satisfação ideal. A 

Corte vem desenvolvendo sua jurisprudência e podemos indicar algumas medidas de cunho 

não pecuniário que vêm sendo aplicadas: a determinação de que o Estado realize o devido 

procedimento de investigação, apuração e punição dos responsáveis pela violação dos direitos 

humanos; a declaração oficial de culpa do Estado pelo cometimento das violações dos 

direitos; a realização de atos solenes e simbólicos em nome da memória das vítimas; a 

determinação de que o direito interno seja modificado para que possa conferir proteção aos 

direitos humanos e outras. 

Percebe-se que estas medidas deverão ser cumpridas por um dos Três Poderes em 

cada ente da federação, dependendo da competência constitucional atribuída a cada um. 

Quando à execução de um dispositivo obriga o próprio Poder Judiciário, cabe-lhe 

espontaneamente cumprir o comando e, consequentemente, evitar as represálias internacionais 

                                                                 
11As medidas sub-rogatórias são aquelas que prescindem da realização de atos voluntários praticados pelo 

devedor para a obrigação ser satisfeita. O órgão jurisdicional substitui a figura do devedor para que se 

alcance o adimplemento. Já as medidas coercitivas, por outro lado, destinam o adimplemento da obrigação ao 

devedor, e contra este é fixada uma coação indireta para que o faça prontamente. 
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cabíveis pelo descumprimento. Quando a execução obriga os outros poderes da federação, 

surgem os principais problemas. 

Uma sentença da Corte Interamericana justifica o cumprimento direto pelo Poder 

Executivo de dispositivos como manifestação pública de pesar, editar atos administrativos, 

propor projetos de lei ou criar data e cenários urbanos em memória das vítimas. Assim 

também, o Poder Legislativo pode abster-se de editar norma conflitante com os compromissos 

internacionais que impõem respeito aos direitos humanos ou adotar regra legal necessária para 

dar cumprimento à sentença. Porém, em razão do Princípio da Independência e Harmonia 

entre os Poderes, o conteúdo de algumas determinações da Corte não poderá ser executado no 

Poder Judiciário contra os demais, já que tal princípio impede a ingerência de um poder sobre 

o outro, salvo nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição Federal. 

Como alternativa à execução das sentenças da Corte pelo Poder Judiciário o 

Estado brasileiro instituiu, através do Decreto nº 4.433, de 18 de dezembro de 2002, a 

Comissão de Tutela dos Direitos Humanos. Entre suas atribuições destacava-se a de 

promover, fiscalizar e adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos (artigo 2º, II). Essa comissão era vinculada ao Ministério 

da Justiça, pela secretaria de Direitos Humanos. Seu funcionamento foi precário até que a 

reforma administrativa criada pela Lei nº 10.683, de 2003, extinguiu ambas. Em substituição 

foi criada a Secretaria Especial dos Direitos Humanos vinculada à Presidência da República, a 

qual não possui órgão específico para a tutela do sistema Interamericano. 

Resta dizer que para manter uma comissão com a função de monitorar e promover 

a execução das sentenças da Corte Interamericana será preciso que esta se basei nos princípios 

da autonomia, liberdade e legitimidade. É fundamental que o trabalho seja realizado sem 

nenhuma ingerência política ou ideológica externa. Para tanto, deve possuir ampla 

representatividade, contando com representantes da sociedade civil e entes da federação que 

envolvam os três poderes, de modo a legitimar as decisões de cumprimento contra um dos 

entes ou poderes da federação. 

Outra possível solução possível é a aprovação legislativa de regulamento que 

discipline a matéria no direito interno. Atualmente, tramitam dois projetos de lei no 

Congresso Nacional sobre este tema. 

Existe uma proposta legislativa, o Projeto de Lei nº 3.214 de 2000, que se iniciou 

na Câmara dos Deputados, por iniciativa do Deputado Federal  Marcos Rolim, PT/RS, que 

torna as decisões da Corte qualificadas como título executivo judicial, cujo crédito passará a 

ser considerado de natureza alimentícia, com a preferência própria quanto à ordem de 
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pagamento dos precatórios. Outro ponto que este PL regualmenta é o direito de regresso 

contra o ente federado violador que ensejou a condenação do Estado. Algo importante a 

destacar é que, durante a tramitação houve retrocesso interpretativo por parte do Deputado 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, senhor José Dirceu, que 

recomendou emendas ao projeto para assegurar que as decisões da Corte não tenham imediata 

força executória, incluindo no texto a necessidade de homologação destas, qualificando-as 

como sentenças de natureza estrangeira. 

A outra proposta legislativa é o Projeto de Lei nº 4.667 de 2004, de iniciativa do 

Deputado Federal José Eduardo Cardozo, PT/SP, que tramitou na Câmara dos Deputados e 

que, hoje, encontra-se no Senado Federal, sob o nº 170/2010, no momento arquivado ao final 

da Legislatura, em 26 de dezembro de 2014. 

Esse projeto prevê que as decisões dos Organismos Internacionais de Proteção aos 

Direitos Humanos, cuja competência for reconhecida pela República Federativa do Brasil, 

produzirão efeitos imediatos no ordenamento jurídico interno, cabendo o cumprimento da 

obrigação de reparação às vítimas à unidade da Federação responsável; estabelece ainda que a 

União procederá a reparação devida, para evitar a frustração da obrigação, e ajuizará ação 

regressiva contra as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos atos que derem causa a 

decisão de caráter pecuniário. 

Também prevê que, para a execução das determinações que sejam obrigações de 

fazer, medidas policiais, medidas judiciais ou de competência do Ministério Público e 

medidas cautelares ou provisórias, seja concedido prazo ao ente competente para que 

apresente Plano de Cumprimento da Decisão, contendo previsão das ações e a identificação 

dos responsáveis pela execução. Há também a previsão de um órgão, composto por 

representantes ministeriais e representantes da sociedade civil, para acompanhar a 

implementação das decisões e das recomendações dos organismos de proteção. Este órgão 

deverá acompanhar as negociações entre os entes federativos implicados e os postulantes 

internacionais; promover o entendimento entre os governos estaduais e municipais com os 

Poderes Legislativo e Judiciário, visando ao cumprimento das obrigações e fiscalizar a 

implementação das políticas públicas necessárias para adimplir as obrigações. 

As medidas propostas por este projeto de lei são abrangentes e podem representar 

uma garantia para o cumprimento das decisões reparadoras para as violações dos direitos 

humanos. A proposta prevê a responsabilização articulada entre os órgãos dos poderes, e, ao 

mesmo tempo, a responsabilização individual das autoridades competentes pela execução das 
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medidas necessárias, o que pode levar o país a alcançar melhores resultados quanto ao 

cumprimento das sentenças condenatórias impostas pela Corte Interamericana. 

Até agora tecemos, principalmente, algumas considerações relevantes sobre as 

formas de proteção dos direitos e as dificuldades para protegê-los no âmbito da Convenção 

Americana. Fizemos uma análise do panorama jurisprudencial de proteção conferido pela 

Corte Interamericana e as dificuldades que os Estados Partes enfrentam, no direito interno, 

para implementar as decisões daquela, especialmente o caso brasileiro. A análise realizada 

indica as condições gerais de proteção aos direitos humanos na região e no Brasil. 

Esperamos ter demonstrado as circunstâncias basilares necessárias à compreensão 

das condições reais e atuais tanto a respeito da amplitude das medidas reparadoras 

determinadas pela sentença do caso Gomes Lund, quanto a respeito das possibilidades 

nacionais de efetivar o seu total cumprimento. 
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3 CASO GOMES LUND 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos demandou12 o Estado brasileiro 

perante à Corte Interamericana por graves violações de direitos  cometidas na região do 

Araguaia13 entre os anos de 1972 e 1975. A medida buscou demonstrar a alegada 

responsabilidade do Brasil pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 

pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e camponeses da região. 

Esses fatos ocorreram no contexto da ditadura civil/militar de 1964-1985 e considerados de 

autoria dos agentes do Estado brasileiro que realizaram operações no local. 

O movimento político conhecido como Guerrilha do Araguaia foi criado como 

uma medida de enfrentamento ao regime militar. Sua estratégia de resistência à ditadura era a 

construção de um exército popular de libertação. Apesar da irrelevância bélica do movimento, 

como se depreende pelo número ínfimo de participantes, foram realizadas expedições de 

combate aos opositores envolvendo um número total de 13 mil homens, entre membros do 

Exército, Marinha,  Força Aérea e das Polícias Federal e Militar. Como resultado das 

atividades das forças armadas, no final de 1974 não havia mais guerrilheiros no Araguaia. 

Somente restou a notícia de que seus corpos haviam sido desenterrados e queimados ou 

atirados nos rios da região. 

Através da Lei nº 9.140 de 1995 o Estado reconheceu sua responsabilidade pela 

morte de opositores políticos entre os anos de1961 a 1979. Para tanto declarou  como mortas 

as pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades 

políticas neste período. Essa mesma lei, em seu anexo I, indicou o nome de 136 mortos pelo 

regime ditatorial, dos quais 60 deles desapareceram no Araguaia; fixou, também, 

procedimento administrativo para incluir outros nomes, a requerimento dos interessados, 

                                                                 
12O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e a Human Rights Watch/Americas apresentaram, em 

1995, uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em nome de pessoas desaparecidas no 

contexto da Guerrilha do Araguaia e seus familiares. A Comissão expediu o Relatório de Admissibilidade 

apenas em 2001 e, em 2008, aprovou o Relatório de Mérito, que continha determinadas recomendações ao 

Estado. Esse relatório foi notificado ao Estado ainda em 2008, sendo-lhe concedido prazo de 02 meses para 

que informasse sobre as ações executadas com o propósito de implementar as recomendações da Comissão. 

As informações oferecidas não foram consideradas satisfatórias e a Comissão decidiu submeter o caso à 

jurisdição da Corte em 2009 (cf. CIDH, 2010, p. 3). 
13A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia está localizada entre os Estados do Pará e Tocantins. O rio Araguaia 

estabelece divisa natural entre estes estados. Xambioá, uma das cidades palco para as ações de combate à 

guerrilha, era localizada dentro do território do estado de Goiás, hoje, porém, pertence ao Estado de 

Tocantins. Dados encontrados no sítio <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_Araguaia-Tocantins>, acesso em: 

10 de jul. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_Araguaia-Tocantins
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perante a Comissão Especial. Esta comissão esteve encarregada de conceder indenizações14 

aos familiares das vítimas. 

Diversas medidas judiciais e administrativas foram impetradas desde 1982 para 

que as circunstâncias dos desaparecimentos forçados fossem esclarecidas e encontrados os 

restos mortais das vítimas. Esta tarefa foi empreendida por parte dos familiares e pelo próprio 

Ministério Público Federal. As informações oferecidas pelo Estado sobre as operações 

militares desenvolvidas no Araguaia, além de tardiamente apresentadas, não foram capazes de  

esclarecer os principais pontos de interesse das demandas, isto é, localizar os corpos das 

vítimas e oferecer dados a cerca da autoria das violações. A interpretação da Lei de Anistia 

brasileira mostrou-se o principal obstáculo para as pretenções de acesso à informação. 

Diversos setores do governo brasileiro compreenderam que a Lei nº 6.683/79 era legítima, 

inclusive no ponto em que criou a situação de autoanistia. Essa compreensão resultou na 

negativa de informações ou no retardo em prestá-las. 

Esse entendimento foi recentemente renovado pelo Supremo Tribunal Federal, em 

29 de abril de 2010,  no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 153, interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a 

declaração de não-recebimento pela ordem constitucional de 1988 do disposto no § 1º do 

artigo 1º da Lei de Anistia. Os impetrantes pretendiam demonstrar que a Carta Constitucional 

de 1988 não se coaduna com a interpretação que beneficiou os agentes públicos responsáveis, 

entre outros crimes, pela prática de homicídio, desaparecimento, abuso de autoridade, lesões 

corporais, estupro e atentado  violento ao pudor contra os opositores políticos do regime 

militar. O Supremo decidiu pela compatibilidade entre as duas normas e declarou que a lei 

anistiadora representou uma etapa necessária ao processo de reconciliação e redemocratização 

do país e que não se tratou da implementação de uma autoanistia. A cristalização desta 

compreensão no direito interno, a partir da cúpula do Poder Judiciário, mesmo após a 

instauração da instância internacional perante à Corte Interamericana, demonstra como está 

arraigada esta concepção no seio social. 

Entre os anos de 1980 e 2006 foram realizadas 13 expedições de busca à região 

empreendidas por parte dos familiares das vítimas; pela Comissão Especial, instituída pela Lei 

nº 9.140/1995; pela Comissão Interministerial, criada pelo Decreto 4.850/2003; e pelo 

Ministério Público. As ações de busca realizadas pelos familiares encontraram os restos 

                                                                 
14A Corte declarou que, em razão desta lei, o Estado brasileiro pagou um total de mais de R$ 6.000.00,00 (Seis 

milhões de reais) somente aos familiares de 58 vítimas da Guerrilha do Araguaia, até o ano de 2010 (CIDH, 

2010, p. 34). 
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mortais das únicas duas vítimas de desaparecimento identificadas15 até o presente, eles foram 

encontrados no cemitério de Xambioá, em 1991. Na segunda expedição realizada pela 

Comissão Especial, entre junho e julho de 1996, foram encontrados 03 restos mortais, mas 

apenas um era compatível com a busca. Em outubro de 2001, o Ministério Público Federal 

realizou uma nova expedição à região e encontrou 08 restos mortais, que ainda não foram 

identificados (CIDH, 2010, p. 35). 

A partir de 2006 o Brasil deu início à criação de um banco de dados genéticos, 

recolhendo amostras de sangue dos familiares para criar um perfil genético de cada 

desaparecido. Em 2009 o Estado criou o Grupo de Trabalho Tocantins16, em cumprimento à 

sentença da Ação Ordinária nº 82.00.24682-517, com a finalidade de coordenar e executar as 

atividades necessárias para a localização, reconhecimento e identificação dos corpos dos 

guerrilheiros do Araguaia. Esse grupo explorou 23 sítios na região, entre cemitérios e outros. 

Todos os esforços empreendidos pelo Brasil em buscar os corpos, até o presente, resultaram 

na exumação de 27 restos mortais, dos quais apenas três foram identificados e se 

relacionavam com a guerrilha (CIDH, 2014, p.12 e 13). 

A falta de informações sobre o paradeiro das vítimas e dos agentes responsáveis  

perpetuou a impunidade para as mortes ocorridas no Araguaia. Diante das iniciativas do 

Estado, lamentavelmente incapazes de informar o destino dos corpos e de repercutir 

penalmente contra os autores dos fatos, é que se pode mensurar a importância da atuação da 

Corte Interamericana. A necessidade de procurar outras estratégias para construir as respostas 

capazes de interromper o processo de impenitência para graves violações de direitos humanos 

gestou esta demanda internacional. 

O Estado brasileiro foi demandado por desrespeito ao direito ao reconhecimento 

da personalidade jurídica, à vida, à integridade e à liberdade pessoais; ao direito às garantias 

judiciais e à proteção judicial; ao direito à liberdade de pensamento e de expressão, às 

garantias judiciais e à proteção judicial respectiva; e ao direito à integridade pessoal dos 

familiares das vítimas (CIDH, 2010, p. 3 e 4). 

Após instaurado o contencioso internacional, o Brasil teve oportunidade para 

apresentar sua defesa. Em exceção preeliminar, o Estado brasileiro questionou a competência 

                                                                 
15Trata-se do senhor Lourival Moura Paulino, identificado em 2008, e do senhor Bérgson Gurjão Farias, 

identificado em 2009, após a realização de testes de DNA mais sofisticados. A senhora Maria Lúcia Petit da 

Silva, identificada em 1996, foi considerada vítima de execução extrajudicial (CIDH,  2010, p. 45). 
16O Grupo de Trabalho Tocantins teve suas atividades reformuladas e também seu nome, que passou a ser Grupo 

de Trabalho Araguaia, através da Portaria Interministerial nº 1, de 05 de maio de 2011. 
17Este processo de natureza civil corre na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sua impetração 

data de 19 de fevereiro de 1982 (CIDH, 2010, p. 70). 
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temporal da Corte para analisar os fatos, pois ocorridos antes do reconhecimento da jurisdição 

contenciosa do Tribunal que data de 10 de  dezembro de 1998. 

A Corte decidiu que, em virtude do Princípio da Vedação à Irretroatividade, não 

poderia exercer sua competência para responsabilizar o Estado por fatos anteriores ao 

reconhecimento dela. Porém, declarou que a compreensão do Direito Internacional é de que o 

desaparecimento forçado de pessoas possui caráter contínuo ou permanente e que somente 

cessa quando se conheça o paradeiro das vítimas e as circunstâncias do crime sejam 

esclarecidas, sendo possível indicar os autores dos fatos. Deste modo, o Tribunal declarou-se 

apto a examinar e se pronunciar sobre as violações que ocorreram antes do reconhecimento de 

sua competência que não tenham sido investigadas e julgadas pelas autoridades locais até a 

data de ratificação do tratado (CIDH, 2010, p. 10). 

O Estado também questionou a competência da Corte Interamericana para revisar 

decisões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, pois este havia adotado a tese da recepção 

da Lei de Anistia pela nova ordem constitucional, na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 153. 

A Corte afirmou que o esclarecimento quanto à violação ou não, pelo Estado, de 

suas obrigações internacionais, decorrente da atuação de seus órgãos jurisdicionais, pode levar 

ao exame dos processos internos, inclusive e eventualmente, das decisões de tribunais 

superiores, visando estabelecer sua compatibilidade com a Convenção Americana. Essa 

decisão confirma outros julgados anteriores da própria Corte neste mesmo sentido, os quais 

apontam para a necessidade de adequação do ordenamento jurídico interno ao Direito 

Internacional (CIDH, 2010, p. 20). 

Quanto ao mérito, o Brasil reconheceu sua responsabilidade pelos 

desaparecimentos ocorridos na região do Araguaia, destacando que já havia feito isso desde a 

edição da Lei nº 9.140/95. Entretanto, a defesa sustentou que o Estado agiu, quanto ao acesso 

às informações e à punição dos agentes criminosos, em conformidade com a legislação 

nacional e em nome do pacto social pela redemocratização e que fez tudo ao seu alcance para 

reestabelecer o sentido e reparar as violações sofridas,  reconhecendo as mortes, pagando 

indenizações justas e realizando solenidades em homenagem às vítimas (CIDH, 2010, p. 31). 

A Sentença da Corte Interamericana de 24 de novembro de 2010 declarou a exata 

responsabilidade do Estado para o caso, consolidando o reconhecimento espontâneo feito pelo 

Brasil através da Lei 9.140; indicou precisamente as vítimas abrangidas pela decisão; decidiu 

a cerca da interpretação conforme à Convenção Americana para muitos aspectos 
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controvertidos no direito interno e determinou medidas reparadoras adequadas à realidade 

brasileira com o intuito de por fim ao silenciamento dos militares sobre esses acontecimentos. 

 

3.1 OS DIREITOS HUMANOS NA “GUERRILHA DO ARAGUAIA” 

 

O Brasil foi responsabilizado internacionalmente no caso “Guerrilha do Araguaia” 

pela infração a diversos artigos da Convenção Americana. Vamos analisar os principais 

aspectos dos direitos violados pelo Estado, os quais foram reconhecidos pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

O Estado foi responsabilizado no caso Gomes Lund e outros pela violação do 

direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade e à liberdade 

pessoais em relação à sua obrigação de respeitar e garantir esses direitos. Eles foram 

articulados conjuntamente na sentença, embora sejam direitos autônomos e dispostos em 

artigos diversos ao longo da Convenção Americana. Tal raciocínio jurídico decorre da própria 

natureza do ato de fazer desaparecer. O desaparecimento forçado é um ato complexo que 

implica o desrespeito a todos esses direitos conjuntamente18. 

A Corte reconhece que o ato de desaparecimento forçado possui caracterização 

pluriofensiva, caracterização esta que resulta de seus elementos simultâneos e constitutivos, 

pois assim é reconhecido em diferentes instrumentos internacionais, a saber: a) a privação da 

liberdade; b) a intervenção direita de agentes estatais ou sua aquiescência e c) a negativa de 

reconhecer a detenção e revelar a sorte ou o paradeiro da pessoa implicada (CIDH, 2010, p. 

38). 

O desaparecimento forçado de pessoas é compreendido pelo Tribunal 

Interamericano sob uma perspectiva integral em virtude da pluralidade de condutas que, 

unidas por um único fim, violam de maneira permanente os direitos das vítimas, enquanto 

subsistam bens jurídicos protegidos pela Convenção. A prática de desaparecimento forçado 

implica num completo abandono dos princípios essenciais dos direitos humanos, por isso sua 

proibição alcançou o caráter de jus cogens. 
                                                                 
18Esse núcleo jurídico de proteção aos direitos humanos é formado pela interpretação combinada entre os artigos 

3º; 4º 1; 5º 1; 7º 1 e 1º 1 da Convenção Americana, os quais dispõem “Artigo 3º Toda pessoa tem pessoa tem 

direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Artigo 4º 1 Toda pessoa tem o direito de que se 

respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Artigo 5º 1 Toda pessoa tem o direito de que se respeite 

sua integridade física, psíquica e moral. Artigo 7º 1 Toda pessoa tem direito à liberdade e a segurança 

pessoais. Artigo 1º 1 Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades 

nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”. 
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O modo geral de execução deste ato é descrito pela Corte Interamericana como 

uma violação múltipla que se inicia com uma privação de liberdade contrária ao direito, onde 

as vítimas se encontram sujeitas a órgãos estatais de repressão, onde sofrem tortura ou 

assassinato. A execução dos detidos ocorre em segredo e sem julgamento legal, seguida de 

ocultação do cadáver, com o objetivo de alcançar impunidade. Por ser uma prática dirigida 

pelo Estado, segue-se a ausência de investigação sobre o ocorrido e a impunidade se 

concretiza. A Corte reconhece que o ato de desaparecimento impõe à vítima uma 

indeterminação jurídica absoluta perante à sociedade por negar sua existência (CIDH, 2010, p. 

45). 

O dever de prevenção do Estado abrange, segundo interpretação da Corte, todas as 

medidas de caráter jurídico, político, administrativo e cultural que promovam a salvaguarda 

dos direitos humanos. A existência de centros legalmente reconhecidos para custodiar pessoas 

privadas de sua liberdade, bem como a existência de registros dos detidos, constituem 

salvaguardas fundamentais contra o desaparecimento forçado (cf. CIDH, 2010, p. 40). 

Ademais, aquela Corte fixou o entendimento de que 

sempre que haja motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa foi submetida a 

desaparecimento forçado deve iniciar-se uma investigação. Essa obrigação 

independe de apresentação de uma denúncia, pois, em casos de desaparecimento 

forçado, o direito internacional e o dever geral de garantia impõem a obrigação de 

investigar o caso ex officio, sem dilação, e de maneira séria, imparcial e efetiva...toda 

autoridade estatal, funcionário público ou particular, que tenha tido notícias de atos 

destinados ao desaparecimento forçado de pessoas, deverá denunciá-lo 

imediatamente (CIDH, 2010, p. 40). 

 

A comunidade internacional reconhece que, para haver uma investigação efetiva, 

os Estados devem estabelecer marco normativo adequado para conduzi-las. Infere-se, pelo 

menos, duas exigências para que seja possível uma satisfatória investigação: a) regulamentar 

o desaparecimento forçado de pessoas como delito autônomo, posto que a persecução penal é 

uma forma de prevenir futuras violações e b) o Estado deve garantir que nenhum obstáculo 

normativo ou de outra índole impeça a investigação dos fatos e a punição dos envolvidos. 

O Brasil também foi responsabilizado internacionalmente no caso “Guerrilha do 

Araguaia” por desrespeito ao direito às garantias judiciais19 e à proteção judicial20 em relação 

                                                                 
19As garantias judiciais representam um corpo mínimo de proteção, que orientam a ação estatal nos atos de 

aplicação da justiça. Descarta também a ação de grupos civis organizados autonomamente. O artigo 8º da 

Convenção Americana estabelece que “toda pessoa tem o direito de ser ouvida,  com as devidas garantias e 

dentro de um prazo razoável, por um Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de 

seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” 
20O artigo 25º da Convenção Americana estabelece o direito à proteção judicial. Buscando efetivar essa proteção, 

o artigo 25º 2 determina que “os Estados Partes da Convenção Americana comprometem-se a assegurar que 
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às obrigações de respeitar e garantir os direitos humanos e o dever de adotar disposições de 

direito interno suficientes para desempenhar tal mister. 

A Lei nº 6.683, de 1979, foi considerada incompatível com os direitos 

consagrados pelos artigos 1º 1; 2º; 8º 1 e 25º da Convenção Americana21 por fundamentar a 

falta de investigação dos fatos, bem como a falta de julgamento e sanção dos responsáveis. 

A obrigação de investigar violações de direitos humanos corresponde a medidas 

positivas que os Estados devem adotar para garantir os direitos reconhecidos pela Convenção 

Americana. Tal responsabilidade exige uma tomada de atitude que supere a mera existência 

formal de garantias e que estas não dependam da iniciativa de particulares. A investigação 

deve dispor de todos os meios legais disponíveis e deve estar orientada à determinação da 

verdade. 

Para dar cumprimento aos tratados internacionais de direitos humanos o Estado 

precisará, segundo entendimento da Corte (CIDH, 2010, p.59), afastar ou suprimir as leis de 

anistia que representem obstáculo normativo à investigação e à punição dos responsáveis por 

graves violações de direitos humanos. As alegações de proibição de retroatividade de lei penal 

mais grave ou da coisa julgada não podem significar o perdão para os beneficiários das leis de 

anistia. A sujeição do Estado à jurisdição interamericana impede que o princípio da 

irretroatividade da lei penal seja invocado para justificar descumprir os deveres assumidos em 

matéria de persecução de violações graves aos direitos humanos. 

Em virtude do caráter permanente do ato de fazer desaparecer uma pessoa, até que 

esta seja reconhecida como morta nas específicas circunstâncias, que sejam entregues os 

restos de seu corpo aos familiares e que se investigue e puna os responsáveis por tal ato, o 

crime se prolonga no tempo e contra a investigação dos fatos e punição dos responsáveis não 

                                                                                                                                                                                                        
a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que 

interpuser tal recurso; a desenvolver as possibilidades de recurso judicial e a assegurar o cumprimento, pelas 

autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.” Assim, 

qualquer medida ou norma interna que dificulte o acesso dos indivíduos às instâncias jurisdicionais, quando 

não justificadas, implicará violação do direito de acesso à justiça. E não basta a mera existência formal de 

recursos. Os recursos, para promover a proteção judicial, devem ser adequados e efetivos para remediar a 

situação jurídica prejudicada. 
21“Artigo 2º Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por 

disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as 

suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra 

natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos. Artigo 8º 1 Toda pessoa tem direito a ser 

ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz competente, independente e 

imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 

ou para que se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 

outra natureza. Artigo 25º Toda pessoa tem direito a um recurso rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, 

perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais 

reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja 

cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”. 
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se pode alegar prescrição ou qualquer outra excludente de responsabilidade penal. A soberania 

interna dos Estados sofre limites. Os direitos que emanam da natureza humana, valores que 

são superiores a toda norma de que disponham as autoridades do Estado, inclusive o próprio 

Poder Constituinte, não podem se sujeitar às leis que anistiam graves violações de direitos 

humanos. 

Acompanhando todos os órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, 

diversas altas cortes nacionais da região e sua própria jurisprudência, a Corte Interamericana 

reiterou, para efeitos do Caso Gomes Lund, serem inadmissíveis as disposições de anistia, as 

disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que 

pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações de direitos 

humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os 

desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos inderrogáveis 

reconhecidos pelo direito internacional (CIDH, 2010, p. 64). 

A Corte Interamericana considerou que a interpretação aplicada à Lei de Anistia 

aprovada pelo Brasil afetou o dever internacional do Estado de investigar e punir as graves 

violações de direitos humanos ocorridas no Araguaia, impedindo o acesso dos familiares das 

vítimas à justiça. Portanto, as disposições desta lei carecem de efeitos jurídicos e não podem 

fundamentar a paralisia estatal para apurar os fatos e punir os eventuais agentes envolvidos. 

O Brasil igualmente foi responsabilizado pela violação do direito à liberdade de 

pensamento e de expressão; pela afetação do direito de buscar e a receber informação; bem 

como do direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. Da mesma maneira, o Estado foi 

responsabilizado por exceder o prazo razoável para a tramitação da ação ordinária 

empreendida pelos familiares das vítimas com o fim de obter informações. 

Alguns familiares das vítimas do Araguaia promoveram ação judicial de natureza 

não penal, desde 1982, com o objetivo de promover o esclarecimento das circunstâncias dos 

desaparecimentos forçados, localizar os restos mortais e ter acesso aos documentos oficiais 

sobre as operações militares na região, trata-se da Ação Ordinária nº 82.00.24682-5, que 

tramitou perante a Primeira Vara Federal do Distrito Federal. 

A defesa do Estado nesta ação civil se baseou na alegação de inexistência dessa 

informação22 e, consequentemente, na alegada perda do objeto da ação. Após o trânsito em 

                                                                 
22Em 1999, o Estado afirmou que “não havia qualquer mínima prova razoável da existência de um suposto 

relatório da Guerrilha do Araguaia.” (CIDH, SENTENÇA de 24 de novembro de 2010, parágrafo 222). Em 

2000, o Ministro da Defesa informou sobre a inexistência do referido relatório, afirmando “não há 

documento nem qualquer outra informação a ser prestada àquela autoridade, neste momento e que, em 11 de 
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julgado, o juiz da execução, em 2003, requereu ao Estado o envio do relatório sobre a 

guerrilha. Apenas em 2009 a União Federal apresentou cerca de 21.00023 laudas de 

documentos dos arquivos do antigo Serviço Nacional de Informações, contendo informações 

sobre a guerrilha. Destacamos que o Estado não esclareceu, nem mesmo diante da Corte, 

quais foram as diligências realizadas que levaram à declaração oficial de que não havia a 

documentação. Neste mesmo ano foi instaurado o Grupo de Trabalho Tocantins, cuja 

finalidade é buscar os corpos das vítimas desaparecidas, como medida de cumprimento desta 

sentença. 

As Procuradorias da República dos estados do Pará, de São Paulo e do Distrito 

Federal, em 2001, iniciaram Inquéritos Civis Públicos decorrentes da representação oferecida 

por alguns familiares das vítimas do Araguaia. Em razão desta iniciativa, foi proposta uma 

Ação Civil Pública, nº 2001.39.01.000810-5, contra a União, com o propósito de fazer cessar 

a influência das Forças Armadas sobre os habitantes da região do Araguaia através da 

assistência social; bem como obter da União todos os documentos que contivessem 

informações sobre as ações militares de combate aos guerrilheiros. Nesta ação, o Estado 

restou obrigado a exibir, reservadamente, todos os documentos que contivessem as 

informações requeridas. 

Em 2009 a União solicitou que fosse declarada a perda do objeto da Ação Civil 

Pública já que toda a documentação existente havia sido juntada aos autos da Ação Ordinária 

nº 82.00.24682-5. 

A Corte observou que uma Ação Civil Pública não pode ser impetrada pelas 

vítimas, razão pela qual ela não é considerada adequada para garantir o direito dos familiares 

a buscar e receber informação (CIDH, 2010, p. 82). 

Em 2005, o Ministério Público e a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado apresentaram uma 

petição de Notificação Judicial ao Presidente da República, ao Vice-Presidente e a outros altos 

funcionários do governo e das Forças Armadas para a desclassificação de documentos 

sigilosos que interessam aos familiares de mortos e desaparecidos políticos, para fins de 

conhecer a verdade e de localizar os restos mortais de seus entes queridos, bem como de 

possibilitar ao Ministério Público o acesso ao seu conteúdo. Esta ação não foi avaliada pela 

                                                                                                                                                                                                        
novembro de 1982, o então Gabinete do Ministro do Exército esclareceu que os subsídios já haviam sido 

oferecidos à Procuradoria Regional da República.” (CIDH, 2010, p. 71 e 72). 
23CIDH, 2010, p. 72. 
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Corte, pois não houve elementos suficientes que lhe permitissem avaliar os seus efeitos, nem 

mesmo se ela gera obrigação de agir às autoridades a quem foi dirigida. 

Dos fatos apresentados na sentença da Corte Interamericana, podemos concluir 

que o Estado brasileiro agiu com pouca ou nenhuma colaboração para a apuração dos fatos 

sobre as violações ocorridas no Araguaia, mesmo após a provocação dos familiares das 

vítimas e do Ministério Público Federal em juízo. 

A Corte estabeleceu que, de acordo com a Convenção Americana, o direito à 

liberdade de pensamento e de expressão compreende não apenas o direito e a liberdade de 

expressar seu próprio pensamento, mas também o direito e a liberdade de buscar, receber e 

divulgar ideias de toda índole. O acesso à informação pública é regido pelo princípio da 

máxima divulgação, em que toda informação é acessível, estando sujeita a um sistema restrito 

de exceções. A conclusão é de que os familiares das vítimas e toda a sociedade devem ser 

informados sobre o ocorrido em violações de direitos humanos. Em casos como esses, as 

autoridades estatais não podem fundamentar suas decisões no segredo de justiça ou na 

confidencialidade da informação, nem mesmo em razão de interesse público ou segurança 

nacional (CIDH, 2010, p. 75-77). 

A Corte também concluiu que a Ação Ordinária impetrada pelos familiares para 

possibilitar o acesso à informação excedeu o prazo razoável e que, com isso, o Brasil violou 

os direitos às garantias judiciais (CIDH, 2010, p. 84). 

O Estado brasileiro igualmente foi responsabilizado pela violação do direito à 

integridade pessoal em prejuízo dos familiares das vítimas. A Corte declarou em numerosos 

casos que os familiares das vítimas de violações de direitos humanos podem ser, ao mesmo 

tempo, vítimas. Presume-se um dano à integridade psíquica e moral dos familiares diretos de 

vítimas de certas violações de direitos24. Segundo o perito Endo, que atuou neste caso junto à 

Corte, 

                                                                 
24Aplica-se presunção juris tantum a respeito das mães e pais, filhas e filhos, esposos e esposas,  companheiros e 

companheiras permanentes, que são os familiares diretos. Cabe ao Estado descaracterizar essa presunção. 

Quanto aos irmãos e a outros familiares, é preciso comprovar alguma afetação à integridade pessoal da 

suposta vítima. A Corte considerou para o caso que estava demonstrado, no processo, as seguintes 

circunstâncias relativas ao envolvimento e prejuízo emocional dos parentes indiretos: “1) entre eles e as 

vítimas existia um estreito vínculo, em alguns casos, essas pessoas, juntamente com pais e demais irmãos, 

constituíam um só núcleo familiar; 2)  engajaram-se em diversas ações, tais como a busca de justiça ou de 

informações sobre seu paradeiro, mediante iniciativas individuais ou formando diferentes grupos, 

participando em expedições investigatórias aos lugares dos fatos ou na interposição de procedimentos perante 

a jurisdição interna ou internacional; 3) sofreram sequelas físicas e emocionais; 4) os fatos afetaram suas 

relações sociais e familiares; 5) os danos experimentados foram agravados pelas omissões do Estado em 

prestar informações e negar o acesso aos arquivos públicos; e, finalmente, 6) a falta de determinação do 

paradeiro das vítimas manteve latente a esperança de encontrá-los, ou ainda, a falta de identificação dos 
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uma das situações que condensa grande parte do sofrimento de décadas é a ausência 

de sepultamento, o desaparecimento dos corpos e a indisposição dos governos 

sucessivos na busca dos restos mortais de seus familiares, o que perpetua a 

lembrança do desaparecido e dificulta o desligamento psíquico entre ele e os 

familiares que ainda vivem, impedindo o encerramento de um ciclo (CIDH, 2010, p. 

90). 

 

A Corte considera que a incerteza e a ausência de informações por parte do Estado 

acerca dos acontecimentos, o que em grande medida perdura até o presente, constitui para os 

familiares uma fonte de angústia, pois provoca neles um sentimento de insegurança e 

impotência diante da abstenção das autoridades públicas de investigar os fatos.  A obrigação 

que tem o Estado de garantir a integridade pessoal dos familiares passa também pela 

necessidade de realizar investigações efetivas. O dano à integridade pessoal subsiste enquanto 

os fatos e circunstâncias do desaparecimento não forem esclarecidos. 

Foram essas as violações de direitos humanos reconhecidas no caso “Guerrilha do 

Araguaia”. Os atos de violência praticados contra os guerrilheiros repercutem no presente e as 

reparações devem ser fixadas de modo a atender essa realidade. 

 

3.2 REPARAÇÕES IMPOSTAS AO BRASIL 

 

Toda violação de uma obrigação internacional que tenha provocado dano 

compreende o dever de repará-lo adequadamente. Trata-se de uma norma consuetudinária que 

constitui um dos princípios fundamentais do direito internacional contemporâneo sobre a 

responsabilidade de um Estado. 

A Corte estabeleceu para este julgado25 que as reparações previstas devem ter um 

nexo causal com os fatos do caso, as violações declaradas, os danos provados, bem como com 

as medidas solicitadas para reparar os danos respectivos. A Corte deverá observar essa 

simultaneidade de dados para pronunciar-se devidamente sobre as medidas reparadoras. Seu 

dever é analisar e decidir sobre todas as medidas requeridas pelos interessados no curso do 

processo, discutindo o cabimento de cada uma delas para o caso. 

A Sentença determinou como vítimas da guerrilha do Araguaia 61 vítimas de 

desaparecimento forçado e 01 vítima de execução extrajuducial. Foram enumerados também 

os familiares vinculados às reparações determinadas, tendo sido considerado 43 familiares 

diretos e 27 familiares indiretos. Ainda 08 pessoas foram indicadas para que os interessados, 

caso queiram, apresentem prova suficiente que permita ao Estado identificá-las como vítimas, 
                                                                                                                                                                                                        

restos mortais impediu a realização de um sepultamento digno, alterando seu processo de luto e perpetuando 

o sofrimento e a incerteza” (CIDH, 2010, p. 88). 
25CIDH, 2010, p. 93 
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de modo que possam ser parte das medidas reparadoras pertinentes (CIDH, 2010, p. 94-95). 

Todas essas pessoas são indicadas pelo seu nome civil, salvo quando na impossibilidade de 

fazê-lo, quando, então, a Corte registrou apenas os apelidos como eram conhecidos. 

Inicialmente, a Corte declarou que sua sentença constitui per se uma forma de 

reparação; que as obrigações convencionais vinculam todos os poderes e órgãos do Brasil, os 

quais devem garantir o cumprimento dos dispositivos da Convenção Americana e da própria 

sentença; que reconhece e valora a existência de mecanismos no direito interno detinados a 

reparar as violações, mas acrescentou que estas não são suficientes e ordenou ao Estado que 

implementasse medidas adicionais. 

A Corte determinou, quanto às medidas relativas às obrigações de investigar os 

fatos, punir os responsáveis e determinar o paradeiro das vítimas, que o Estado deve conduzir 

eficazmente a investigação penal dos fatos da guerrilha a fim de esclarecê-los e determinar as 

correspondentes responsabilidades. Essa obrigação deve ser concluída em um prazo razoável 

e deve levar em consideração critérios determinados para investigações neste tipo de caso, a 

saber: 1) as investigações devem levar em conta o padrão de violações de direitos humanos 

existente na época, afim de que os atos investigatórios e o processo sejam conduzidos de 

acordo com a complexidade dos fatos e com o contexto em que ocorreram, evitando omissões 

no recolhimento da prova e no seguimento de linhas lógicas de investigação; 2) determinar os 

autores materiais e intelectuais do desaparecimento forçado das vítimas e sua execução 

extrajudicial. Como se trata de crime de caráter continuado ou permanente, o Estado não 

poderá aplicar a Lei de Anistia em benefício dos autores, nem tampouco a prescrição, a 

irretroatividade da lei penal, a coisa julgada ou qualquer outra excludente similar de 

responsabilidade para eximir-se dessa obrigação; 3) deve haver garantias de que i) as 

autoridades competentes realizem, de ofício, as investigações correspondentes e que tenham 

ao seu alcance todos os recursos logísticos necessários e que tenham acesso às informações 

pertinentes; ii) as pessoas que participem da investigação, entre elas, os familiares, as 

testemunhas e os operadores de justiça, disponham de garantias de segurança e iii) as 

autoridades se abstenham de realizar atos que impliquem obstrução do andamento do 

processo (CIDH, 2010, p. 96). 

A Corte determinou também que o Estado deve garantir que as causas penais 

contra os responsáveis que sejam ou tenham sido militares, sejam examinadas na jurisdição 

ordinária e não no foro militar. Deve ser assegurado o acesso e a capacidade de ação dos 

familiares das vítimas em todas as etapas da investigação e do julgamento e o resultado dos 
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processos deverão ser publicamente divulgados, para que a sociedade brasileira conheça os 

fatos e os responsáveis pelas violações (CIDH, 2010, p. 96). 

Quanto à determinação do paradeiro das vítimas, a Corte considera imprescindível 

que a família possa receber o corpo das pessoas desaparecidas para sepultá-los conforme suas 

crenças e encerrar o processo de luto vivido ao longo desses anos. Ademais, o local onde os 

restos sejam encontrados pode oferecer informação sobre os autores da violação ou a 

instituição a que pertenciam (CIDH, 2010, p. 98). 

O Estado deverá financiar as despesas para a identificação dos corpos, a entrega 

para os familiares e o funeral das vítimas. A Corte determinou que a ação do Grupo de 

Trabalho Tocantins, cuja criação foi determinada no bojo da Ação Ordinária nº 82.0024682-5, 

deve contar com a participação do Ministério Público Federal e as informações obtidas sobre 

os corpos devem ser supervisionadas pelo juízo responsável por esta ação. Tal busca deve ser 

sistemática e rigorosamente implementada, além de dispor de recursos humanos e técnicos 

adequados (CIDH, 2010, p. 98). 

Quanto às medidas reparadoras relacionadas à reabilitação física e psicológica, a 

Corte julgou necessário que seja oferecida atenção médica e psicológica aos familiares que 

requeiram esse benefício. O entendimento do Tribunal é de que deve ser oferecido serviço 

psicológico ou psiquiátrico por pessoal e instituições estatais especializadas no atendimento às 

vítimas de fatos desta mesma natureza. Caso o Estado não possua instituições preparadas para 

este nível de atenção, deverá oferecer o serviço através da rede privada especializada neste 

tipo de atendimento, o qual deverá acontecer, preferencialmente, nos centros mais próximos 

aos locais de residência dos necessitados (CIDH, 2010, p. 99-100).   

Para um dos familiares que residia26 na Itália por ocasião da prolação da sentença,  

a Corte determinou o montante de US$ 7.500,00 que devem ser destinados a essa pessoa para 

que venha a receber atenção médica na localidade onde residir (CIDH, 2010, p. 100). 

Quanto as medidas satisfativas, foram determinadas três. 

A primeira delas trata da publicação da sentença proferida pela Corte. Esta 

determinou 1) o dever do Estado de publicar, uma única vez, no Diário Oficial, a sentença, 

incluindo os nomes dos capítulos e a parte resolutiva da mesma; 2) o dever de publicar o 

resumo oficial da sentença em um diário de ampla circulação nacional; 3) o dever de publicar 

na íntegra a sentença em um sítio eletrônico do Estado, cuja escolha deve levar em conta as 

características da publicação, a qual deverá permanecer por, pelo menos, o período de um ano 

e 4) a publicação da sentença em formato de livro eletrônico, num sítio adequado. Essas 
                                                                 
26Trata-se da senhora Elena Gibertini Castiglia, mãe do desaparecido Líbero Giancarlo Castiglia. 
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publicações foram determinadas para que acontecessem num prazo máximo de 06 meses, 

contados a partir da notificação da sentença (CIDH, 2010, p. 100). 

A segunda medida satisfativa aplicada pela Corte referiu-se ao ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional. O Tribunal entendeu que o Estado deve 

realizar um ato público de reconhecimento de sua responsabilidade no caso da “Guerrilha do 

Araguaia”, referindo-se às violações reconhecidas pela sentença. A cerimônia deve ser pública 

e contar com a presença de relevantes autoridades nacionais e dos familiares das vítimas. O 

Estado deverá acordar com os familiares a modalidade de cumprimento do ato, bem com o 

local e a data da sua realização. O evento deverá ser divulgado pelos meios de comunicação e 

deverá acontecer em, no máximo, um ano a partir da notificação da sentença (CIDH, 2010, p. 

102). 

A terceira medida satisfativa refere-se à criação do dia dos desaparecidos políticos 

do Brasil e de um memorial. 

O Tribunal concluiu que não havia necessidade demonstrada para a criação de um 

dia diferente do Dia Internacional do Desaparecido Político, dia 30 de agosto de cada ano. Por 

ocasião desta data, já é possível relembrar a história das violações de direitos ocorrida durante 

no Araguaia e a memória das vítimas. Concluiu também que não houve uma clara 

demonstração sobre a necessidade específica de construção de um memorial para a guerrilha. 

A Corte salientou que o Estado realizou diversas e numerosas medidas de 

reparação adicionais, sobretudo através do projeto “Direito à Memória e à Verdade”, 

conduzido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para 

resgatar a memória das vítimas da ditadura de 1964. Entre as ações destacadas, encontramos 

1) a publicação e distribuição do relatório Direito à Memória e à Verdade em escolas públicas; 

2) três publicações específicas a fim de ressaltar aspectos relevantes da luta contra o regime 

militar, são os livros “Direito à Memória e à Verdade – Os descendentes de homens e 

mulheres que cruzaram o oceano a bordo de navios negreiros e foram mortos na luta contra o 

regime militar” e “História de meninas e meninos marcados pela ditadura”, lançados em 2009, 

e “Luta, substantivo feminino”, lançado em 2010; 3) a exposição fotográfica “A ditadura do 

Brasil 1964-1985” e 4) o Memorial Pessoas Imprescindíveis, que consiste em painéis e 

esculturas colocados em diversos locais públicos. A Corte reconheceu também a existência de 

diversos projetos realizados pela Comissão de Anistia que visam resgatar a memória da 

repressão de 64. Especificamente sobre a memória da guerrilha do Araguaia, a Corte destacou 

o Museu Paraense Emílio Goeldi, cujas atividades se concentram, entre outras, na divulgação 



41 

 

de conhecimento e acervos relacionados com a região amazônica e a obtenção e 

sistematização de informação sobre a guerrilha (CIDH, 2010, p. 100-103). 

A Corte também determinou medidas voltadas para a não repetição dos fatos. 

A primeira delas diz respeito à educação em direitos humanos nas forças armadas. 

A Corte reconheceu que o Estado já realiza formação em direitos humanos para as forças 

armadas, mas determinou que, paralelamente ao que já é desenvolvido, o Estado deve 

implementar, em um prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre 

direitos humanos, destinado a todos os níveis hierárquicos. Como parte dessa formação, 

deverá ser incluída a sentença do caso Gomes Lund; a jurisprudência da Corte Interamericana 

a respeito do desaparecimento forçado de pessoas e de outras graves violações de direitos 

humanos; a jurisdição penal militar e as obrigações internacionais as quais o Brasil está 

obrigado por convenção ou tratado (CIDH, 2010, p. 103). 

Quanto à tipificação do delito de desaparecimento forçado, a Corte reconheceu a 

existência de esforços legislativos no âmbito interno para a criação desta figura penal, 

especificamente o Projeto de lei nº 4.038, de 2008 e o Projeto de lei de nº 301, de 2007, pois 

ambos preveem o tipo penal. A Corte salientou que o Decreto Legislativo nº 116, de 2008, que 

ratifica a Convenção Americana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, representa um 

significativo passo para combater essas práticas. Este Decreto se encontrava, por ocasião da 

prolação da sentença, em tramitação perante o Congresso Nacional. 

A decisão do Tribunal foi de instar o Estado a que dê prosseguimento à tramitação 

legislativa e que adote as medidas necessárias para ratificar a Convenção Americana sobre 

Desaparecimento Forçado de Pessoas. Observou, também, que a obrigação internacional 

perdura e, neste sentido, o Estado tem o dever de concluir o processo legislativo e assegurar a 

criação deste tipo penal no ordenamento jurídico interno, em prazo razoável. Enquanto 

cumpre esta obrigação, o Estado tem o dever de garantir a punição dos fatos ocorridos, 

valendo-se dos mecanismos jurídicos existentes no presente (CIDH, 2010, p. 104). 

Quanto ao acesso, sistematização e publicação de documentos em poder do 

Estado, a Corte julgou que não caberia uma medida de reparação adicional a esse respeito, em 

virtude de iniciativas do Estado neste sentido, tais como: 1) a iniciativa legislativa da 

Presidência da República ao apresentar ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.22827 de 

                                                                 
27O Projeto de Lei nº 5.228/2009 deu origem à lei que Regula o Acesso a Informações, Lei 12.527/2011. Esta lei 

dispõe, no capítulo IV, intitulado “Das Restrições de Acesso à informação” que “Art. 21.  Não poderá ser 

negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo 

único.  As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
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2009, que busca dar um novo tratamento ao direito à informação, privilegiando a garantia de 

acesso à informação; 2) a entrega de 21.319 páginas de documentos do acervo do extinto 

Serviço Nacional de Informações no curso da Ação Ordinária nº 82.0024682-5, em 2009; 3) a 

entrega de 28 tomos de documentos com informações sobre as incursões do Exército na área 

do conflito e 4) a recolha de 50 mil documentos, dos quais 63 se referem à guerrilha, da 

coordenação Regional do acervo do serviço secreto do Comando da Força Aérea Nacional, 

em 2010 (CIDH, 2010, p. 106). 

A Corte decidiu que o Estado deve continuar a conduzir iniciativas de buscas, 

sistematização e publicação de informações sobre a Guerrilha do Araguaia, bem como de 

informações relativas às violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar; 

acrescentou que o Estado deve garantir a aprovação do Projeto de Lei que regulamenta o 

direito de acesso às informações, em conformidade com os parâmetros interamericanos de 

proteção. 

Os representantes dos familiares das vítimas solicitaram à Corte que ordenasse ao 

Estado 1) assegurar que todas as instituições e autoridades estatais sejam obrigadas a cooperar 

na entrega de informações e no pleno acesso a todos os arquivos e registros sobre o possível 

destino das vítimas; 2) exigir a entrega dos documentos que ilegalmente se encontrem na 

posse de particulares; 3) adequar o direito interno brasileiro aos parâmetros internacionais de 

proteção do direito de acesso à informação; 4) comprovar devidamente a alegada destruição 

de documentos oficiais e investigar judicialmente essa destruição, a fim de que os 

responsáveis possam ser identificados, julgados e, eventualmente, sancionados e 5) realizar 

visitas à dependências das Forças Armadas de pesquisadores e especialistas em arquivos, 

alheios à estrutura castrense, aos quais se deve dar o mais amplo acesso, com o objetivo de 

localizar os arquivos militares pertinentes (CIDH, 2010, p. 105). 

A Comissão Interamericana, por sua vez, solicitou que o Estado fosse obrigado a 

realizar todas as ações e modificações legais a fim de sistematizar e tornar públicos todos os 

documentos relacionados com as operações militares contra a guerrilha do Araguaia. 

As reparações em direitos humanos, no âmbito Interamericano, devem ser 

formuladas levando em conta, entre outros fatores, os pedidos feitos pela Comissão e pelos 

representantes das vítimas  (CIDH, 2010, p. 93). Essa compreensão decorre da tendência de 

valorização do indivíduo na ordem internacional, tendo sido reconhecida pela Corte também 

em outros julgados. Quanto ao direito de acesso à informações sobre a guerrilha do Araguaia, 

                                                                                                                                                                                                        
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de 

restrição de acesso”. 
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a Corte apenas chancelou as ações empreendidas pelo Estado brasileiro e exortou o 

cumprimento da iniciativa legislativa de criação de uma lei para a proteção adequada deste 

direito. No entanto, a sentença silenciou a respeito da motivação da Corte para a negativa das 

demais postulações dos familiares das vítimas. 

Primeiramente, este ponto da sentença expoem uma avaliação positiva sobre as 

ações empreendidas pelo Estado e segue-se uma lista delas. Finda a enumeração de 

documentos oferecidos pelo Brasil, 

... o Tribunal julga que não cabe ordenar uma medida de reparação adicional a esse 

respeito, sem prejuízo de que o Estado deva continuar a conduzir iniciativas de busca, 

sistematização e publicação das informações sobre a Guerrilha do Araguaia, bem 

como de informações relativas às violações de direitos humanos ocorridas durante o 

regime militar, e a elas garantindo o acesso (CIDH, 2010, p. 106). 

 

A construção deste ponto da Sentença encontra-se em descompasso com o 

restante. Por exemplo, quando da análise do pedido de criação do Dia do Desaparecido 

Político, a Corte expressamente enuncia que 

O Tribunal observa que não foi fundamentado o motivo por que seria necessário 

contar com um dia diferente do Dia Internacional do Desaparecido Político e por que 

nele não poderiam ser incluídas as comemorações relativas aos desaparecidos da 

Guerrilha do Araguaia. De igual modo, tampouco se fundamentou a eventual 

insuficiência das medidas de reparação adotadas pelo Brasil que tornem necessária 

que se disponha a construção de um memorial (CIDH, 2010, p. 102-103). 

 

Entretanto, quanto ao acesso, sistematização e publicação de documentos 

relevantes para o caso, a Corte não manteve o mesmo paralelismo de tratamento. A atitude de 

silenciar os fundamentos pelos quais julgou que não cabia ordenar outras medidas de 

reparação não respeita a coerência argumentativa interna à própria Sentença. O fato de o 

Tribunal manifestar a compreensão de que “não cabe ordenar uma medida de reparação 

adicional” para o caso, não explica como o tribunal chegou a este nível de consciência. 

O enunciado é insuficiente para deixar demonstrado quais foram as razões que 

levaram a Corte a deixar de atender quatro dos pedidos feitos pelos representantes. Levando 

em consideração a importância das informações para a efetivação da justiça para o caso, 

concluímos que a postura argumentativa da Corte, neste ponto, representa claro retrocesso e 

contraria a organização argumentativa da própria Sentença. 

As iniciativas de acesso à informação mostram-se de suma importância para que 

se realize a primeira medida reparadora determinada pela Corte, isto é, investigar, julgar e 

punir os responsáveis e determinar o paradeiro das vítimas. Ademais, determinar o paradeiro 

das vítimas, além de contribuir para o fim do sofrimento de seus familiares, pode também 

indicar as instituições e os agentes responsáveis. 
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Outrossim, punir os autores das violações28 é de fundamental importância para a 

realização da reparação  integral, princípio do direito internacional que rege as reparações em 

direitos humanos.  De tal modo, concluímos que houve inapropriada omissão dos 

fundamentos desta decisão, por sua relevância e influência sobre a consecução de outras 

medidas reparadoras, também determinadas pela Corte. 

A Corte, de certa forma, aquiesceu com a prática dos sucessivos governos 

brasileiros em omitir as informações relevantes para o esclarecimento da verdade sobre a 

ditadura de 1964. É significativo que a Corte não tenha determinado nenhuma medida nova 

para obrigar o Estado a entregar mais documentos pertinentes; nem mesmo obrigar o Estado a 

demonstrar que os documentos não mais existem, por terem sido destruídos com fundamento 

no Decreto nº 79.099/7729.  Infelizmente, a Corte deixou de garantir medidas relevantes para 

que informações sobre os fatos pudessem ser encontradas. 

A última das medidas de garantia de não repetição analisada pela Corte é a criação 

de uma Comissão da Verdade. 

Inicialmente foram ressaltadas algumas ações do Estado que, de algum modo, 

satisfazeram o propósito de uma comissão para a verdade. Apontou-se a existência da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, a Comissão Interministerial, a criação do 

arquivo Memórias Reveladas e o início do cumprimento da sentença proferida na Ação 

Ordinária nº 82.00.24682-5. 

As considerações da Corte sobre este pedido foram muito suscintas. Sua escolha 

foi por tecer uma orientação geral, que indicasse ao Estado o dever de garantir, plenamente, os 

meios para que fosse alcançada a finalidade de uma comissão com esta natureza, isto é, 

examinar e esclarecer as graves violações de direitos ocorridos no Brasil30. Na ocasião em que 

a Sentença foi proferida, tramitava no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7376, 

apresentado pelo Poder Executivo em 20 de maio de 2010, que resultou na criação da 

Comissão Nacional da Verdade, em 2011. O fato de o Brasil estar adotando as medidas 

necessárias para a concretização desta comissão deve ter influenciado em tal postura. O 

aspecto mais relevante deste ponto da sentença consiste no fato de que o Estado foi lembrado 
                                                                 
28Os documentos disponibilizados pelo Estado, até o momento da prolação da sentença, não ofereciam 

informações definitivas sobre a localização dos restos mortais, nem da autoria das violações. 
29O Regulamento deste Decreto afirmava que seria preciso autorização para destruir os documentos considerados 

sigilosos, que constará do seu registro, e que duas pessoas testemunharão sua destruição, sendo necessário 

lavrar um “Termo de Destruição” (Artigos 70-72 do Regulamento do Decreto 79.099 de 1977). Atualmente, o 

Decreto 7.845 de 14 de novembro de 2012 é que regulamenta os procedimentos para credenciamento de 

segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. 
30A Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, definiu que os trabalhos da comissão deveriam abarcar as graves 

violações de direitos humanos ocorridas no período entre 18 de setembro de 1946 e 05 de outubro de 1988, 

data da promulgação da Constituição Federal. 
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de sua responsablilidade de empreender esforços para investigar e punir, criminalmente, os 

responsáveis pelas violações de direitos humanos por ventura indicados pela Comissão. 

Quanto ao pedido específico, o Tribunal valorou positivamente a criação de uma 

Comissão Nacional da Verdade, desde que esta possa atuar com independência, idoneidade e 

transparência na seleção de seus membros31; e que disponha de recursos e atribuições que que 

lhe permitam realizar eficazmente seu mandato. Por fim, a Corte decidiu destacar que as 

atividades e informações que, eventualmente, essa comissão recolha, não substituem a 

obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de 

responsabilidades individuais, através da persecução penal (CIDH, 2010, p. 107). 

Quanto às medidas de reparação relacionadas às indenizações, a Corte reconheceu 

que o Estado efetivou os devidos pagamentos às vítimas da guerrilha32, em conformidade com 

a Lei nº 9.140/95, e, embora o texto legal não tenha feito distinção entre dano material e dano 

imaterial, considerou-se que a lei incluia ambos. O Tribunal declarou que o montante 

determinado por esta lei33 e pago aos familiares das vítimas era razoável, de acordo com a sua 

própria jurisprudência. 

A título de reparação por dano material, o Tribunal determinou o pagamento 

equanime de US$ 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos da América) a favor de cada 

um dos familiares diretos e indiretos. Esse valor buscou cobrir despesas realizadas pelos 

familiares, entre 10 de dezembro de 1998 e 24 de novembro de 2010, com serviços ou atenção 

médica e aquelas referentes à busca de informação e dos restos mortais. Declarou, também, 

que as indenizações ordenadas em sua sentença não impedirão outras reparações que, 

eventualmente, possam ordenar-se no direito interno (CIDH, 2010, p. 109). 

                                                                 
31Os representantes dos familiares das vítimas, ao pedir à Corte que determinasse a criação desta comissão, 

alegaram que, entre outros problemas, o Projeto de Lei  nº 7376 apresentava o de não garantir a 

independência necessária para o fiel cumprimento do propósito de perseguir a verdade, pois seus 07 membros 

deveriam ser indicados pelo Presidente da República, sem consulta pública e permitia a participação de 

militares na sua composição. A lei que criou a comissão manteve a indicação do Presidente da República para 

a escolha de seus membros, mas vetou a participação de pessoas que não tenham condições de atuar com 

imparcialidade no exercício das atribuições daquela. 
32Em virtude da Lei nº 9.140/95, o Brasil pagou indenizações a 58 vítimas de desaparecimento na região do 

Araguaia. Os familiares de duas das vítimas da guerrilha não se apresentaram à Comissão Especial, 

designada pela lei para coordenar os trabalhos de determinação dos beneficiários; as mães de duas outras 

vítimas, embora tenham se apresentado à Comissão Especial para pedir informações sobre eles,  não 

desejaram requerer indenização. A Corte determinou um prazo de 06 meses, contados da notificação de sua 

Sentença, para que estes familiares, caso queiram, apresentem pedidos de indenização a fim de receber  estes 

valores (CIDH, 2010, p. 109). 
33“Artigo 11 A indenização, a título reparatório, consistirá no pagamento de valor único igual a R$ 3.000,00 (três 

mil reais) multiplicado pelo número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido, 

levando-se em consideração a idade à época do desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela 

constante do Anexo II desta Lei. § 1º Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$ 

100.000,00 (cem mil reais)”. 
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A título de reparação por dano imaterial, o Tribunal decidiu que os valores pagos 

na ordem interna respondem sufientemente às necessidades do caso e optou por não ordenar 

pagamento adicional às vítimas de desaparecimento forçado. Entretanto, quanto aos familiares 

das vítimas, fixou-se em equidade o montante de US$ 45.000,00 (quarente e cinco mil dólares 

dos Estados Unidos da América) para cada familiar direto e US$ 15.000,00  (quinze mil 

dólares dos Estados Unidos da América) para cada familiar indireto a título de indenização 

por danos imateriais. Declarou, também, que as indenizações ordenadas em sua sentença não 

impedirão outras reparações que, eventualmente, possam ordenar-se no direito interno (CIDH, 

2010, p. 110-111). 

Quanto às custas e gastos, o Tribunal determinou o pagamento à favor do grupo 

Tortura Nunca Mais, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São 

Paulo e do Centro pela Justiça e o Direito Internacional o valor total de US$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) e declarou que o reembolso 

determinado compreende tanto as despesas geradas junto às autoridades internas quanto 

perante o sistema interamericano (CIDH, 2010, p. 112). 

A Corte determinou também que os pagamentos ordenados na sentença deverão 

ser realizados diretamente às pessoas e organizações, no prazo máximo de um ano, contado da 

notificação da sentença, sem que incida qualquer redução decorrente de obrigações fiscais. 

Retratamos neste tópico as reparações impostas ao Estado brasileiro no caso da 

“Guerrilha do Araguaia”. Elas foram fixadas para atender as peculiaridades do caso brasileiro 

no trato das questões relevantes para a investigação criminal e demais medidas necessárias 

para reparar a violência envolvida nos desaparecimentos políticos empreendidos naquela 

região. 

As ponderações feitas pela Corte neste caso, de um modo geral, tiveram o condão 

de analisar os aspectos mais significativos da conduta estatal relacionada às falhas no 

cumprimento do seu dever e ensejaram a determinação de medidas relevantes para a 

construção de uma justa solução para o caso. Acreditamos que todas as medidas determinadas 

pela Corte Interamericana são capazes de contribuir para que o quadro atual de 

indeterminação jurídica dos eventos relacionados à guerrilha do Araguaia possa ter um fim, 

entretanto, o Estado deverá realizar esforços até maiores que o determinado na sentença para 

apaziguar e refazer o sentido do seu aparato judiciário e policial no contexto de um Estado 

Democrático de Direito. 

Os desmandos autoritários do Estado brasileiro fazem parte de uma realidade 

historicamente construída ao longo de séculos e que tem suas raízes no regime político e 
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econômico imposto pelo sistema de colonização trazido nos porões das embarcações 

portuguesas. Reconhecer as profundas causas da violência institucional que ainda hoje se 

pratica no país é um fator essencial para que possamos construir um regime político- 

econômico que seja solidário e inclusivo, em consonância com os textos garantidores dos 

direitos humanos na ordem internacional. É precisamente partindo destas considerações que 

acreditamos que as determinações da Corte são apenas um ponto de partida para a construção 

de uma solução adequada para o caso. 

Iniciaremos agora o estudo dos esforços empreendidos pelo Estado brasileiro para 

cumprir as determinações da Corte Interamericana. 

 

3.3 CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 

  

A Corte interamericana realiza a avaliação do grau de cumprimento de suas 

sentenças considerando que as obrigações decorrentes da ratificação à Convenção Americana 

vinculam todos os poderes e órgãos do Estado demandado, os quais terão o dever de 

implementar as determinações impostas na deliberação final do Tribunal (CIDH, 2014, p. 3). 

Em 17 de outubro de 2014, a Corte Interamericana de Direitos Humanos expediu 

a primeira Resolução de Supervisão34 de Cumprimento de Sentença sobre o caso  “Guerrilha 

do Araguaia”. A supervisão foi estruturada em 13 pontos, os quais conduziram o exame. 

O primeiro ponto refere-se à investigação e determinação das correspondentes 

responsabilidades penais. O Tribunal afirmou que verificaria as ações estatais pertinentes 

levando em consideração que, segundo os termos da sentença, o Estado deveria assegurar a 

investigação dos fatos sobre os desaparecimentos ocorridos, impedindo que a Lei de Anistia 

representasse obstáculo. 

A Corte constatou que o Estado iniciou duas ações penais35 contra dois militares 

pelo delito de sequestro qualificado por maus-tratos, destinadas a investigar o 

                                                                 
34Para preparar esta supervisão a Corte contou com a entrega 05 escritos apresentados pelo Estado entre 

setembro de 2011 e fevereiro de 2014; 11 escritos apresentados pelos representantes das vítimas entre junho 

de 2011 e julho de 2014; 03 escritos apresentados pela Comissão Interamericana entre outubro de  2011 e 

abril de 2013 e com uma audiência privada realizada na sede do Tribunal, em 21 de maio de 2014. As 

informações prestadas durante o ano de 2014 foram consideradas mais relevantes por sua atualidade. 
35Trata-se da Ação Penal nº 1162-79.2012.4.01.3901, interposta pelo Ministério Público Federal perante a Justiça 

Federal de Marabá, em março de 2012, contra o Coronel reformado do Exército, senhor Sebastião Curió 

Rodrigues de Moura, em razão do desaparecimento de Maria Célia Corrêa, Hélio Luiz Navarro de 

magalhães, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua e Telma Regina Cordeiro Corrêa; e da  Ação Penal nº 

4334-29.2012.4.01.3901, interposta pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal de Marabá, em 

julho de 2012, contra um Tenente-Coronel do Exécito, senhor Licío Augusto Maciel, em razão do 

desaparecimento de Divino Ferreira de Souza (cf. CIDH, RESOLUÇÃO de 17 de outubro de 2014, parágrafo 
11). Os nomes dos militares não estão identificados na Resolução de Supervisão de Cumprimento de 
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desaparecimento de seis integrantes da guerrilha. O Tribunal lamentou que, passados quase 

quatro anos da emissão de sua sentença, somente se tenha iniciado duas ações penais que 

compreendem unicamente dois supostos responsáveis pelas violações cometidas em 

detrimento de 6 das 62 pessoas declaradas desaparecidas no Araguaia (CIDH, 2014, p. 8). 

Ademais, constatou-se que, em ambas as ações penais, determinou-se o seu 

sobrestamento até o julgamento, pelo tribunal pleno, dos recursos de habeas corpus cuja 

decisão preeliminar se deu em favor dos acusados. Os argumentos principais para que o 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tenha concedido os pedidos de livramento são 

1) a impossibilidade jurídica do pedido da ação penal, já que seu conhecimento se encontra 

vedado pela lei de Anistia; 2) que a tipificação dos fatos como sequestro agravado por maus-

tratos desafia a lógica, uma vez que não há fundada esperança de encontrar as vítimas com 

vida e, 3) no caso de haver alguma lógica jurídica quanto ao pedido da acusação, resta o claro 

reconhecimento da prescrição punitiva do Estado (CIDH, 2014, p. 7-8). 

A Corte observou que o Poder Judiciário brasileiro estava obrigado a exercer, ex 

officio, controle de convencionalidade entre as normas internas e a Convenção Americana, 

levando em conta o tratado e a interpretação que a ele conferiu o próprio Tribunal. Porém tal 

controle não foi exercido pelas autoridades jurisdicionais, o que resultou na confirmação da 

velha interpretação da Lei de Anistia, obstruindo o andamento dos feitos penais no presente. 

O Tribunal relatou que em sete36 decisões judiciais proferidas no bojo das duas 

ações penais relacionadas ao caso o Poder Judiciário nacional tornou sem efeitos sua sentença 

de 24 de novembro de 2010, embora esta detenha caráter de coisa julgada internacional e 

vincule os órgãos jurisdicionais locais (CIDH, 2014, p. 12). 

Em razão do exposto, a Corte concluiu que a medida de reparação relativa à 

obrigação de investigar os fatos da guerrilha do Araguaia encontra-se pendente de 

cumprimento. A Lei de Anistia nacional continua impedindo a apuração dos fatos e a punição 

dos responsáveis. O Tribunal determinou que o Estado, em seu próximo relatório37, apresente 

                                                                                                                                                                                                        
Sentença. A pesquisa foi realizada no sítio do Ministério Público Federal 

<http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-

1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf>  e 

 <http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-

1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf>, respectivamente. Acesso 

em: 05 de jul. 2015. 
36O parágrafo 17 da Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença dispõe que “Neste sentido, o 

Tribunal afirma que as quatro decisões proferidas por um juiz federal de primeira instância, por um juiz 

federal membro do Tribunal Federal da Primeira Região (em duas decisões), e pelo pleno deste tribunal 

federal (parágrafos 12.a, 12.c, 12.e e 13.b supra) se interpretaram e aplicaram a Lei de Anistia à investigação 

penal de fatos do presente caso” (CIDH, 2014, p. 10). 
37Na parte resolutiva da Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença, no parágrafo 8, a Corte 

determinou que o Brasil apresentasse novo relatório sobre o esforço em dar cumprimento à sentença do caso 

http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/denuncias-1/Processo%20no%204334-29.2012%20-%20denuncia%20-%20recebimento.pdf
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informação atualizada e detalhada sobre i) o estado em que se encontram as ações penais 

iniciadas e se novas ações foram empreendidas; ii) as razões pelas quais não estão sendo 

investigados os desaparecimentos das demais vítimas do caso e iii) os esforços desenvolvidos 

pelo Estado para que a aplicação da Lei de Anistia, a prescrição e a falta de tipificação 

específica do delito não obstrua o andamento dos feitos penais (CIDH, 2014, p. 12). 

O segundo ponto que a supervisão analisou se refere à determinação do paradeiro 

das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificação e entrega dos restos mortais a seus 

familiares. 

Fortes críticas foram tecidas à atuação estatal quanto a esse ponto, tanto pelos 

representantes dos familiares das vítimas como pela Comissão Interamericana e também pelo 

Ministério Público Federal, na ordem interna. O Grupo de Trabalho Araguaia, instituido para 

coordenar e executar as atividades necessárias para localização, reconhecimento e 

sistematização de todas as informações existentes e a identificação dos restos mortais dos 

desaparecidos da guerrilha, foi o objeto da avaliação negativa realizada por estas entidades, 

que teceram uma apreciação semelhante sobre os fatos. 

Para elas houve sérias deficiências na forma de condução das atividades do Grupo 

de Trabalho Araguaia e destacaram haver falhas no planejamento das ações; excessiva demora 

na tomada de decisões, em função da composição tripartite do grupo; carência de 

investigações chefiadas por profissionais servidores públicos com experiência em produção 

de provas para fins judiciais e administrativos; na maneira como estão sendo feitas as 

exumações; a não preservação de possíveis lugares de inumação; lapsos de comunicação a 

cerca das informações sobre os restos mortais e as ossadas em poder do Estado e sobre o 

banco de DNA; a falta de informações e de critérios para selecionar quem participa das 

expedições de busca; a presença de militares nas expedições; a imperfeita comunicação e 

coordenação das ações com os familiares dos desaparecidos e a ausência de critérios e 

métodos para a coleta de informações, entre outras razões (CIDH, 2014, p. 14-15). 

Os erros são inúmeros o que levou os familiares das vítimas, no ano de 2012, a se 

organizar para não participarem das missões do Grupo de Trabalho Araguaia, até que  suas 

reinvindicações fossem atendidas pelo Estado; e o Ministério Público Federal, em petição 

dirigida ao processo nº 82.00.24682-5, em janeiro de 2014, afirmou ser “preferível a 

suspensão das expedições, à manutenção dos trabalhos com a atual sistemática” (CIDH, 2014, 

p. 13-14). 

                                                                                                                                                                                                        
Lund Gomes até 20 de março de 2015 (CIDH, 2014, p. 5). Infelizmente, o sítio da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos não apresenta o registro da entrega dos relatórios, tampouco seu conteúdo. 
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Apesar de registrar alguns avanços38, A Corte acolheu todas as alegações dos 

representantes, inclusive os dados trazidos sobre a atuação do Ministério Público Federal, e as 

da Comissão, afirmando que as atividades do Grupo de Trabalho Araguaia não foram capazes 

de levar à determinação do paradeiro, nem à identificação de restos mortais das vítimas 

(CIDH, 2014, p. 14). 

O Tribunal recomendou ao Estado que concedesse atenção e respostas aos 

questionamentos sobre o funcionamento e as atividades do Grupo, de modo que lhe permita 

melhorar seu desempenho; requereu também que a coordenação dos trabalhos do Grupo se 

torne mais racional, ficando nas mãos de um único órgão responsável e que isso fosse 

brevemente resolvido; pediu que o Estado explicasse, em seu próximo relatório, em que 

consiste a participação e o papel dos membros do Exército nas atividades de busca e indique 

se algumas dessas funções podem ser desenvolvidas por agentes de outras instituições e 

instou o Estado a assegurar que as ações de busca estejam baseadas em diretrizes e protocolos 

sobre a matéria, incluindo as devidas comunicações e coordenação das atividades com os 

familiares dos desaparecidos (CIDH, 2014, p. 15). 

O Tribunal lembrou que os restos mortais e o local onde forem encontrados 

podem proporcionar informações imprescindíveis sobre o ocorrido e sobre os autores das 

violações, ou sua instituição. Em virtude de não haver resultados concretos para o 

esclarecimentos dos fatos, a Corte considerou que esta medida de reparação também estava 

pendente de cumprimento pelo Estado e pediu a aceleração de sua implementação. 

O Estado deixou de comunicar a Corte a edição da Portaria Interministerial nº 

1.540, de 08 de setembro de 2014, que tratou de implementar uma nova configuração ao 

Grupo de Trabalho Araguaia39. Este ato determinou que as funções do Grupo serão executadas 

pela Coordenação-Geral, pela Coordenação Logística e pela Coordenação Pericial, chefiadas, 

respectivamente, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pelo 

Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça. A nova regulamentação definiu as 

atribuições desses órgãos; disciplinou a participação dos familiares das vítimas e buscou 

definir o trato das informações por um único órgão, o Comitê de Informação. Porém, outras 

                                                                 
38O Estado informou que foram realizadas “i) 23 expedições à região do Araguaia; ii) 112 escavações pela equipe 

pericial; iii) 27 exumações de restos mortais, sendo 11 de outras expedições; iv) 24 restos mortais submetidos 

a testes antropológicos forenses; v) 9 teste de DNA concuídos; vi) 8 testes de DNA em trâmite, sendo que até 

agora foi obtido DNA em 6 amostras, mas em quantidades insuficientes para a comparação com o Banco de 

Perfis Genéticos de Referência, e em duas amostras não foi obtido DNA; vii) 8 amostras enviadas para o 

Instituto Forense Holandês; viii) inclusão do material biológico de 48 famílias no Banco Nacional de Perfil 

Genético; e ix) recursos economicos destinados” (CIDH, 2014, p. 12-13). 
39Esta Portaria foi editada pelo Ministério da Justiça e assinada, conjuntamente, pelo Ministério da Defesa e pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
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reinvindicações não foram tratadas explicitamente por esta portaria, restando à equipe de 

execução dos trabalhos a incorporação das determinações da Corte. 

A participação do Ministério da Defesa é ainda relevante para o Grupo, todavia 

tornou-se menor ao longo de sua existência. O Grupo de Trabalho Tocantins era coordenado, 

exclusivamente, pelo Ministério da Defesa. Com a transformação em Grupo de Trabalho 

Araguaia, a coordenação passou a ser exercida, conjuntamente, pelo Ministério da Defesa, da 

Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, contando também 

com o acompanhamento do Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos. Sob esta direção plural verificaram-se inúmeros problemas apontados acima. 

A portaria nº1.540 atribuiu a coordenação-geral, unicamente, à Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, a quem cabe planejar e coordenar a execução 

das atividades do Grupo, bem como avaliá-las; sistematizar e divulgar as informações sobre 

as ações desenvolvidas, por meio do Comitê de Informação; planejar e comunicar, com 

antecedência mínima de 30 dias, à Coordenação Logística e Pericial, a realização das 

expedições de campo e definir os pontos de escavação, baseado nas informações fornecidas 

pelo Comitê de Pesquisa. Ao Ministério da Justiça cabe estruturar e coordenar a equipe 

pericial, com o apoio do Departamento da Polícia Federal, de outras instituições públicas ou 

de especialistas, quando se fizerem necessários e coordenar a sistematização de informações 

obtidas nas atividades de campo e nos exames periciais. 

Ao Ministério da Defesa, através da Coordenação Logística, foi atribuida a 

execução do apoio local, planejando o emprego dos recursos financeiros, materiais e humanos 

necessários ao apoio das expedições de campo do Grupo; disponibilizando os meios 

necessários para deslocamento dos integrantes das expedições; garantindo a segurança dos 

locais onde se realizam os trabalhos periciais durante as expedições; oferecendo apoio de 

comunicação em áreas não providas de cobertura de rede de telefonia; adquirindo bens e 

contratando serviços necessários ao apoio das expedições; realizando a recomposição dos 

locais explorados e provendo o apoio médico de pronto atendimento para os integrantes das 

expedições. 

A nova composição e estruturação do Grupo de Trabalho Araguaia pode significar 

avanços para a coleta de dados, pois adota soluções apontadas pelos familiares das vítimas e 

pelo Ministério Público Federal. Porém não chegou ao conhecimento da Corte essa iniciativa 

do Estado e, portanto, ela não teve oportunidade de se pronunciar sobre sua conveniência. 

O terceiro ponto analisado pela Supervisão de Cumprimento de Sentença refere-se 

ao tratamento médico e psicológico ou psiquiátrico destinado aos familiares das vítimas. A 
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análise da Corte concluiu que as medidas reparadoras determinadas se encontram pendentes 

de cumprimento. 

O Estado informou que, para atender as disposições da Corte, realizou, através de 

uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, um plano para responder as demandas por tratamento médico, psicológico e 

psiquiátrico. Este estudo resultou na publicação da Portaria Interministerial nº 93, de fevereiro 

de 2014, que criou grupo de trabalho para coordenar a oferta de atendimento médico aos 

familiares-vítimas. 

Segundo esta portaria, os serviços de atenção à saúde, preferencialmente, serão 

ofertados pelo próprio grupo de trabalho interministerial, com exceção dos serviços de saúde 

mental, os quais serão oferecidos dentro do Sistema Único de Saúde. Este projeto prevê que o 

Ministério da Saúde poderá requerer serviços privados para garantir o atendimento, porém, 

isso se dará de maneira alternativa. 

Quanto aos pedidos de atendimento por médico particular, o Brasil informou que 

serão analidados separadamente. Foi comunicado que o apoio será oferecido pelo tempo 

necessário e em unidades de saúde próximas aos locais de residência dos interessados. Nada 

foi informado sobre a ação de cumprimento de obrigação internacional sobre o pagamento 

para cobrir despesas médicas determinado a favor da senhora Elena Gibertini, domiciliada na 

Itália por ocasião da publicação da Sentença. 

A Corte observou que a regulamentação prevista está orientada a conceder uma 

atenção preferencial às vítimas, estando de acordo com a sentença proferida, porém ainda não 

se realizou nenhuma prestação médica a qualquer daqueles que a requisitaram. Em razão 

dessa particular circunstância, o Tribunal considerou que o Estado deve garantir que as 

vítimas recebam acesso preferêncial em relação aos outros atendimentos perante essas 

instituições; que o atendimento ocorra em locais próximos à residência dos interessados; que 

o Estado leve em consideração os pedidos de manter o tratamento onde as pessoas já estão 

recebendo; que esta obrigação tem caráter contínuo e deve ser imediato o seu cumprimento e , 

em razão disso, instou o Estado a utilizar as informações prestadas pelas vítimas no ano de 

2011, em vez de requerer novo cadastramento dos interessados (CIDH, 2014, p. 19). 

Registrou-se ser particularmente grave a morte de duas vítimas que não puderam 

contar com o apoio médico, apesar se terem manifestado necessidade de recebê-lo. A situação 

da senhora Elena Gibertini foi tratada separadamente. Esta vítima faleceu no ano de 2011 sem 

que recebesse a quantia destinada para tratamento de saúde (CIDH,  2014, p. 19). A Corte 

observou a ausência de informações oferecidas pelo Estado sobre este pagamento e solicitou 
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que se realizem os atos necessários para que se cumpra a determinação em favor dos seus 

hedeiros. 

Quanto à obrigação de realizar as publicações dispostas na sentença, a Corte 

considerou que houve o cumprimento total dessa determinação. 

O quinto ponto de avaliação trata do ato público de reconhecimento da 

responsabilidade internacional do Estado. 

Os familiares requereram ao Brasil, em dezembro de 2011, que este encargo 

somente fosse realizado após o início do concreto cumprimento das disposições relativas à 

investigação e punição penal dos responsáveis e à sistematização e publicação das 

informações sobre a guerrilha do Araguaia, pontos dispositivos 9 e 16 da Sentença. O Estado 

acatou o pedido dos familiares, mostrando-se disposto a dialogar com eles. A Corte, embora 

tenha concluído pelo não cumprimento desta medida de reparação, ressaltou a postura 

dialogal do Estado e instou os familiares a manter a comunicação e que acordem, num prazo 

razoável, a realização do evento (CIDH,  2014, p. 21). 

O ponto sexto da Supervisão de Cumprimento de Sentença avaliou a 

implementação de capacitação sobre direitos humanos nas Forças Armadas. 

O Estado apresentou um documento concebido pelo Ministério da Defesa, de 

dezembro de 2011, que estabeleceu as diretrizes curriculares para o ensino de “Ética 

Profissional Militar”, com ênfase em direitos humanos. O material apresentado é dirigido à 

elaboração dos currículos de formação de pessoal para as três Forças Armadas. 

Cada programa de formação específico deverá atender aos objetivos fixados neste 

documento e atender a carga horária mínima, que foi estruturada em três módulos inter-

relacionados de duração não inferior a 20 horas/aulas, além de trabalhar o conteúdo que foi 

definido, isto é, 

as diretrizes da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados 

Americanos, a jurisprudência da Corte Interamenricana, acordos e tratados dos quais 

o Brasil é signatário e a sentença exarada pela Corte Interamericana em 24 de 

novembro de 2010 no julgamento do histórico caso do Araguaia (CIDH, 2014, p. 

23). 

 

A Corte compreendeu que o Ministério da Defesa incluiu conteúdo fundamental 

em direitos humanos como perspectiva de formação para as Forças Armadas, no entanto, 

declarou que o Estado não apresentou provas sobre a implementação dos cursos nos anos de 

2012 e 2013, apesar de afirmar que, somente em 2013, mais de 110 mil homens receberam 

este tipo de instrução; tampouco demonstrou a previsão de implementação permanente e 

obrigatória desta formação para os próximos 05 anos, conforme alega (CIDH, 2014, p. 23). A 
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Corte orientou ao Estado que garantisse a inclusão, no conteúdo do programa, da sua 

jurisprudência sobre o desaparecimento forçado de pessoas, outras graves violações de 

direitos humanos e a jurisdição penal militar e declarou que necessitará de maiores 

informações para que possa avaliar o cumprimento desta medida de reparação. 

O ponto sétimo da apreciação da Corte refere-se à tipificação do delito de 

desaparecimento forçado e julgamento efetivo. Esta medida de reparação foi considerada não 

cumprida. 

O Congresso Nacional não concluiu o processo legislativo para a tipificação deste 

delito na ordem interna. Nenhum dos dois projetos de lei que preveem a criminalização desta 

conduta foram aprovados até o momento. Para mais, o Projeto de Lei nº 6.240, de 2013, que 

hora tramita na Câmara dos Deputados, sofreu uma modificação nesta casa. Foi aprovado um 

substitutivo que coincide em sua maior parte com o texto aprovado no Senado Federal, salvo 

o inciso 8. A redação original era “§ 8º Os delitos previstos neste artigo são imprescritíveis”. 

Já o teor do substitutivo, aprovado na comissão cujo relator foi o Deputado Federal senhor 

Jair Bolsonaro (PP-RJ), tratou o tema da prescrição diferentemente. A redação substitutiva 

afirma que “§ 8º Os delitos previstos neste artigo são imprescritíveis, ressalvado o alcance da 

Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979”, garantindo a perpetuação da reprovada interpretação 

da Lei de Anistia. 

Quanto ao texto do Anteprojeto de Código Penal que tramita no Senado Federal 

sob o nº 236/2012, não houve reparos, pois lá este crime é tratado como hediondo e, portanto, 

insuscetível de anistia ou graça. Porém, a tramitação deste projeto encontra-se estagnada, 

pois, embora tenha sido apresentado àquela casa legislativa em 2012, seus trabalhos ainda não 

se encerraram. 

A Corte decidiu oportuno relembrar a necessidade de adequação do ordenamento 

jurídico interno à Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas40, 

indicando que o conceito de sujeito ativo desta infração deve abarcar todos os “autores, 

cúmplices e encobridores” do desaparecimento, sejam agentes do Estado ou “pessoas ou 

grupos de pessoas que atuem com a autorização, o apoio ou a aquiescência do Estado” 

(CIDH, 2014, p. 26); que a pena imposta deve ser apropriada, levando em consideração a 

extrema gravidade do fato, o qual representa uma das mais graves e cruéis violações de 

                                                                 
40O Brasil afirmou ter enviado a Carta de Ratificação a esta convenção em 03 de fevereiro de 2014 perante a 

Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, para fins de depósito. A Corte considerou que esta 

atitude reafirma o compromisso do Estado em combater essa prática. O país foi exortado a concluir o 

processo de ratificação desta convenção na ordem interna, mediante a publicação do necessário decreto 

presidencial (CIDH, 2014, p. 24). 
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direitos de uma pessoa, porque a privação arbitrária da liberdade de alguém, sem registro nem 

comunicação formal às autoridades, deixa a vítima em completa vulnerabilidade e em perigo 

de morte e que esse tipo de crime é imprescritível e, portanto, insuscetível de anistia, porque 

punir a prática destes atos é uma forma de evitar a repetição dessas transgressões (CIDH, 

2014, p. 27). 

A Corte também mencionou que, enquanto o Estado não sancionar esta infração, 

estará ainda assim obrigado a punir os responsáveis pelas ofensas ocorridas durante a 

guerrilha do Araguaia, devendo adotar todas as ações necessárias ao efetivo julgamento e 

eventual punição, utilizando-se dos mecanismos existentes no direito interno (CIDH, 2014, p. 

27). 

O oitavo ponto da análise de cumprimento da sentença diz respeito a continuar a 

busca, sistematização, publicação e acesso às informações sobre a guerrilha do Araguaia e as 

violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. 

O Estado relatou medidas voltadas ao cumprimento desta obrigação, como a 

criação do sítio da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, cujo objetivo é 

sistematizar e garantir o acesso público à informação relacionada à guerrilha do Araguaia; a 

criação da Comissão Nacional da Verdade, que instalou grupo de trabalho específico para 

pesquisar informações sobre as operações militares e os mortos e desaparecidos da região e 

medidas implementadas pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em relação ao 

direito à verdade e à memória. 

Os representantes dos familiares informaram que as informações coletadas não 

foram capazes de oferecer subsídio aos aspectos principais da demanda, isto é, 

esclarecimentos sobre a autoria criminosa e o paradeiro das vítimas; que a criação de 

comissões para investigações no Brasil resta comprometida em razão da falta de 

independência financeira e de infraestrutura para alcançar os objetivos previstos e que a 

Comissão de Anistia se limita a garantir reparações econômicas e não busca informações 

sobre os fatos. A Comissão Interamericana afirmou que as informações prestadas pelo Estado 

tem caráter geral e não incorpora dados precisos sobre as iniciativas de busca por dados. 

Para a Corte Interamericana, essa determinação será considerada cumprida tendo 

o Estado continuado desenvolvendo atividades de busca por informações e afirmou que não 

supervisionará esta medida até sua total implementação, pois que a matéria típica de 

supervisão consiste em constatar se o Estado continuou ou não desenvolvendo iniciativas 

nesse sentido, embora estas possam ser fracassadas (CIDH, 2014, p. 29). 
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 Na oportunidade, a Corte defendeu que a execução desta medida exige a 

utilização de padrões especializados e internacionais sobre recuperação ou reconstrução da 

documentação destruída por militares, destacando que esta tarefa tem particular impacto na 

efetividade do cumprimento da obrigação de investigar, determinar as responsabilidades e 

precisar o paradeiro das vítimas (CIDH, 2014, p. 29). 

Também pediu informações sobre o Centro de Documentação que faz parte do 

“Projeto Memorial da Anistia Política do Brasil”, especialmente sobre a descrição deste 

centro, as características relativas ao acesso ao material que preserva, informações sobre sua 

implementação e dados a cerca das informações que foram recompiladas e sistematizadas 

pelo Estado. 

O Tribunal declarou parcialmente cumprida esta medida de reparação, porém, ao 

ao mesmo tempo, orientou o Estado a melhorar seu desempenho através da adoção de 

métodos especializados em recomposição de documentos danificados ou destruídos, 

ressaltando a importância desta atitude para o caso. 

A insatisfação parcial da Corte sobre o cumprimento deste ponto revela sua 

preocupação quanto ao acesso às informações pertinentes para a investigação criminal dos 

fatos e a determinação do paradeiro das vítimas. A sugestão apresentada para que o Estado 

brasileiro reconstrua os documentos perdidos impõe nova dinâmica aos trabalhos e demonstra 

uma maior proximidade aos anseios dos familiares. A jurisprudência da Corte Interamericana, 

normalmente, prioriza este tipo de relação entre as determinações impostas e os pedidos 

apresentados pelas vítimas ou seus familiares. 

As eventuais falhas apresentadas no dispositivo da sentença sobre este tópico 

foram, de certa maneira, sanadas na Resolução de Supervisão de Cumprimento de Sentença. 

Ademais, a própria sentença já havia ressaltado a tremenda importância de informações 

esclarecedoras para fins de efetivar vários outras determinações impostas ao Estado, de modo 

que temos condições de esperar por uma resposta mais positiva do Brasil na próxima 

supervisão. 

O nono ponto mensurado pela Supervisão remete à obrigação de indenizar por 

dano material e imaterial e restituir custas e gastos. A Corte declarou realizados os 

pagamentos de indenizações, por dano material e imaterial, a 39 familiares-vítimas que se 

encontram vivos e aos herdeiros de 18 destas vítimas, falecidas antes do cumprimento desta 

obrigação. Esse número não corresponde a totalidade de pagamentos devidos. 

O Tribunal confirmou ausência de pagamento a 05 familiares-vítimas que se 

encontram com vida e lembrou que tal obrigação é devida mesmo que eles não possuam 
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representação na demanda internacional (CIDH, 2014, p. 32) e reconheceu a carência de 

pagamento em favor de 01 vítima, também viva, o senhor Joaquim Patrício, e exortou o 

Estado a cumprir brevemente sua responsabilidade e fazê-lo acrescido de juros de mora. 

A Corte enfrentou os casos em que as vítimas faleceram antes da sentença ou do 

pagamento, trata-se de 24 pessoas41. Foi realizado o depósito das quantias indenizatórias em 

favor de apenas 18 delas, partes em ações judiciais sucessórias ou ações de cumprimento de 

obrigação internacional (CIDH, 2014, p. 32). A Corte requisitou informações a cerca das 

dificuldades apresentadas em 08 casos para realizar os levantamentos desses valores pelos 

interessados; informou que as despesas extras realizadas no bojo desses processos, como 

condição para receber as quantias, poderiam ser reembolsadas, se razoáveis e comprovadas; 

ademais, registrou que não foram realizados depósitos dos valores em 06 casos e que em 03 

destes, sequer foram iniciadas as ações de cumprimento. O Estado alega que não dispunha de 

dados sobre os possíveis hedeiros, porém não indicou o que fez para alcançar estas 

informações. 

A Corte instou o Estado a realizar prontamente esses pagamentos e, desta maneira, 

concluiu que a presente medida de reparação foi parcialmente cumprida. 

O Tribunal solicitou aos representantes prova do óbito de sete vítimas que 

supostamente faleceram antes de 10 de dezembro de 1998 para que, caso se confirme esta 

condição, possa ser declarado que elas não poderão ser beneficiárias das reparações 

concedidas na sentença, em razão da competência temporal da Corte Interamericana. 

Quanto ao reembolso de custas e gastos, o Estado não apresentou qualquer 

informação a respeito e, consequentemente, a Corte declarou que esta fase da reparação está 

pendente de cumprimento (CIDH, 2014, p. 34). 

O décimo ponto do exame de supervisão de cumprimento relaciona-se às 

convocatórias para identificar os familiares dos 08 camponeses desaparecidos durante a 

guerrilha do Araguaia. 

O Estado demonstrou que fez o chamamento em jornal de grande circulação 

nacional e afirmou que também fez no “Jornal do Pará”, porém deixou de juntar provas deste 

ato. Os representantes das vítimas requisitaram que o chamado fosse realizado através de 

anúncios em rádio, afirmando que há dificuldade de acesso ao meio impresso em algumas 

localidades. A Corte instou o Estado a levar em consideração este pedido. 

                                                                 
41Dessas 24 pessoas, 19 foram determinadas como parte lesada na própria Sentença; as 05 restantes ingressaram 

nesta condição em razão da apresentação de seus atestados de óbito, conforme autorização prevista nos 

parágrafos 181, 213, 225, 244 e 251 da sentença de 2010. 
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Em decorrência das iniciativas do Grupo de Trabalho Araguaia, foram 

identificados com vida dois dos oito camponeses desaparecidos, os senhores Josias Gonçalves 

de Souza e “Sandoval”. 

O primeiro apresentou documento de identificação e foi reconhecido por pessoas 

contemporâneas à guerrilha, o segundo afirmou ser aquele apontado pela sentença, porém 

faltam elementos que confirmem sua personalidade. Essas pessoas deveriam ter sido ouvidas 

pela Comissão Nacional da Verdade a fim de comprovar sua identidade e sua condição de 

vítimas, porém não encontramos registros desta oitiva no Relatório final da Comissão, embora 

tenha sido mencionado que estas pessoas estavam vivas (BRASIL, 2014a, p. 716). 

A Corte afirmou que o Estado poderá, se assim dispuser, aceitar pedidos de 

reconhecimento da condição de vítimas da guerrilha do Araguaia, nos termos da Lei nº 

9.140/95, de boa-fé e mediante prova fidedigna de identificação, apresentados pelos 

camponeses listados no páragrafo 119 da sentença ou seus familiares (CIDH, 2010, p. 44). 

Em virtude destas considerações, a Corte concluiu que esta medida de reparação 

está parcialmente cumprida. 

O décimo primeiro ponto examinado refere-se a permitir que os familiares dos 

senhores Francisco Manoel Chaves, Pedro Matias de Oliveira, Hélio Luiz Navarro de 

Magalhães e Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, listados no parágrafo 303 da sentença, 

possam apresentar ao Estado suas solicitações de indenização, conforme previsto na Lei nº 

9.140/95. 

A Corte considerou que o Brasil cumpriu esta medida e registrou que, em 23 de 

janeiro de 2013, foi publicado anúncio em jornal de circulação nacional concedendo prazo, 

até 17 de julho do mesmo ano, para que essas pessoas pudessem entregar seus pedidos. 

Embora não tenha provocado nenhuma manifestação entre os familiares beneficiados, a Corte 

compreendeu que a determinação da sentença envolvia apenas permitir que essas pessoas 

tivessem a oportunidade de ofertar petição. O Tribunal afirmou que o país poderá, se assim 

dispuser, aceitar pedidos indenizatórios futuros deste grupo de pessoas e adotar as medidas de 

reparação a seu favor, em conformidade com a lei. 

Acreditamos que o Estado deve procurar essas famílias e, se for o caso, certificar 

que não desejam requisitar a indenização ofertada pela lei brasileira. Esta atitude deixará claro 

para a sociedade os impedimentos específicos que obstacularizam esse pedido, além de 

demonstrar maior esforço estatal para cumprir suas obrigações e registrar os sentimentos 

destes familiares. 
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A penúltima matéria tratada na Resolução de Supervisão refere-se à demonstração 

da data de falecimento das pessoas indicadas nos parágrafos 181, 213, 225 e 244 da sentença. 

Os representantes dos familiares juntaram atestado de óbito de Consueto Ferreira Callado, 

Ermelinda Mazzaferro Bronca, Gerson da Silva Teixeira, Hilda Quaresma Saraiva Leão e 

Maria de Lourdes Salazar e Oliveira, familiares diretos de 05 vítimas de desaparecimento no 

Araguaia, cujo decesso foi posterior a 10 de dezembro de 1998. O Estado os reconheceu como 

parte lesada e efetuou depósitos judiciais em favor dos herdeiros de 04 delas. A Corte 

declarou que esta medida de reparação foi cumprida, mas registrou que não possuia 

informações sobre o depósito em favor dos familiares de Maria de Lourdes Salazar e Oliveira. 

O último ponto da avaliação tratou da recomendação para instituir a Comissão 

Nacional da Verdade. 

A Comissão Nacional da Verdade encerrou seus trabalhos em 16 de dezembro de 

2014, após dois anos e sete meses de atividades. A supervisão de cumprimento de sentença foi 

anterior à entrega do seu relatório final, de modo que a Corte não teve a oportunidade de 

avaliar os resultados aportados, porém considerou cumprida sua recomendação.  

Em seu Relatório, a Comissão Nacional da Verdade indicou um total de 434 

pessoas vítimas do regime, das quais 210 ainda se encontram desaparecidas. O documento 

recomenda a responsabilização de 377 pessoas, entre eles, os cinco generais que foram 

presidentes da República durante a ditadura militar. Um dos aspectos relevantes desta 

empreitada é que restou demonstrado, oficialmente, que as violações  praticadas foram o 

resultado de ações organizadas sistematicamente pelo Estado brasileiro contra a população 

civil; que as ordens partiram do gabinete da Presidência da República e dos ministérios 

militares (BRASIL, 2014b, p. 963) e que os delitos cometidos não foram frutos de ações 

individuais ou de excessos. O relato igualmente se preocupou em descrever os métodos e 

práticas usados para torturar as vítimas. 

O texto final dos trabalhos também indicou que a violação de direitos humanos é 

uma prática comum no presente, embora o contexto político seja diverso. Afirmou-se que “a 

prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos forçados e 

mesmo de ocultação de cadáveres não é estranha à realidade brasileira contemporânea” 

(BRASIL, 2014b, p. 964). A Comissão concluiu que o atual quadro de violência é devido, em 

grande parte, a incapacidade do Estado de punir os acontecimentos passados, o que cria 

condições para sua perpetuação. 
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Com o intuito de prevenir graves violações de direitos, a Comissão elaborou 29 

recomendações42, sendo 17 medidas institucionais; 08 propostas de reformulação normativa, 

constitucional ou legal e 04 sugestões para manter atividades que foram desempenhadas pela 

Comissão. De uma maneira geral, as propostas buscam realizar os princípios e direitos 

fundamentais inseridos na Carta Constitucional de 1988 através do fortalecimento de 

instituições próprias do Estado Democrático de Direito e a continuidade dos trabalhos 

empreendidos pela Comissão, os quais não esgotaram a necessidade de busca por 

informações.  

Neste tópico do trabalho estudamos a análise que fez a Corte Interamericana sobre 

o cumprimento pelo Estado brasileiro dos dispositivos da sentença proferida para o caso 

Gomes Lund. Conforme o entendimento do próprio Tribunal, o Estado não pode realizar a 

maior parte das determinações que lhe foram impostas, expondo um quadro interno de 

desarticulação e despreparo para a garantia e a proteção dos direitos humanos e marcado, 

sobretudo, pela impunidade histórica que cerca a prática de desrespeito à esses direitos e a 

consequente repetição dessas violações, em diversos níveis, empreendidas pelas instituições 

responsáveis por segurança pública e custódia de pessoas em todo o país.   

Entre os esforços que realizou o Brasil para esclarecer as condições da violência 

perpetrada durante a ditadura civil-militar de 1964, se destaca o trabalho da Comissão 

Nacional da Verdade que, em seu Relatório final, descreveu as condições políticas e 

institucionais que resultaram na prática de diversas atrocidades, inclusive os desaparecimentos 

relacionados à guerrilha do Araguaia. O resultado dos trabalhos desta Comissão precisa 

repercutir internamente no seio das instituições brasileiras que depempenham algum papel 

preventivo ou de combate ao crime e naquelas que custodiam pessoas43. As informações 

aportadas compõem um sistema de dados reveladores da disposição de nossas instituições em 

infringir as garantias e direitos do homem e concluímos que suas recomendações são 

mínimas, podendo-se inferir outras necessidades a partir da análise do conteúdo do relatório. 

Discutiremos agora alguns aspectos relacionados à repetição de violações de 

direitos humanos ocorridas no contexto do Estado Democrático de Direito inaugurado em 

1988. 

                                                                 
42As recomendações foram elaboradas a partir de uma consulta pública, realizada entre agosto e setembro de 

2014, que recebeu um total de 399 sugestões, vindas de órgão públicos, entidades da sociedade e cidadãos. 
43Entre os órgãos que desempenham estes papéis, podemos citar as polícias civil e militar, as Forças Armadas, os 

órgãos integrantes do sistema penitenciário; os aparelhos do Poder Judiciário que trabalham com os delitos e 

a execução das penalidades correspondentes; os locais destinados ao internamento de pessoas portadoras de 

deficiência mental; os centros de atendimentos aos dependentes químicos e os abrigos que atendem a 

população em situação de rua, entre outros. 
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4 A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL RENOVADA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

  

A sociedade brasileira alberga vívidas inquietações quanto à rotina da violência 

institucional praticada em nosso país em diversas instituições e órgãos. As discussões 

envolvendo esses atos vem se tornando relevantes, especialmente aquelas travadas sobre o 

tratamento dado às pessoas encarceradas. O período ditatorial ensejou graves preocupações 

sobre a detenção e a guarda de pessoas consideradas inimigas políticas, tendo ocorrido muitos 

casos de aprisionamento ilegal e diversas outras violações de direitos. O regime democrático 

inaugurado pela Constituição de 1988 não foi capaz de apagar todas as marcas da violência 

encrustada no seio social,  apesar dos significativos avanços legais. A tortura, que é um crime 

tipicamente de oportunidade, cujas condições ainda se verificam no presente, permanece 

acontecendo de forma sistemática, sobretudo nos presídios brasileiros. 

O Brasil sofreu condenações perante a Corte Interamericana em três casos de 

violações de direitos humanos envolvendo a morte de pessoas em ações empreendidas por 

agentes estatais. A repercussão internacional dos casos Ximenes Lopes, Garibaldi44 e Gomes 

Lund indica a existência de dificuldades internas para enfrentar o problema da violência 

institucional contra os civis. A Comissão Nacional da Verdade reconheceu, em seu relato 

final, aspectos da situação contemporânea de violação de direitos contra as pessoas 

encarceradas, destacando a prática da tortura como o ato de maior repetição. 

A impunidade que beneficia os agentes estatais envolvidos com a prática de 

violações de direitos humanos é considerada, pela comunidade internacional, como um fator 

que favorece a sua repetição. Diversos documentos internacionais, inclusive a sentença da 

Corte Interamericana para o caso Gomes Lund, alertam para a necessidade de apurar os fatos 

e punir os criminosos como um aspecto indispensável para a construção de relações sociais 

baseadas em novos paradigmas. Cumprir a obrigação internacional de investigar e de punir os 

responsáveis encerra valiosa representação simbólica, pois, ao mesmo tempo em que repara as 

violações sofridas, também influência novos comportamentos sociais. 

As violações de direitos ocorridas no Araguaia representaram a síntese de todo o 

esforço governamental desenvolvido no sentido de aparelhar e treinar as Forças Armadas para 

reprimir os civis que se tornaram opositores ao regime. A eliminação dos guerrilheiros 

                                                                 
44O caso Garibaldi trata da responsabilidade internacional do Brasil pelo não cumprimento do dever de investigar 

e punir os responsáveis pelo homicídio de Sétimo Garibaldi, ocorrido em 1998, em uma fazenda do Estado 

do Paraná, em uma operação de desocupação extrajudicial.   
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aconteceu de tal forma que a Comissão Nacional da Verdade considerou este ato de grave 

brutalidade, ressaltando que a ordem de aniquilação resultou do recrudecimento do sistema 

repressor. O reconhecimento de que os atos violadores estavam inseridos num contexto 

generalizado e institucional e que, portanto, participaram das decisões as autoridades 

superiores do país, pode contribuir para explicar por que foram encontradas tantas 

dificuldades na ordem interna para investigar e punir os fatos, mesmo após a Sentença da 

Corte Interamericana. 

Ao relatar que o Estado continua a perpetrar graves violações de direitos em 

prejuízo das pessoas encarceradas, mesmo após a implantação da ordem democrática fundada 

pela Carta Constitucional de 1988, a Comissão indica seu entendimento sobre as motivações 

da violência intitucional hodierna. Para ela, os graves desrespeitos aos direitos humanos 

efetivados pelas instituições brasileiras está alicerçado, em grande medida, na impunidade 

histórica que recai sobre esses atos (BRASIL, 2014b, p. 964). 

Lamentavelmente, o quadro político brasileiro não pode ser completamente 

modificado com o advento da ordem jurídica democrática. O posicionamento da cúpula do 

governo após a implantação do novo regime sugere essa conclusão. O adiamento das medidas 

necessárias para a realização da justiça pretendida pelos familiares das vítimas do Araguaia 

revela a presença de interesses contrários aos textos nacionais e internacionais garantidores de 

direitos humanos nos órgãos do Estado. Não será possível naturalizar esses acontecimentos, 

sobretudo após a atuação do Poder Judiciário quanto ao cumprimento da sentença exarada 

pela Corte Interamericana para o caso. Tais atitudes demonstram a fragilidade da democracia 

no nosso Estado.   

Entretanto, não é possível negar que o Brasil tem demonstrado certa preocupação 

em atender as recomendações inseridas nos documentos internacionais que preveem regras 

para o tratamento de pessoas custodiadas pelo Estado45 e os direitos fundamentais e suas 

garantias inseridos na Carta Constitucional de 1988. 

Após estudarmos as violações de direitos ocorridas durante os atos de combate à 

guerrilha do Araguaia, a sentença exarada pela Corte Interamericana e a análise de seu 

cumprimento no âmbito interno, constatamos que as condições de violência institucional 

                                                                 
45Diversos documentos internacionais tratam das dificuldades enfrentadas pelos custodiados em geral. Entre eles 

destacamos 1) o Protocolo de Istambul, firmado  em 2001 pelas Nações Unidas, conhecido como Manual 

para a Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes; o Conjunto de Princípios das Nações Unidas para a Proteção da Todas as Pessoas Sujeitas a 

Qualquer Forma de Prisão ou Detenção, de 1988; o Código de Conduta das Nações Unidas para os 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, de 1978; os Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o 

Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Encarregados da Aplicação da Lei, de 1990, entre outros. 
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contra os civis ainda persistem. Este quadro sociológico é preocupante e enseja o surgimento 

de novos instrumentos de resistência democrática voltados para enfrentar esta problemática. 

 A edição da Lei nº 12.84746, em 02 de agosto de 2013, representa um passo 

para firmar novo pacto social para o combate e a prevenção das práticas de torturas nas 

instituições prisionais brasileiras. Esta Lei surgiu para dá efetividade ao Protocolo Facultativo 

à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes47, ratificado pelo Brasil em 2007. 

Este documento, elaborado pelas Nações Unidas, surgiu para reforçar a proteção 

das pessoas privadas de liberdade. Sua atuação visa erradicar a prática de tortura 

concentrando-se na prevenção. A comunidade internacional compreende que sua efetividade 

dependerá, no mínimo, de intervenções com caráter educativo combinadas com medidas 

legislativas, administrativas e judiciais. 

Este protocolo opcional urdiu um sistema preventivo contra a prática de tortura, 

cuja principal estratégia é a realização de visitas regulares a centros de detenção. As inspeções 

serão efetivada por órgãos nacionais e internacionais. O órgão internacional responsável pelas 

visitas é o Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas. Sua atuação é independente e ocorre junto 

aos estabelecimentos de detenção domésticos dos Estados Partes. Também foram previstos 

trabalhos coordenados com os mecanismos preventivos nacionais a serem criados pelos 

Estados signatários. 

O Brasil possui seu Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ele 

foi instalado apenas em março de 201548, fato que não nos permite falar sobre sua atuação 

prática. O que podemos aportar para este trabalho refere-se a sua previsão legal.  A Lei nº 

12.847/13 definiu a condição das pessoas consideradas em risco em virtude de restrição de 

liberdade. O artigo 3º desta lei considera que pessoas privadas de liberdade são aquelas 

obrigadas, por ordem de autoridade judicial, administrativa ou policial, a permanecerem em 

                                                                 
46Esta Lei criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; o Comitê Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Pervenção e Combate à Tortura. 
47Este Protocolo entrou em vigor internacional em 22 de junho de 2006. Ele entrou em vigor para o Brasil em 11 

de fevereiro de 2007 e foi promulgado internamente pelo Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007. 
48Em 11 de março de 2015 foram publicados no Diário Oficial da União os nomes dos 11 integrantes do 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura selecionados, tornando possível o início dos 

trabalhos. O Protocolo Facultativo, no artigo 18.2, assinala que a nomeação dos membros dos mecanismos 

nacionais deverão considerar as habilidades e o conhecimento profissional necessários a atuação, além de 

buscar equilíbrio de gênero e representação adequada dos grupos étnicos e minorias no país. O Edital de 

Seleção nº 14, de 24 de setembro de 2014, lançado para seletar essas pessoas determinou, entre seus critérios 

de escolha, a necessidade de observar diversidade de raça, cor e etnia, de gênero e de região entre os 

escolhidos. 07 mulheres foram chamadas para compor essa entidade. 
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determinados locais públicos ou privados, dos quais não possam sair de modo independente 

de sua vontade. Este mesmo artigo também indica os locais que ensejam maior 

vulnerabilidade para essas pessoas, que são os centros de detenção, inclusive os militares; 

estabelecimentos penais; hospitais psiquiátricos49; casas de custódia; instituições 

socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei, bem como as instalações mantidas 

pelos órgãos elencados no artigo 61 da Lei de Execuções Penais. 

O Estado do Rio de Janeiro foi precursor no Brasil. Ele instituiu seu mecanismo 

de prevenção à tortura vinculado à Assembleia Legislativa do Estado, por meio da lei estadual 

nº 5.778, de 2010, e suas atividades tiveram início em 2011. O mecanismo estadual de 

Pernambuco entrou em funcionamento apenas em setembro de 2014 e os Estados da Alagoas, 

Espírito Santo e Paraíba já contam com leis aprovadas determinando sua criação, porém ainda 

não estão em atividade; já no Estado de São Paulo tramita um projeto de lei com este 

propósito.  Ademais, 16 Estados da federação contam com comitês estaduais de prevenção e 

combate à tortura, são eles Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa 

Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e o 

Rio de Janeiro, dos quais 05 deles estão regulamentados em lei50. 

Tratar destes organismos locais de prevenção e combate à pratica de tortura é 

relevante por que representam a atualização do debate que encontramos ao estudarmos as 

violações de direitos humanos perpetrados durante o regime militar de 1964. As instituições 

públicas brasileiras de repressão ao crime e guarda nacional, no passado e no presente, 

praticam atos desumanos e degradantes contra a população civil, indiscriminadamente. Incluir 

este ponto de análise neste trabalho monográfico é importante por que ele realça a 

necessidade do país empreender esforços para erradicar as condições que garantem a 

perpetuação da violência institucional. 

Escolhemos estudar a atuação do Mecanismo  Estadual  de  Prevenção  e  

Combate  à  Tortura  do  Estado do Rio  de  Janeiro.  Não pretendemos fazer um estudo 

exaustivo de suas ações, gostaríamos apenas de registrar níveis da violência praticada contra a 

sociedade civil na atualidade. 

                                                                 
49Destacamos que a Lei nº 12.847/13 cita os hospitais psiquiátricos destinados à aplicação de medidas de 

segurança entre os sítios possíveis para a prática de tortura. Esse quadro legal nos remete ao assassinato do 

senhor Damião Ximenes Lopes enquanto esteve os cuidados de estabelecimento de saúde vinculado ao SUS. 

O combate ao tratamento discriminado contra os portadores de deficiência mental adquire contorno 

penitenciário a partir desta iniciativa legal e soma-se ao movimento antimanicomial que vem se destacando 

no Brasil. 
50RIO DE JANEIRO, 2013, p. 21. 
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Os trabalhos do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro tiveram início julho de 2011 e já foram publicados três relatórios de sua atuação 

durante os anos de 2012, 2013 e 2014. 

O Relatório das atividades de 2012 tratou da metodologia do trabalho da entidade, 

especialmente sobre o planejamento de suas visitas, os roteiros necessários e os subsequentes 

relatórios e apontou algumas condições existentes capazes de promover a prática da tortura. 

Essa análise levou em consideração aspectos da carceragem; das práticas para a promoção de 

saúde e de educação destinadas aos presos; a reforma psiquiátrica pretendida; as condições de 

recolhimento compulsório e as das comunidades terapeuticas. Foram considerados os 

sistemas carcerário e prisional, os estabelecimentos socieducativos, os de atendimento à saúde 

mental, inclusive para os dependentes químicos e os de acolhimento institucional. 

O Relatório de 2013 igualmente tratou das circunstâncias promotoras deste tipo de 

violência, mas, para realizar tal empreitada, acrescentou a sua análise aspectos diversos, tais 

como a progressão de regime de cumprimento de pena; a privatização do sistema 

penitenciário; a institucionalização forçada de adultos e a repressão policial às manifestações 

populares. Neste relato não foram aportados aspectos da metodologia do trabalho. 

O Relatório abordando as atividades empreendidas no ano de 2014 foi um 

relatório temático, versando sobre megaeventos, repressão e privação de liberdade no Rio de 

Janeiro. Foram acompanhados pelo Mecanismo Estadual os  eventos Rio + 20 e a Copa do 

Mundo FIFA 2014. O enfoque principal do relato envolve os impactos que a Copa do Mundo 

gerou nos espaços destinados à privação de liberdade, descrevendo a lotação extraordinária do 

sistema penitenciário; o modelo de segurança pública aplicado e o tratamento dado aos 

adolescentes e as pessoas em situação de rua. 

Os dois primeiros relatórios descreveram casos emblemáticos ocorridos e os três 

teceram recomendações aos órgãos pertinentes. 

 

4.1 BREVES NOTAS SOBRE A REPRESSÃO ÀS MANIFESTAÇÕES POPULARES NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2013 

 

Neste tópico estudaremos a repressão policial empreendida contra as 

manifestações populares que criticaram o modelo de governança e o sistema de representação 

política brasileiros no ano de 2013. A criminalização indiscriminada da sociedade civil é uma 

prática velha no nosso Estado, porém vem ganhando contornos históricos próprios na 
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atualidade, em razão da tendência mundial de crescimento da população carcerária, que 

também se manifesta no Brasil51 

A manifestação popular reinvindicativa de direitos representa o exercício das 

liberdades democráticas asseguradas na Carta Constitucional de 1988. Os atos de força 

policial empreendidos contra o uso deste direito significaram um retrocesso para o Estado 

Democrático de Direito. Os atos desumanos e degradantes praticados contra a população civil 

no uso legítimo de seus direitos civis representa a violação de uma série de garantias 

estabelecidas nos textos internacionais de proteção aos direitos humanos. 

Os atos de repressão foram prisões ilegais; a prática de atos de tortura durante os 

recolhimentos provisórios; espancamentos durante os atos de protestos; o uso indiscriminado 

de equipamentos não letais e o uso de armas letais contra as populações pobres da periferia, 

resultando em mortes; atos legislativos de exceção, entre outros. Esse quadro de força não 

encontra amparo na ordem constitucional de 1988 e indica que as instituições brasileiras 

mantêm práticas inadequadas de violência desmedida contra a população civil. 

Para o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura, as manifestações 

populares em 2013 apresentaram caráter difuso. Diversos direitos sociais foram exigidos 

durante a protestação e registrou-se um evidente questionamento ao modelo de democracia 

representativa adotado pelo Brasil. A resposta violenta das autoridades policiais, 

especialmente as Polícias Militares, contra a população suscitaram a discussão a cerca do 

papel da polícia no Estado de Democrático de Direito (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 126-

127). 

O Mecanismo realizou visitas às pessoas privadas de liberdade em razão da 

participação nestes eventos e constatou o uso indevido e excessivo da força sobretudo através 

de agressões físicas, espancamentos, ameaças, utilização indiscriminada de gás de pimenta, 

detenções e prisões arbitrárias. O tratamento desumano e degradante oferecido contra os 

manifestantes em geral encontrou justificativa nos episódios em que aconteceu depredação do 

patrimônio público ou ocupação de prédios oficiais. Também registrou-se saques na 

proximidades de alguns locais de protesto, porém raramente. 

                                                                 
51Entre 1995 (148.760) e 2011 (514.582) a população encarcerada no Brasil cresceu 345,91%. Entre 2001 e 2011 

a população brasileira cresceu 9,32% enquanto enquanto que, no mesmo período, a população carcerária 

cresceu 120,03%. Para o Mecanismo Estadual, o aumento da população carcerária no país é fruto do 

acirramento das tensões sociais causado pela adoção de medidas de ajustes de caráter neoliberal e influenciou 

o tratamento oferecido aos apenados relacionados à progressão de regime, especialmente quanto à 

necessidade de exame criminológico; as sanções disciplinares aplicadas, as autorizações de saída concedidas; 

o trabalho oferecido; o livramento condicional alcançado; o monitoramento eletrônico e a prisão albergue e a 

domiciliar (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 28). 
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O documento indica com precisão os órgãos repressores que atuaram em 

colaboração com a Polícia Militar. Primeiramente a Polícia Civil e a Força Nacional de 

Segurança. Contudo, o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Especiais-BOPE 

também participaram, sendo sua principal atribuição conduzir helicópteros e veículos 

blindados portando fuzis (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 127). 

O Relatório assinalou a morte de manifestantes que inalaram em grande 

quantidade gás lacrimogênio e de pimenta. Constatou-se que foram usados materiais com 

prazo de validade vencido e em concentração maior que o permitido pela legislação nacional. 

Inúmeras pessoas foram atingidas por balas de borrachas em regiões sensívies do corpo, tais 

como o rosto. O Mecanismo Estadual destacou que, em muitas oportunidades, a ação policial 

se desenvolveu não com o intuito de dispersar os manifestantes, e sim com o objetivo de 

encurralar as pessoas para que sofressem os efeitos dos artefatos de que dispunham. 

O Relatório lembrou que o uso de armas de fogo para contenção de distúrbio civis 

contraria as recomendações da ONU, no entanto, afirmou que as manifestações ocorridas na 

periferia da cidade do Rio de Janeiro foram dominadas utilizando-se armas letais. Uma só 

operação na favela da Maré, após denúncia de prática de furtos durante manifestações, 

resultou em 10 mortes de civis. Afirmou também que a periferia carioca sofre este tipo de 

violência constantemente, o que não causou surpresa entre aqueles que protestavam na região. 

Diferentemente, forte comoção atingiu os manifestantes que sofreram a violência das armas 

não letais na Barra da Tijuca. Lá, também registrou notícias de arrastão, entretanto o BOPE 

não foi chamado para participar destas operações (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 128). 

Outro problema observado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura relaciona-se ao grau elevado de arbítrio policial quanto a capitulação criminosa para 

fins de persecução penal. Diversas pessoas foram detidas acusadas de participação em crime 

de danos e formação de quadrilha, mesmo entre pessoas que sequer se conheciam. Outras 

acusações comuns foram de corrupção de menores, resistência, incitação ao crime e apologia 

ao crime, desconsiderando a natural potencialização das forças humanas nas multidões. A Lei 

de Organizações Criminosas, Lei nº 12.850/13, também foi utilizada para enquadrar atos de 

protesto. A OAB Nacional manifetou seu desapreço quanto a esta iniciativa, classificando-a 

como “aberração jurídica”. 

 Ainda quanto à atitude de criminalizar as manifestações populares, o Mecanismo 

Estadual registrou a edição do Decreto nº 44.302, no dia 22 de julho, pelo então Governador 

do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral Filho. Através deste decreto, foi criada a Comissão 

Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em Manifestações Públicas. Este mesmo ato 
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obrigava as empresas de telefonia e internet a entregarem informações de usuários suspeitos 

de envolvimento com os protestos a esta Comissão. Diversas entidades se manifestaram 

contra este dispositivo, alegando que a quebra de sigilo deve obedecer ao princípio da reserva 

de jurisdição. Devido as repercussões negativas, o governador editou novo decreto incluindo a 

necessidade de haver prévia autorização judicial para que a Comissão tivesse acesso aos 

dados. 

O Relatório finaliza sua análise manifestando a preocupação do Mecanismo 

Estadual sobre a provável repetição dos atos policiais desumanos e degradantes no ano de 

2014, em virtude dos eventos relacionados à Copa do Mundo. Preocupações estas que se 

confirmaram e se encontram analisadas no relatório deste órgão sobre suas atividades durante 

o ano de 2014. 

As informações colhidas pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro nos levam a refletir sobre o grau de aprimoramento das experiências 

democráticas no nosso país, após quase 30 anos da Carta Constitucional de 1988. 

Infelizmente, o Brasil continua a oferecer tratamento desumano e degradante a sua população 

em flagrante desrespeito aos tratados internacionais que é signatário. A Convenção Americana 

restou novamente afastada nos atos de violência praticados contra os manifestantes. 

A motivação política da repressão empreendida contra as manifestações populares 

de 2013 resta clara. As reinvindicações de direitos e a expressão de desapreço do sistema de 

representação política foram o móvel das manifestações. A força empreendida para reprimir o 

uso do direito de livre manifestação do pensamento, além de entrar em conflito com todos os 

textos garantidores dos direitos humanos,  desestimula novas iniciativas de protestação, 

limitando o uso desta ferramenta democrática de pressão. Essa consequência é, certamente, o 

objetivo dos atos repressivos, o que os qualifica como políticos e autoritários. 

O quadro de violações aos direitos do homem no Brasil conta com mais estes 

episódios e, se não houver uma resistência civil firme contra estes atos de repressão ao povo 

nas ruas, as consequências políticas podem ser desastrosas. A democracia brasileira é ainda 

frágil e requer um esforço maior e tempo para ser consolidada. O flagrante desrespeito aos 

manifestantes, criminalizando-os para garantir uma repressão mais dura e eficaz, indica o 

afastamento ideológico entre o aparato policial do Estado e as inquietações populares, o que 

em si encerra uma contradição, afinal a força de segurança é composta por brasileiros. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O resultado da análise precedente indicou o desrespeito aos direitos humanos após 

a implantação do regime democrático inaugurado pela Constituição Federal de 1988, 

relacionado tanto com o cumprimento da decisão da Corte Interamericana para o caso Gomes 

Lund, como com outros fatos, especialmente a prática de tortura e outros tratamentos 

desumanos e degradantes praticados contra a população civil brasileira. 

No campo da violência institucional, o Brasil tem enfrentado as dificuldades 

decorrentes do acúmulo histórico dessas práticas, cujas raízes estão alicerçadas na ordem 

escravocrata, um dos pilares do sistema colonizador, cujos efeitos deletérios não foram de 

todo superados. As diversas políticas públicas afirmativas implementadas a partir da última 

década representam um passo para a melhoria das condições sociais de grupos vulneráveis. 

Além disso, cresceu o número de instrumentos de gestão democrática, onde é possível a 

participação cidadã na construção das metas e dos programas governamentais. 

Embora sejam reais e indispensáveis, as diversas conquistas democráticas não 

foram capazes de criar as condições ideais para reverter o quadro político brasileiro, eivado de 

concepções autoritárias e excludentes. O sistema democrático brasileiro alberga mecanismos 

opressores e esta circunstância promove uma diminuição no alcance dos avanços legais ou 

institucionais típicos da democracia. A partir dos acréscimos e retrocessos na política 

brasileira, os direitos humanos vão sendo afirmados com muita luta e resistência por parte da 

sociedade civil. 

A apuração dos fatos e dos agentes responsáveis pelas violações de direitos 

humanos ocorridas durante as ditaduras no Brasil não são uma preocupação séria para os 

sucessivos governos. Embora o país seja signatário de diversos tratados de proteção a esses 

direitos e hoje apresente uma produção legiferante significativa sobre o tema, os instrumentos 

internos voltados para a realização das tarefas indispensáveis a tal mister se encontram, 

geralmente, desaparelhados e precariamente independentes ou, por outra, e ainda mais grave, 

trabalham com posicionamentos políticos reacionários e em desconformidade com os textos 

internacionais que estabelecem os padrões mínimos de tratamento aos direitos do homem. 

Este cenário resta evidenciado no trato que o Poder Judiciário ofereceu às ações 

penais que tramitam na justiça federal relacionadas com a guerrilha do Araguaia, 

especialmente quanto a interpretação a cerca da compatibilidade entre a Lei de Anistia e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte Interamericana, intérprete última da 

Convenção Americana, afirma a contradição entre as leis anistiadoras que beneficiam agentes 
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públicos e a devida proteção aos direitos humanos desde 1992. O desconhecimento dos juízes 

brasileiros sobre este tema é inaceitável, pois todo o ordenamento jurídico deve acompanhar 

os tratados de que o país é signatário. 

A impunidade que permanece sobre estes fatos repercute no presente. A crescente 

militarização da força policial brasileira vem tornando essa influência ainda mais perversa, 

pois a sensação de impunidade associada ao aumento do poderio bélico das instituições de 

segurança pública geram uma agressividade desmedida. O número alarmante de mortes 

violentas decorrentes de confrontos entre policiais e criminosos indica o tamanho do 

problema. Documentos que se dedicam à análise da tortura no país indicam que o crime de 

resistência à ordem policial é um fundamento para as execuções sumárias efetivadas, o que 

indica a potência destruidora das equipes e o seu despreparo para conduzir as abordagens. 

Esta amarga realidade vem se agudizando nos últimos anos a partir da 

criminalização indiscriminada da sociedade civil, que em situação de encarceramento torna-se 

extremamente vulnerável ao sofrer a pressão das instituições de segurança. O incremento do 

número de presos ou detidos, sem que as medidas correspondentes sejam tomadas para 

abrigá-los com dignidade, torna-os alvo da violência incrustada no seio social. E fecha-se o 

círculo entre a impunidade patrocinada pelo Estado e a geração de nova violência 

institucional. Na verdade, o quadro é muito complexo e envolve uma quantidade cada vez 

maior de vítimas. 

Para que o Brasil possa inaugurar uma realidade de respeito aos direitos humanos, 

julgamos adequado que seja garantida a ampliação e o fortalecimento dos instrumentos 

democráticos, associados a medidas educativas que priorizem o respeito à condição humana, 

em todos os níveis de escolarização, e que sejam efetivamente punidos os tratamentos 

desumanos e degradantes perpetrados por agentes públicos contra a população civil. 
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