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RESUMO 
 
 
 
 

O presente trabalho busca explicar de que forma a Lei de Anistia de 1979 influencia 

na condenação do Brasil no caso da Guerrilha do Araguaia perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto, inicia-se o mesmo explanando 

sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, base para o entendimento do 

que se trata a Corte. Explica-se também o que é a Lei de Anistia, mas, 

principalmente, a contextualiza a fim de entender em que momento e por qual 

motivo ela existiu. Após essas noções iniciais, há uma narrativa histórica sobre a 

história da Guerrilha do Araguaia, ocorrida entre 1966 e 1974, terminando com o 

desaparecimento forçado de dezenas de guerrilheiros, além de relatos de tortura e 

mortes. Diante desse cenário de horror no Araguaia, após a redemocratização, as 

famílias e entidades de direitos humanos buscam judicialmente a reparação  dos 

danos sofridos, bem como uma solução para o problema de não haver investigação 

e punibilidade àqueles que cometeram diversos crimes durante o período ditatorial. 

Isso ocorre pois, como mencionado no texto, a Lei de Anistia fora recepcionada pelo 

ordenamento pátrio através da ADPF 153, mantendo, portanto, a anistia aos 

praticantes de crimes contra direitos humanos, mesmo havendo sentença em 

tribunal internacional alertando sobre a necessidade de revisão dos efeitos da lei. 

Por fim, o trabalho é encerrado com um resumo das ações que vêm sendo tomadas 

em âmbito legislativo e judiciário a fim de encerrar o óbice que a Lei de Anistia 

representa para o efetivo cumprimento das sentenças de tribunais internacionais. 

 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Lei de Anistia. Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.  

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to explain how the Amnesty Law of 1979 influences the conviction 

of Brazil in the case of the Araguaia Guerrilla in the Inter - American Court of Human 

Rights. For that, the work begins with explaining the Inter-American System of 

Human Rights, the basis for understanding what the Court is about. It is also 

explained what the Amnesty Law is, but mainly contextualizes it in order to 

understand at what moment and for what reason it existed. After these initial notions, 

there is a historical narrative about the history of the Araguaia Guerrilla, which 

occurred between 1966 and 1974, ending with the forced disappearance of dozens 

of guerrillas, as well as reports of torture and deaths. Faced with this scenario of 

horror in Araguaia, after the re-democratization, families and human rights entities 

seek redress for the damages suffered, as well as a solution to the problem of not 

investigating and punishing those who committed various crimes during the 

dictatorial period. This is because, as mentioned in the text, the Amnesty Law was 

approved by the country's legal system through the ADPF 153, maintaining amnesty 

to those practicing crimes against human rights, even though there is a ruling in an 

international court warning of the need to review the effects of the law. Finally, the 

work is concluded with a summary of the actions that have been taken in the 

legislative and judicial spheres in order to close the obstacle that the Amnesty Law 

represents for the effective fulfillment of the sentences of international courts. 
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INTRODUÇÃO 

Em 1979 foi promulgada a chamada “Lei de Anistia”, nº 6.683/1979, durante o 

governo do então presidente João Figueiredo. O objetivo da lei era, segundo sua 

própria redação no art. 1º, anistiar  

a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 

15 de agosto de 1979, que cometeram crimes políticos ou conexo com 

estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e 

aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas 

ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos 

Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 

fundamento em Atos Institucionais e Complementares.  

 

O estudo da História do país nos permite conhecer o contexto no qual esta lei 

pretendia ser aplicada: o país estava inserido numa ditadura militar, que, anos mais 

tarde, comprovadamente1, foi responsável por perseguições políticas, 

desaparecimentos forçados, crimes de tortura repressão às liberdades individuais e 

coletivas, tais como a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade da 

atividade intelectual e artística, liberdade de reuniões e manifestações públicas – 

sendo o verdadeiro alvo dessas proibições os opositores à ordem vigente. Não raras 

às vezes utilizavam-se de meios de tortura e prisões arbitrárias, isso é, sem 

mandados ou qualquer respaldo jurídico.2 

 A referida lei, portanto, concedia anistia a todos os envolvidos nesse trágico 

momento político: os militares, responsáveis pela execução de tais atos, e civis que 

eram perseguidos e presos políticos.  

                                                           
1
 A Lei 9.140/95 foi um dos mais relevantes documentos jurídicos atestando o reconhecimento da 

responsabilidade estatal por mortes, torturas e demais violações de direitos humanos ocorridas no 
período especificado pela lei, que abrange todo o período da ditadura militar. 
2
 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto: Brasil Nunca Mais. 1985. Tomo VII p. 135-999. 

Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/nunca/01.pdf> Acesso em 15 jun. 
2019. O “Projeto Brasil Nunca Mais” se trata de uma das maiores e mais relevantes pesquisas 
desenvolvidas sobre o período ditatorial brasileiro. Organizado pela Arquidiocese de São Paulo, o 
trabalho demandou 8 anos de pesquisas, reunindo mais de 700 processos políticos que tramitaram 
na Justiça Militar. O texto é dividido em “Projeto A”, com mais de 6.000 páginas de conteúdo, e 
“Projeto B”, que foi publicado em formato de livro com aproximadamente 400 páginas. Todas as 
referências constantes ao longo do trabalho serão do “Projeto A”, que foi disponibilizado para 
consulta pela própria Arquidiocese. 
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O CASO GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. 

BRASIL ocorreu nos anos de 1972 a 1975, durante o período compreendido como o 

de ditadura militar no Brasil.  

O que ocorreu foi que, na região do Araguaia, entre o Tocantins e o Pará, 

membros do Partido Comunista do Brasil aliados a camponeses locais se 

organizavam no formato de guerrilha contra o governo vigente à época. O Exército 

brasileiro, então, na tentativa de erradicar totalmente a guerrilha, fez diversas 

investidas contra esta, realizando operações que levava soldados ao interior da 

mata. Nessas operações, há diversos relatos de detenções arbitrárias, torturas, o 

desaparecimento forçado de 70 pessoas, além de uma comprovada execução 

extrajudicial, de Maria Lúcia Petit da Silva.3 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos aceitou petição e condenou o 

Brasil pela realização dos atos ocorridos neste momento histórico no caso da 

Guerrilha do Araguaia. Ao final, são emitidas recomendações ao Brasil para que 

este possa reparar os danos causados pela violação de direitos humanos nos casos. 

Na conclusão da Corte, tem-se a declaração para que o país adote todas as 

medidas necessárias para garantir que a lei de anistia não mais represente “um 

obstáculo para a persecução penal contra graves violações de direitos humanos” 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 95) 

Diante da impunidade verificada nesse caso específico por parte da Justiça 

Brasileira, os peticionários recorreram à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, que admitiu a demanda perante a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. A sentença foi dada em Novembro de 2010, e, até hoje, 2019, restam-se 

pontos da decisão a cumprir por parte do Estado 

Os peticionários pedem à Corte:4 

- Que o Estado realize investigação penal a fim de julgar e punir as pessoas 

responsáveis pelos crimes ocorridos no decorrer das operações contra a guerrilha: o 

                                                           
3
 Conforme sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em < 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf> Acesso em 19 de jun. 2019. 
4
 Disponível na Sentença de 24 de Novembro de 2010 do “Caso Gomes Lund (e outros)”. Disponível 

em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>  p. 3-6, 85-86. Acesso em 20 
de jun. 2019 
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desaparecimento forçado e a execução de Maria Lúcia Petit. Isso nunca ocorreu 

devido à Lei de Anistia de 1979, recepcionada pelo novo ordenamento através da 

ADPF 153; 

- A responsabilização do Estado pela violação dos direitos estabelecidos nos 

artigos 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 

(direito à integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais), 

13 (liberdade de pensamento e expressão) e 25 (proteção judicial), da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em conexão com as obrigações previstas nos 

artigos 1.1 (obrigação geral de respeito e garantia dos direitos humanos) e 2 (dever 

de adotar disposições de direito interno) da mesma Convenção; 

- Que o Estado adote medidas de reparação. 

Em sentença prolatada em 2010, a Corte declara os seguintes pontos: 

- Que a Lei de Anistia Brasileira não pode continuar significando uma barreira 

para a identificação e punição àqueles mortos, desaparecidos e torturados pelo 

regime militar no Brasil; 

- Responsabilização do Estado pelo desaparecimento forçado das 70 pessoas 

no Araguaia, e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da 

personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, 

estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos; 

- A responsabilização do Estado pela violação dos artigos 8.1 e 25.1 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que versam sobre o direito às 

garantias judiciais e à proteção judicial, pela falta de investigação dos fatos do 

presente caso, bem como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em 

prejuízo dos familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa executada; 

- A responsabilização do Estado pela violação do direito à liberdade de 

pensamento e de expressão, presentes no artigo 13 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação com os artigos 1.1, 8.1 e 25 desse instrumento, pela 

afetação do direito a buscar e a receber informação, assim como do direito de 

conhecer a verdade sobre o ocorrido. O Estado é também responsável pela violação 
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dos direitos às garantias judiciais estabelecidos no artigo 8.1 da Convenção 

Americana, em relação com os artigos 1.1 e 13.1 do mesmo instrumento, por 

exceder o prazo razoável da Ação Ordinária, todo o anterior em prejuízo dos 

familiares das vítimas. 

- A responsabilização do Estado pela violação do direito à integridade 

pessoal, constantes no artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

em relação com o artigo 1.1 desse mesmo instrumento, em prejuízo dos familiares 

das vítimas. 

Na decisão da Corte, a questão da Lei de Anistia aparece como barreira para 

a correta investigação e punibilidade dos responsáveis pelas violações de Direitos 

Humanos ocorridos à época, isso ocorre pois a Lei de Anistia tem, em seu texto, 

artigos proibitivos para a correta investigação e sanção de crimes praticados contra 

os direitos humanos no período da ditadura militar. É impossível punir criminalmente 

os agentes envolvidos nos episódios devido à anistia concedida pela lei. 

O objetivo principal dessa pesquisa é o de trazer a discussão de como uma lei 

promulgada há 40 anos e que sua eficácia se encerrou naquele mesmo tempo, não 

só pode ainda trazer reflexos nos dias de hoje, mas, principalmente, pode provocar 

em sentenças atuais uma “lacuna”, um completo vazio sem solução. O Direito 

brasileiro permite que afirmemos que não há nada a se fazer diante da possibilidade 

de violações de direitos humanos no período de 1961-1979, sequer a investigação 

para saber o que de fato ocorreu. 

Além disso, a lei tem um peso histórico muito grande, pois dá aos envolvidos 

no período ditatorial o privilégio do esquecimento. O tempo vai passando e ninguém 

é punido, fazendo com que todas as violações demonstradas no trabalho, se tornem 

em questão de anos, apenas história. É urgente a necessidade de investigação e 

sanção penal aos executores de crimes contra os direitos humanos durante o 

período da ditadura militar. 

Por ser o Brasil membro da Organização dos Estados Americanos, portanto, 

integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estando sujeito à 

condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, deve reconhecer a 

autoridade da Corte para proferir decisões no plano internacional que afetem 
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diretamente o ordenamento jurídico pátrio, sem que isso seja visto como uma 

afronta à soberania.  

 

A Constituição Federal de 88, no art 5º, XLIII, trás o crime de tortura como um 

crime insuscetível de graça ou anistia. O Estado Brasileiro já reconheceu sua 

responsabilidade nos episódios ocorridos no período da ditadura militar.5 A Lei de 

Anistia de 79 foi recepcionada pelo novo ordenamento através da ADPF 153. Diante 

desses fatos, é correto afirmar que o Brasil reconhece sua responsabilidade diante 

das torturas ocorridas no período ditatorial, que em sua primeira constituição após 

esse momento, dá especial ordenação ao crime de tortura, e, ainda assim, 

reconhece como condizente com o texto constitucional uma lei que visa anistiar 

aquilo que a Constituição diz ser inanistiável.  

O passado sombrio do país corre o risco de ficar na memória da população como 

algo simplesmente ruim, mas que passou, e que não foi punido devido a um simples 

dispositivo legal. Como se um emaranhado de artigos fossem mais importantes que 

as vidas que sofreram os danos mais tarde anistiados. A vida é o bem maior do 

Direito, portanto cabe a ele a busca pela punição daqueles que provoquem danos a 

ela.  

                                                           
5
 O relatório final da Comissão da Verdade contém ofício enviado pelo Ministro da Defesa, Celso 

Amorim, reconhece, oficialmente, a violação de Direitos Humanos ocorridas no passado e assume a 
responsabilidade pelos atos praticados. Disponível em: < 
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/Defesa_FFAA_esclarecimentos_2014_09_19.pdf> p. 
1. Acesso em 20 de jun. 2019. 
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1) O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

A Corte interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurídico autônomo 

inserido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que por sua vez é, por 

meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parte da estrutura da 

Organização dos Estados Americanos, cujo objetivo é a cooperação entre os países 

a fim de defenderem suas soberanias, territórios e independência. Trata-se da uma 

das mais antigas organizações internacionais existentes, cujo início é datado em 30 

de Abril de 1948, na capital colombiana Bogotá. 

Impossível discorrer sobre a Corte sem antes introduzir o propósito e a 

história da Organização dos Estados Americanos e demais órgãos e convenções 

pertencentes ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

A Organização dos Estados fora criada por meio de uma carta denominada 

“Carta da Organização dos Estados Americanos”, onde o Brasil é membro desde 

sua fundação, junto com outros vinte países. Atualmente, todos os trinta e cinco 

países americanos independentes são membros da Organização. Nesta carta 

inaugural estão descritos seus objetivos, sua natureza, seus princípios, sua estrutura 

e outros aspectos jurídico-formais necessários para a validade da entidade enquanto 

sujeito de direito internacional. Posteriormente foram emendadas à Carta os 

Protocolos de Buenos Aires, em 1970, o Protocolo de Cartagena das Índias em 

1988, o Protocolo de Manágua, em 1996, e, por fim, o Protocolo de Washington em 

1997. 

Dentre seus capítulos, a Carta discorre em seus artigos iniciais sobre 

princípios norteadores, que serão imprescindíveis para o entendimento da existência 

de uma corte que verse sobre direitos humanos dentro de sua estrutura. Logo no 

segundo artigo, a Carta dispõe sobre os propósitos da organização, dentre os quais 

merecem destaque os itens “a” e “b”, que trazem em sua literalidade do texto 

“Garantir a paz e a segurança continentais; Promover e consolidar a democracia 

representativa, respeitado o princípio da não-intervenção”.6 

                                                           
6
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta De Organização Dos Estados Americanos 

(1948). Bogotá. Disponível em: < http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-
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No mesmo encontro é aprovada também a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, estabelecendo o início de um sistema entre os 

Estados americanos que promovam os Direitos Humanos, o chamado “Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos”. Compõem tal sistema uma diversificada 

aparelhagem de Convenções, Comissões e Declarações, todos objetivando o 

mesmo fim: a composição e o desenvolvimento de um sistema de cooperação entre 

os Estados membros da Organização dos Estados Americanos que têm por fim a 

proteção aos Direitos Humanos, cabendo a cada entidade atuar conforme suas 

disposições e limites. 

A Declaração Americana é criada pois se considera que todos os países 

signatários da Convenção, no plano nacional, elevam os direitos e obrigações dos 

Homens como essenciais à dignidade da pessoa, estando esse conceito de 

dignidade totalmente à parte do conceito de cidadão de um Estado específico, mas 

atrelado à noção de que se trata de direito a todos os homens de forma universal e 

irrestrita, portanto sujeito à proteção e zelo por parte de toda a Organização. 

Não apenas isso, mas a Declaração também explicita em seu texto que a 

proteção do homem deve ser o objeto de maior persecução dentre os Estados 

Americanos, sendo dever dos Estados zelarem e promoverem de forma efetiva à 

criação de medidas que permitam a estes homens usufruir de uma vida plena em 

sociedade, e a progressão material, espiritual e os demais aspectos que influam 

diretamente na vida da pessoa, bem como o gozo de seus direitos econômicos, 

sociais, culturais, civis e políticos. 

Dentre os principais artigos constantes na Declaração que sejam 

interessantes a esse trabalho, destacam-se os artigos primeiro, segundo, quinto, 

décimo oitavo e vigésimo quinto, que versam, respectivamente, sobre o direito à 

vida, à liberdade, à segurança, à integridade da pessoa, à igualdade perante a lei, à 

                                                                                                                                                                                     
41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm> Acesso em: 10 jun. 

2019 
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proteção da honra, da reputação social e da vida particular e familiar, à justiça e à 

proteção contra prisão arbitrária. 7 

Finalmente, em 22 de Novembro de 1969, é pactuado entre os Estados uma 

das cooperações mais conhecidas pelos cidadãos, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, popularmente conhecida por “Pacto de São José da Costa Rica”. 

O Brasil só adere ao Pacto em 1992, por meio do Decreto 678/92. 

Com conteúdo principiológico similar à Declaração, mas agora detendo força 

de tratado, a Convenção Americana resolve questões ligadas aos direitos dos 

homens, e, diferente da Declaração, dessa vez estrutura um sistema de promoção à 

efetivação e garantia dos direitos, bem como cria órgãos no plano internacional e 

delega competências a estes. 

Um dos órgãos estruturais e essenciais no Sistema é a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, que tem função consultiva à Organização 

Internacional, e visa justamente à promoção dos direitos humanos nos territórios, um 

dos pilares estabelecidos pela organização, por meio de visitas aos Estados 

membros e elaborações de relatórios. 

A Comissão nasceu da competência dada pelo Art. 33 da Convenção, onde, 

expressamente, delega a esta a competência para conhecer dos assuntos 

relacionados ao cumprimento dos acordos assumidos pelos Estados como meio de 

proteção aos direitos humanos elencados na Convenção. Deve a comissão zelar 

pela real observância dos direitos humanos nos territórios americanos, promover 

estudos e pesquisas sobre o tema, organizar e participar de reuniões com os 

diversos sujeitos envolvidos no tema, além de caber a esta analisar e, se 

necessário, dar início às investigações  que provenham de petições direcionadas ao 

órgão sobre violações de direitos humanos ocorridos nos países signatários da 

Convenção. 

                                                           
7
 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana De Direitos Humanos 

(1969). San José. Disponível em: < 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm> Acesso em: 10 jun. 2019 
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Também criada pelo art. 33 é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

objeto principal de estudo do presente trabalho.  A Corte se encarrega de adotar os 

procedimentos jurídicos necessários quando há expressa violação de artigos e 

preceitos abordados pela Convenção Americana nos casos que são submetidos 

para decisão por parte dela, além de atuar como órgão jurisdicional consultivo aos 

Estados Membros quando esses necessitarem em relação a interpretação da 

Convenção ou outros tratados de direitos humanos. Por fim, também é de sua 

função, quando requisitada, proferir pareceres sobre a conformidade de leis internas 

dos países em relação aos mais diversos ordenamentos internacionais que 

versarem sobre direitos humanos. 
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2) A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Após essa breve contextualização do sistema interamericano de direitos 

humanos, passo a explanar de forma mais específica sobre o objeto deste trabalho, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 Através da leitura do Capítulo VIII da Convenção Americana, é possível 

extrair-se a forma como é organizada a Corte, por quem é composta, sua 

competência e funções. 

A Corte é composta por sete juízes nacionais de países diferentes, com o 

requisito obrigatório que estes integrem a Organização, não admitindo que haja mais 

de um juiz oriundo de um mesmo país concomitantemente. Serão eleitos pela 

Assembleia Geral da Organização para um período de seis anos, podendo haver 

uma única reeleição. Sobre suas condutas morais, a Convenção determina que 

devam ter caráter ilibado e serem reconhecidamente competentes no ramo dos 

Direitos Humanos. Caso haja algum julgamento perante a Corte onde o Estado 

nacional de algum dos juízes seja parte da demanda, poderá este juiz exercer seu 

direito de conhecimento do caso, e, quando couber, poderá outro Estado parte do 

caso indicar uma pessoa de sua escolha a fim de suprir a necessidade de um juiz ad 

hoc.8 

É de competência da Corte o conhecimento e posterior julgamento de casos 

que haja divergência quanto à aplicação e interpretação do texto da Convenção, 

bem como casos de caráter meramente consultivos quando houver dúvida quanto à 

obediência aos preceitos da Convenção ou compatibilidade com o ordenamento 

interno, devendo esses casos serem submetidos pela Comissão ou pelos Estados 

Parte, desde que o País Parte do caso reconheça a competência da Corte para tais 

assuntos. É o caso do Brasil, que reconhece tal competência, e por isso se 

compromete a cumprir as sentenças, definitivas e não sujeitas à duplo grau de 

jurisdição, proferidas por esse órgão jurídico internacional.9 

Por fim, cumpre dizer que os casos só chegarão até conhecimento da Corte 

depois que esgotadas todas as tentativas de resolução no âmbito interno dos 

                                                           
8
 Conforme artigos 52 a 55 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

9
 Conforme artigos 61, 62, 64, 67 e 68 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
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países. E que, caso o país seja condenado por alguma violação de algum dos 

direitos defendidos pela Convenção, a sentença será proferida no sentido de garantir 

ao afetado o regozijo de seu direito, ao mesmo tempo em que será determinada a 

reparação das consequências do ato condenado, além de indenização à parte 

lesada.10 

  

                                                           
10

 Conforme artigos 61 e 63 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
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3) O QUE É A LEI DE ANISTIA? 

A chamada “Lei de Anistia” trata-se da Lei 6.683 de 28 de Agosto de 1979. 

Foi uma lei promulgada pelo então presidente João Figueiredo, e que trás em seu 

corpo, no artigo 1º, a definição da lei e a quem essa se destina:  

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 

02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 

políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 

Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares.
11

 

São também relevantes para esse estudo os incisos 1º e 2º do já 

mencionado artigo: 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivação política. 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela 

prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.
12

 

A função desta lei era a de conceder anistia a todos que, na época, foram 

considerados praticantes de crimes políticos ou conexos a este, eleitorais e a 

servidores tanto da administração pública direta, como da indireta. 

Para melhor explica o porquê dessa anistia concedida, entretanto, é preciso 

contextualizar a lei à época, e explicar brevemente os fatos históricos que envolviam 

o país quando a lei fora promulgada. 

 

 

 

                                                           
11

 Artigo 1º da Lei 6.683/79 
12

 Incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 6.683/79 
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3.1) Contextualizando a Lei de Anistia 

O período de 31 de Março de 1964 a 15 de Março de 1985 é conhecido na 

História do Brasil como o período da Ditadura Militar. Tal momento ficou marcado 

pelo golpe militar sofrido pelo então Presidente da República João Goulart, 

assumindo a presidência do país o marechal Castelo Branco. 

A alegação dos militares para justificar a tomada de governo era que o Brasil 

estava ameaçado pelos grupos comunistas existentes que visavam a tomada de 

poder, e o golpe militar se tornou necessário a fim de assegurar a soberania do país 

e garantir sua segurança institucional e política. 13 

Isso porque o presidente eleito na época, João Goulart – o Jango - detinha 

afinidade com pautas vistas como de interesse às demandas socialistas: aumento 

das liberdades, dos direitos à cidadania, grande movimentação sindical e 

reivindicações de grupos ligados à luta dos direitos dos trabalhadores, com a melhor 

organização de diversas entidades sindicalistas e o aperfeiçoamento da estrutura 

destas. 14 

Num contexto global, é importante salientar que se iniciava o período da 

Guerra Fria, onde havia grande tensão entre as duas potências globais, Estados 

Unidos e União Soviética, numa longa guerra ideológica entre seus modelos de 

governo, capitalismo e socialismo, respectivamente. Tratava-se de disputas por 

demonstração de poder bélico, influência e poder econômico para a exaltação da 

doutrina seguida pelos países. De um lado, os Estados Unidos apresentava seu 

modelo capitalista de economia, com valores liberais relativos a assuntos 

econômicos; ao passo que a extinta União Soviética procurava demonstrar a força 

de seu modelo defendido, o socialismo, com valores intrínsecos a esse sistema, 

como distribuição de renda, socialização dos meios de produção e ativismo sindical. 

Essa informação tem sua relevância visto que o golpe militar sofrido tinha 

amplo apoio dos Estados Unidos, uma vez que crescia no Brasil um movimento que 

                                                           
13

  ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto: Brasil Nunca Mais. 1985. p. 22. Disponível em: 
<https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/nunca/01.pdf> Acesso em 15 jun. 2019.  
14

 SEGATTO, José Antônio. Crise política e derrota da democracia. In: 1964-2014: Golpe Militar, 
História, Memória e Direitos Humanos. Maria Ribeiro do Valle (org.) - São Paulo, SP: Cultura 
Acadêmica, 2014. p. 42. (Série Temas em Sociologia). 
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tendia mais às ideias socialistas da grande rival União Soviética.15 Os militares, ao 

realizarem o golpe, estavam assegurando a hegemonia norte americana no território 

brasileiro. O Golpe se confirmou em publicação no Diário Oficial de 09 de Abril de 

1964, denominado Ato Constitucional nº 1, com preâmbulo assinado pelos 

comandantes das três armas: general do Exército Artur da Costa e Silva, tenente-

brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e o vice-almirante Augusto Hamann 

Rademaker Grunewald. Na literalidade do texto apresentada a seguir, é explícita que 

o fato ocorreu por motivações ideológicas, e que, desde o início, pretendia o regime 

militar ditar todas as regras de como deveria o país se organizar institucionalmente a 

partir daquele momento16: 

A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se 

manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais 

expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução 

vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o 

governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se 

contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas 

jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua 

vitória. Os Chefes da revolução vitoriosa, graças à ação das Forças 

Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representam o Povo e em seu 

nome exercem o Poder Constituinte, de que o Povo é o único titular. O Ato 

Institucional que é hoje editado pelos Comandantes em Chefe do Exército, 

da Marinha e da Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa 

com o apoio da Nação na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao 

novo governo a ser instituído, os meios indispensáveis à obra de 

reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a 

poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas 

de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional 

da nossa Pátria. A revolução vitoriosa necessita de se institucionalizar e se 

apressa pela sua institucionalização a limitar os plenos poderes de que 

efetivamente dispõe. 

[...]  

                                                           
15

 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto: Brasil Nunca Mais. 1985. p. 18. Disponível em: 
<https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/nunca/01.pdf> Acesso em 15 jun. 2019.  
16

 Disponível no Relatório I parte II do Relatório da Comissão da Verdade. Disponível em: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_pagina_83_a_274.pdf> Acesso 
em 15 jun. 2019. 
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Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que 

deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela 

revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do 

novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe 

assegurem o exercício do Poder no exclusivo interesse do País. Para 

demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, 

decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la 

apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de 

que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica 

e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão 

comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do 

governo como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda 

mais os plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, 

resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, com as reservas 

relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional. 

Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do 

Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do 

exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua 

legitimação. 

Para garantir um controle efetivo de toda a manifestação de pensamentos, 

ideias e princípios, conhecidamente os militares se utilizaram de técnicas de 

terrorismo17 acobertados pelo mantra da proteção estatal para aniquilarem qualquer 

idealização de grupos comunistas vigentes à época. Essa “caça às bruxas” aos 

comunistas se estendeu por quase duas décadas, tendo, ao longo do tempo, gerado 

inúmeros episódios de desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, mortes, 

estupros, sequestros e lesões decorrentes de tortura. 

  

                                                           
17

 O Tomo 7 do “Projeto: Brasil Nunca Mais” é dedicado inteiramente à tortura em suas quase 3.000 
páginas. Foram analisadas 1843 pessoas que foram submetidas, de alguma forma, à tortura no 
contexto da ditadura militar no projeto referenciado. 
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4) O CASO DA GUERRILHA DO ARAGUAIA 

Conhecida como Guerrilha do Araguaia, e protocolado perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos como “Caso Gomes Lund e outros”, essa foi a 

maior tentativa de uma revolução comunista em território brasileiro. A guerrilha se 

instalou, ainda em 1966, nas divisas dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão, na 

floresta às margens do Rio Araguaia (daí o nome). Era formada por filiados e 

simpatizantes do Partido Comunista do Brasil, e objetivava conquistar o apoio dos 

trabalhadores e moradores da área em que se concentravam numa tentativa de 

formarem um exército popular18 (SPOSITO, 2013, p.2), e, posteriormente, 

pretendiam marchar rumo à Brasília para a tomada do poder. 

A Guerrilha era composta por aproximadamente 70 integrantes, entre homens 

e mulheres, dentre os quais alguns eram estudantes, médicos e advogados, 

(COMISSÃO ESPECIAL, 2007, p. 198)19 e aproximadamente 20 camponeses que 

se uniram à causa. Suas táticas de guerrilha baseavam-se no conhecimento do 

espaço de floresta e como utilizá-lo a favor do combate. (STUDART, 2006, p. 13-

14)20 

As operações das forças armadas contra os Guerrilheiros se dividiram em três 

investidas, as quais serão detalhadas a seguir: 

A primeira operação da primeira investida, em Março de 1972, batizada de 

Operação Peixe, foi o momento que o governo brasileiro teria descoberto a 

guerrilha, provavelmente com a ajuda por meio de depoimento de três desertores do 

movimento: Lucia Regina, Tereza Cristina e Pedro de Albuquerque. As Forças 

Armadas já detinham vagas informações sobre a existência de pessoas ligadas ao 

                                                           
18

  Patricia Sposito Mechi é Professora Adjunta do curso de História da Universidade Federal do 
Tocantins (UFT) Pesquisadora do Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL) da PUC-
SP e doutora em História Social pela PUC-SP. Publicou o artigo “A guerrilha do Araguaia vista por 
seu comandante: o Diário de Maurício Grabois” para o XXVII Simpósio Nacional de História, em Natal 
– RN. 
19

 Do livro “Direito à Memória e à Verdade”, desenvolvido no âmbito da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos, publicado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República no ano de 2007. 
20

 Carlos Hugo Studart Corrêa é historiador, professor e jornalista. Mestre em História pela UNB, 
especializou-se em história cultural e nos estudos dos imaginários. Publicou o livro “A Lei da Selva”, 
que contém relatos de militares que praticaram diversos atos de tortura, além de histórias dos 
militares reveladas por documentos sigilosos e relatos de camponeses locais. É também autor do livro 
“Borboletas e lobisomens: vidas, sonhos e mortes dos guerrilheiros do Araguaia”, que conta também 
a história da Guerrilha, por uma visão dos próprios guerrilheiros. 
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Partido Comunista na área, mas ainda não sabiam que se tratava de uma 

guerrilha21. Mediante prisão arbitrária e interrogatórios, os militares conseguiram 

arrancar as informações sobre a localização geográfica da guerrilha por parte de 

Pedro e sua mulher, Tereza Cristina. O jovem chegou a tentar suicídio em uma das 

celas da Polícia Federal, tendo sido encontrado a tempo e levado a um hospital. O 

historiador Hugo Studart teve acesso a documentos secretos do Centro de 

Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA, que confirma a origem da 

informação sobre a existência da guerrilha:22 

Em Março de 1972, em Fortaleza, um estudante procurando o Serviço de 

Identificação para tirar a Carteira de Identidade, chamou a atenção dos 

Órfão de Informações por ser elemento procurado há dois anos por ter 

comparecido ao Congresso de Ibiúna. Preso e interrogado, declarou ter sido 

levado com sua companheira dois anos antes, de São Paulo para a região 

de Marabá, acrescentando que, naquela área, havia um campo de 

preparação de Guerrilha Rural. Abandonou o campo, diante da 

impossibilidade de conciliar assistência à sua esposa grávida com suas 

obrigações “revolucionárias” – conforme o pensamento dos dirigentes do 

Partido local. 

Em 25 de Março de 1972 desembarcavam em Xambioá, no Tocantins, uma 

patrulha com 30 agentes da Inteligência, 12 da Aeronáutica e 5 da Marinha. O 

objetivo era checar se as informações fornecidas por Pedro de Albuquerque se 

confirmavam. Ao conseguirem ganhar certa confiança dos populares, descobriram, 

em 13 de Abril, uma das bases da guerrilha, contendo remédios, materiais 

cirúrgicos, equipamentos de rádio para comunicação, livros sobre revoluções 

marxistas e lições de treinamento. Tudo fora destruído pelo grupo, que tinha levado 

junto à eles o delator, Pedro de Albuquerque. 23 

Esse foi o maior triunfo da Operação, que no restante do tempo não 

demonstrou êxito. Por diversas vezes, os grupos militares liderados por comandos 

diferentes acabaram entrando em conflitos entre si, além de divergências na forma 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 100. 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 95. Conferência proferida 
pelo brigadeiro Newton Vassalo da Silva, chefe do Serviço de Informações da Aeronáutica, em 11 de 
Agosto de 1972, para o Alto Comando da Aeronáutica no auditório do gabinete do ministro de 
Aeronáutica. 
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 CARVALHO, Luiz Maklouf. O Coronel Rompe o Silêncio. Rio de Janeiro. Editora Objetiva. 2004. p. 
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como se organizariam as Operações. Em Abril de 1972 o Comando de Inteligência 

se retirou da Operação, levando consigo o codinome de 55 dos 69 guerrilheiros e a 

localização de duas dezenas de bases de apoio.24 

A segunda operação, iniciada nos dias seguintes à retirada do Comando de 

Inteligência, batizada de Operação Ouriço, também não se mostrou eficaz, pelo 

mesmo problema de conflitos internos entre os combatentes do governo. Apesar de 

serem 5 contra-rebeldes para cada guerrilheiro, os comandos com frequência se 

desentendiam por suas lideranças distintas.25  

Por fim, a terceira operação da primeira investida, a Operação Presença, 

descobre um território extremamente abandonado pelo poder público. As forças de 

inteligência voltaram seus esforços em identificarem os problemas possíveis de 

serem sanados pela administração pública, numa tentativa de cativarem as pessoas 

do local e terem elas como aliados contra os guerrilheiros. 26 

Em Setembro de 1972, retornaram à região, o Alto Comando do Governo, 

tropas regulares e o Comando de Inteligência. Batizada de Operação Papagaio, a 

primeira operação da segunda investida contava com o maior pelotão organizado 

pela força militar brasileira em toda sua história desde o desembarque de militares 

brasileiros na Itália para combaterem pela II Guerra Mundial. Faziam parte da 

Operação: um pelotão do 8º Grupamento de Artilharia de Brasília, um pelotão do 2º 

Batalhão Ferroviário de Araguari/MG, a 3ª Brigada de Infantaria de Brasília, o 10º 

Batalhão de Caçadores de Goiânia/GO, o 6º Batalhão de Caçadores de Ipameri/GO, 

o 36º Batalhão de Infantaria de Uberlândia/MG, a 2ª Companhia do 6º Batalhão de 

Caçadores de Cristalina/GO, o 2º Batalhão de Infantaria de Selva de Belém, o 25º 

Batalhão de Caçadores de Teresina/PI, uma companhia da Brigada Paraquedista do 

Rio de Janeiro, duas tropas especializadas em inteligência do Rio de Janeiro, uma 

companhia do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, e uma ala inteira da 

Força Aérea. Um total de 3.250 militares, cinquenta para cada guerrilheiro.27 Apesar 

do número intimidador, os militares não estavam habituados ao local e as condições 

impostas pela natureza, o que fez com que a operação não prosperasse. Para além 

                                                           
24

 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 110. 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 112. 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 123-124. 
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disso, diversos pelotões foram chamados de volta às suas cidades de origem, 

devido ao alto custo de mantê-los na localidade. 

Ao fim da segunda investida, segundo contabilizado pelo Dossiê Araguaia28, a 

guerrilha contava com menos 28 integrantes: 15 mortos, 1 justiçado, 11 presos e 1 

fugitivo. Até essa época, os mortos ainda eram enterrados com identificação. Ainda 

segundo o dossiê, o exército estaria combatendo um “inimigo invisível”, e por isso, 

apesar da imensa quantidade de homens a postos, não vinha obtendo sucesso: 

As Forças Armadas da ditadura realizaram duas grandes campanhas 

contras as FFGG (forças guerrilheiras). Uma em Abril e outra em Setembro. 

Ambas fracassaram, porque seus planos foram elaborados sobre mapas, 

fora da realidade da selva. Grandes massas de soldados não podem 

penetrar na selva por inúmeras razões. Elas acabam se concentrando na 

Transamazônica, nas cidades e vilarejos da periferia. O excesso de homens 

traz ao inimigo enormes dificuldades, como falta de transportes, precária 

logística e emprego de tropas sem experiência de luta antiguerrilha. Além 

do mais, os guerrilheiros só aparecem quando querem e julgam 

conveniente. O Exército combate um inimigo invisível. 

Após um período de trégua de 12 meses passados desde o fim da segunda 

investida, iniciou-se, em Outubro de 1973, a terceira fase, através da Operação 

Sucuri. Essa, no entanto, teve um modus operandi 29 diferente das demais. Decorre 

desta operação também a maioria dos relatos de tortura, mortes e 

desaparecimentos forçados ocorridos na Guerrilha do Araguaia. Não por 

coincidência, essa é a operação com o menor número de registros oficiais, mesmo 

os tidos como “Secretos” ou “Confidenciais”. 

A Operação Sucuri iniciou-se sigilosa pelo Centro de Inteligência do Exército, 

que selecionou 35 dos seus para se infiltrarem nas comunidades onde residiam os 

guerrilheiros. Todos os 35 militares foram criteriosamente selecionados para se 

parecerem com civis: não se identificavam com roupas do exército, tinham a pele 
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 O Dossiê Araguaia se trata de um gigantesco relatório produzido pelos próprios militares com 
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com cor parecida com o restante da população, com fala simples e hábitos 

parecidos com os dos demais. Todos inventaram uma história fictícia sobre suas 

existências e arranjaram ocupações pelas cidades onde a Guerrilha possuía 

bases.30 

O Comando de Inteligência tinha como objetivo nessa investida a 

ambientação aos locais que viviam os guerrilheiros, a identificação daqueles que 

ajudavam os rebeldes e a também identificação dos camponeses que pudessem ser 

vistos como neutros, a fim de obter apoio às ações das forças armadas. Tratava-se 

de uma completa reinvenção e reestruturação da forma de condução das operações, 

se comparada às demais que ocorreram. 

 O dia principal de ação dos militares nessa terceira investida foi na data de 07 

de Outubro de 1973, quando aproximadamente 750 homens, vindos de Belém, Rio 

de Janeiro e Brasília chegaram ao Bico do Papagaio, região que a guerrilha se 

encontrava. Há pouca documentação disponível sobre a movimentação dos militares 

neste dia, mas o que se sabe é que foram presos 160 moradores suspeitos de 

colaborarem com as atividades da guerrilha, sendo a imensa maioria acusada de 

ajudarem circunstancialmente, isso é, com o fornecimento de alimentos, remédios e 

prestações de favores.   

 Alguns desses moradores foram postos em valas com 3 metros de altura 

cavadas no chão das bases do exército e deixados sofrendo violência física e 

psicológica. No dia seguinte, a maioria dos camponeses já não estavam mais no 

espaço confinado, mas ainda permaneciam retidos em bases militares, só sendo 

liberados três semanas após. O Dossiê Araguaia relata em alguns momentos as 

coações físicas e psicológicas praticadas pelos militares no episódio contra os 

moradores: 

Na reeducação dessas pessoas teve que ser empregado algum rigor, uma 

vez que o caboclo daquela região só conhecia uma lei: a lei do mais forte. 

Mesmo porque não havia tempo de usar a psicologia. O Exército queria 

fazer entender que, a partir daquele momento, estava mandando. Após, 
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todos os detidos foram liberados e passaram a temer mais ao Exército do 

que aos guerrilheiros.
31

 

Um militar com codinome de Louro, combatente do Araguaia, em entrevista 

oral à Hugo Studart em 2001, também revelou ter praticado ele mesmo violência 

física contra um dos moradores em específico 

O Hermógenes foi o único que ficou muito tempo no buraco; o resto é 

invenção. Ele foi castigado porque em 1972 dedurou uma equipe que quase 

morreu emboscada pelo Amauri. Eu estava nessa equipe, podia ter morrido. 

Por isso o Hermógenes levou umas porradas, teve o castigozinho, foi 

pendurado num pau-de-arara. Três em cima e um embaixo.  

Pra você interrogar um cara, ele tem que estar pelado, você tem que 

desmoralizar o sujeito. Só que você não bate nos culhões, porque você 

pode matar o cara sem querer, dá uma porrada, infecciona e dá uma 

infecção generalizada. Ele pode até desmaiar. Outra coisa, você dá três 

minutos em cima e um embaixo, pra voltar a circulação, senão daqui a 

pouco fica tudo dormente e ele não sente mais nada e vai estar gozando da 

sua cara daqui a pouco. Eu mesmo fiz questão de dar um pau no 

Hermógenes. 

 

Após o período de investigação do movimento comunista na região do 

Araguaia, deu-se início à última operação da terceira investida, a Operação 

Marajoara. 

Sob o comando do tenente-coronel Nilton Albuquerque Cerqueira, até o 

segundo trimestre de 1974 não restou nenhum guerrilheiro para contar história. 

Grandes líderes e guerrilheiros destemidos foram derrotados pelas forças do 

exército. No início da operação, haviam 38 guerrilheiros ainda vivos no local, mas 

uma nova tática de guerra fez com que os militares, ainda mais facilmente, 

conseguissem derrotar os oposicionistas: passaram a terceirizar a matança. 

Ofereciam quantias em dinheiro aos moradores e jagunços locais, para que estes 
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informassem rotas, servissem de guia e até mesmo capturassem guerrilheiros – o 

prêmio era maior quando este vinha morto.32 

Nesse período, os militares não mais enterravam os corpos com 

identificação33, mas, longe disso, quando assim os faziam, enterrava-os em algum 

canto qualquer, desprovidos de identificação, e posteriormente exumavam o corpo 

para lugares até hoje desconhecidos. Dos 38 últimos guerrilheiros que se têm 

notícias, só se sabe de um que conseguira fugir, o José Carlos Campos Wisnesky, 

atualmente médico residente da cidade de Mossoró – RN34, restando a todos os 

demais o eterno desconhecimento de seus paradeiros. A falta de informações 

oficiais por parte do governo não permitiu que as famílias dos rebeldes encerrassem 

suas buscas, decretassem seus lutos e enterrassem os corpos da maneira que 

acreditassem ser melhor. Não há notícias sobre o desaparecimento dessas pessoas, 

não se sabe em que condições elas estavam. 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 246 
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 STUDART, Hugo. A Lei da Selva. São Paulo: Geração Editorial. 2006. p. 237 
34

 José Carlos fora recentemente entrevistado para uma postagem num blog de um de seus 
pacientes. Procurando seu nome na internet, é possível encontrar registros dele como médico 
acupunturista. 
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5) O CASO DA GUERRILHA DO ARAGUAIA PERANTE A CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Em 07 de Agosto de 1995, o Centro pela Justiça e Direito Internacional e a 

Human Rights Watch – Americas, em nome das pessoas desaparecidas no episódio 

da Guerrilha, peticionaram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

denunciando a situação do Araguaia, tendo tramitado perante a Comissão nos anos 

seguintes com as garantias processuais inerentes à parte acusada, como ampla 

defesa e direito ao contraditório por meio de prazo de dois meses para manifestação 

do Estado brasileiro para esclarecer quais ações vinham sendo tomadas a fim de 

reparar as vítimas e garantir que episódios como esse não mais acontecessem. 

Decorrido o prazo, a comissão julgou como insatisfatórias as informações trazidas 

pelo Estado, e, diante disso, em 26 de Março de 2009 submeteu a petição à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, tendo sido sentenciado em 24 de Novembro 

de 2010. 

 

5.1) Da Submissão à Corte 

 

A petição pedia, explicitamente, a responsabilização do Brasil pela detenção 

arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas – membros da guerrilha 

e moradores da região, além de uma execução extrajudicial comprovadamente 

ocorrida de Maria Lúcia Petit da Silva, cometidos pelo exército brasileiro no período 

de investidas contra os guerrilheiros.  

Também era requerido que o Brasil fosse condenado por não haver sequer 

investigação dos casos acima mencionados, em virtude da lei 6.683/79, a Lei de 

Anistia, lei com eficácia no plano nacional que se encontra em total desacordo com 

diversos valores constantes na Convenção Americana sobre direitos humanos, 

sendo o Brasil signatário da mesma, não sendo as informações obtidas pelos 

familiares suficientes para descobrirem os paradeiros das vítimas.  
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A forma como o Estado Brasileiro priva as famílias de informações sobre o 

caso e dificulta o acesso à justiça, somados à impunidade garantida aos executores 

das torturas e desaparecimentos, protegidos pelo Estado, também fora alvo de 

requerimentos na petição inicial proposta pelos autores anteriormente mencionados.  

Diante dos fatos, a Comissão pediu à Corte a condenação do Brasil nos 

seguintes artigos da Convenção Americana, pelos seguintes termos:35 

Violação do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica (artigo 3º), do 

direito à vida (artigo 4º), do direito à integridade pessoal (artigo 5º), do direito à 

liberdade pessoal (artigo 7º), do direito às garantias judiciais (artigo 8º), do direito à 

liberdade de pensamento e expressão (artigo 13), e do direito à proteção judicial 

(artigo 25), em conformidade com as obrigações gerais de respeito e garantia dos 

direitos humanos (artigo 1.1) e a obrigação de adotar disposições de direito interno 

(artigo 2º). 

 

5.2) Questões preliminares 

 

O Brasil, em sua defesa, apresentou exceções preliminares no sentido de: a) 

a Corte é incompetente para julgar crimes praticados pelo Estado antes desse se 

tornar signatário da Convenção. Isso porque o Brasil só aceitou a jurisdição da Corte 

em 1998, e estaria sendo julgado por crimes cometidos em datas anteriores a esta; 

b) a falta de interesse processual; c) a falta de esgotamento de recursos internos, 

pois a Corte se destina a casos que já tenham percorridos todas as instâncias em 

âmbito nacional possíveis, não sendo o caso da Guerrilha do Araguaia, restando no 

âmbito internas outras ações pendentes sobre o mesmo caso36; d) A utilização da 
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 Disponível na Sentença de 24 de Novembro de 2010 do “Caso Gomes Lund (e outros)”. Disponível 
em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>  p.4 Acesso em 20 de jun. 
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 Segundo a sentença do caso “Gomes Lund (e outros) x Brasil”, de 24 de Novembro de 2010, ainda 
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Anistia nº 6.683/79 para os crimes comuns praticados por militares e agentes do governo; b) a Ação 
Ordinária nº 82.00.024682-5, ação que solicita a determinação da localização dos desaparecidos, de 
seus restos mortais, suas causas de morte e a elaboração de um documento oficial sobre a Guerrilha 
do Araguaia, disponível à população; c) a Ação Civil Pública nº 2001.39.01.000810-5, de autoria do 
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Corte como tribunal de “quarta instância”, uma vez que ainda não tinha sido julgado 

à época a ADPF 153. 

Para as exceções preliminares levantadas pelo Brasil, a Comissão decide e 

sugere à Corte as seguintes resoluções: a) No caso da incompetência temporal, 

decide por acatá-la parcialmente, sob o argumento de que os restos mortais de 

Maria Lúcia Petit da Silva, a única vítima de execução extrajudicial identificada, 

foram encontrados nos anos de 1996, dois anos antes do Brasil reconhecer a 

competência da Corte como Tribunal, sendo vedada a retroatividade. Não é o caso 

da incompetência quanto à investigação das pessoas forçadamente desaparecidas, 

uma vez se tratar de crime de caráter contínuo, ou seja, apesar da do início ser 

datado anteriormente ao reconhecimento, é um crime que ocorre até os dias atuais, 

pois até hoje tais pessoas encontram-se desaparecidas; b) sobre a falta de interesse 

processual, a comissão explana que não houve omissão ou violação de nenhum 

pressuposto processual previsto nos artigos 50 e 51 da Convenção, nem que há, em 

nenhum dispositivo (Convenção Americana, Regulamento da Comissão ou 

Regulamento da Corte) que disponha sobre o tempo que a Comissão deve analisar 

as alegações dadas pelos Estados, não caracterizando falta de interesse processual 

o tempo decorrido; c) sobre o não esgotamento dos recursos internos, informa a 

Comissão que o Estado brasileiro deveria levantar tais questões no momento 

oportuno, ou seja, no momento de admissibilidade da petição perante a Comissão, 

quando lhe foi dada a oportunidade de apresentar os demais casos existentes à 

época sobre o mesmo assunto. O Estado Brasileiro se limitou a dizer que havia uma 

ação de conhecimento em curso e existia a possibilidade das partes interporem um 

habeas data a fim de terem acesso aos documentos pedidos. A Comissão, ao 

analisar o andamento processual da ação ordinária mencionada verifica a 

decorrência de vasto lapso temporal, não tratando tal demora como razoável, 

negando, portanto, mais uma exceção; d) por fim, sobre a utilização da Corte como 

tribunal de quarta instância, informa a Comissão que a Arguição de Descumprimento 

                                                                                                                                                                                     
Ministério Público Federal, visando a obtenção de todos os documentos existentes sobre as ações 
militares contra a Guerrilha; d) ação privada subsidiária para a persecução penal dos crimes de ação 
pública, e e) as iniciativas referentes à solicitação de indenizações, como a Ação Ordinária Civil de 
Indenização e a solicitação de reparação pecuniária, no âmbito da Lei nº 9.140/95, da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e da Comissão de Anistia, de acordo com a Lei nº 
10.559/02, entre outras medidas de reparação. Disponível em 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>  p.14-15 Acesso em 20 de jun. 
2019 
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de Preceito Fundamental não deve ser considerada um recurso disponível às partes, 

uma vez que estas não são legitimadas para propor a demanda37. No mais, quando 

a petição fora apreciada pela Comissão, a ADPF ainda não havia sido proposta. 

 

5.3) Das violações aos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à 

vida, à integridade e às liberdades pessoais 

Quanto ao mérito da petição, alegam as partes38, com a concordância da 

Comissão, que os fatos praticados no caso específico da guerrilha não se tratam de 

uma particularidade do caso, mas de uma postura padrão adotada pelo governo 

brasileiro nos tempos do regime ditatorial. Afirmam que todos os membros da 

guerrilha que ainda estavam vivos até a terceira, mais violenta e letal, investida, 

desapareceram. Foram realizadas diversas buscas no local pelas autoridades 

competentes – treze para ser mais precisa, das quais três foram realizadas pelos 

familiares, que conseguiram identificar os restos mortais de três pessoas em 

cemitérios clandestinos. As demais buscas foram realizadas pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal, tendo este 

último identificado oito corpos em suas buscas, mas ainda não se sabe a quem 

esses corpos correspondem. 

Quanto ao desaparecimento forçado dessas 70 pessoas, a Corte afirma que 

não é novidade o alerta por Tribunais Internacionais da necessidade de observância 

de tal crime, caracterizado pela privação ilegal por parte de agentes do Estado ou 

por parte de particulares que assim o faça com sua anuência e o não 

reconhecimento da detenção, ou o não fornecimento de informações que levem aos 

interessados a descobrirem os paradeiros das pessoas desaparecidas. Segundo a 
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 Os únicos legitimados para propor Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental são os 
elencados no rol do artigo 103 da Constituição Federal, tais quais: I -  o Presidente da República; II -  
a Mesa do Senado Federal; III -  a Mesa da Câmara dos Deputados; IV -  a Mesa de Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V -  o Governador de Estado ou do Distrito 
Federal; VI -  o Procurador-Geral da República; VII -  o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil; VIII -  partido político com representação no Congresso Nacional; IX -  confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
38

 Disponível na Sentença de 24 de Novembro de 2010 do “Caso Gomes Lund (e outros)”. Disponível 
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jurisprudência da Corte39, o desaparecimento forçado tem início no momento da 

privação da liberdade, e seus efeitos perduram até que se localize a vítima.  

O desaparecimento forçado é uma afronta aos direitos à vida, à integridade e 

às liberdades pessoais, e sua não investigação constitui violação à obrigação de 

respeitar e garantir os direitos. Segundo a Corte40, nenhuma norma de direito deve 

impedir a investigação e punição de crimes que atentem contra direitos humanos.  

A respeito da violação desses direitos, o que o Brasil fez, até o momento, foi 

reconhecer sua responsabilidade por desaparecimentos forçados e mortes por meio 

da Lei 9.140/9541, que dispõe em seu artigo 1º que 

São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas 

relacionadas no Anexo I desta Lei, por terem participado, ou terem sido 

acusadas de participação, em atividades políticas, no período de 2 de 

setembro de 1961 a 15 de Agosto de 1979, e que, por este motivo, tenham 

sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, 

desaparecidas, sem que delas haja notícias. 

A mesma lei também institui a Comissão Sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos, cujo objetivo supre, em parte, a necessidade de reparação às famílias das 

vítimas, pois a comissão pretende buscar e identificar corpos, reconhecê-los como 

vítimas e, quando couber, pagar indenizações aos familiares. 

Portanto, entende a Corte que não há o que se contestar quanto à autoria das 

violações e suas reais existências, pois as mesmas são reconhecidas pelo próprio 

Estado Brasileiro em sua petição de contestação do Caso da Guerrilha perante a 

Corte42: 
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Por meio da aprovação da Lei nº 9.140/95, o Estado brasileiro promoveu o 

reconhecimento oficial de sua responsabilidade pelas mortes e 

desaparecimentos ocorridos durante o regime militar […];  

[A]lém [desse] reconhecimento explícito […], em 29 de agosto de 2007, o 

Estado brasileiro lançou o livro-relatório “Direito à Memoria e à Verdade – 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos” em ato público 

realizado no Palácio do Planalto, sede do Governo Federal, com a presença 

do Presidente da República, de diversos Ministros de Estado, de membros 

do Poder Legislativo e de familiares de vítimas do regime militar. Nesse 

evento, o Presidente da República, em seu discurso, referiu-se ao 

reconhecimento de responsabilidade do Estado brasileiro frente à questão 

dos opositores que foram mortos.  

[O Relatório da Comissão Especial] trouxe a versão oficial sobre as 

violações de direitos humanos, cometidas por agentes do Estado, 

reforçando o reconhecimento público da responsabilidade do Estado 

brasileiro. 

Por fim, concluindo o relatório sobre a violação desses direitos, A Corte frisa 

que não há, nem na Lei 9.140/95 e nem no âmbito da Comissão Sobre Mortos e 

Desaparecidos políticos o reconhecimento de violação de direitos de oito 

camponeses da região onde ocorrera a guerrilha, incluindo, para fins de sentença, 

seus nomes no rol de pessoas desaparecidas.  

 

5.4) Direito às garantias judiciais e à proteção judicial 

No tocante às garantias e proteções judiciais, a Comissão afirma que a Lei de 

Anistia Brasileira é responsável pela perpetuação de violações de direitos humanos, 

uma vez que, de acordo com a legislação internacional, os familiares têm direito à 

investigação e punição dos responsáveis pelos atos de violações cometidos. Frisa 

que tais atos, por se tratarem de crimes contra a humanidade, são imprescritíveis e 

inanistiáveis.  

Segundo a Corte, tal lei não foi negociada entre as partes afetadas, pois 

claramente não contempla todas as necessidades das partes. E que é errônea, por 

parte do Supremo Tribunal Federal, a interpretação de que violações de direitos 

humanos possam ser simplesmente enquadradas em “crimes conexos”, como diz a 
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lei. A recente improcedência da ADPF 153 serve para criar mais uma dificuldade 

rumo às obrigações estatais de cumprimento de sentença proferida por tribunal 

internacional.  

Apontadas pelo Estado como obstáculos para o correto cumprimento das 

recomendações da Comissão no tocante à aplicação dos direitos de garantia e 

proteção judicial estão o instituto da prescrição, e a falta de tipificação do crime de 

desaparecimento forçado, não podendo uma sentença de tribunal internacional 

ultrapassar o limite do princípio fundamental da legalidade, criando crime a partir de 

julgado. Argumenta o Estado que43: 

O princípio de legalidade foi uma das principais conquistas no campo dos 

direitos humanos e, como tal, constitui uma cláusula pétrea da Constituição 

brasileira, que não pode ser abolida, nem mesmo através de emenda 

constitucional. Por esta razão, o Estado solicitou ao Tribunal que aplique 

esse princípio. 

Quanto à alegação de prescrição, essa não merece prosperar, pois, como já 

apontado pela Corte, é incabível tal alegação ao caso por se tratar de crime contra a 

humanidade. Também é de conhecimento do Estado Brasileiro a incompatibilidade 

das leis de anistia com as regras de direitos humanos nos tribunais internacionais, 

principalmente se tratando de violações de grande porte, como é o presente caso 

em debate. Portanto, permanece o firmado entendimento da Corte da necessidade 

de averiguar, investigar, e, se necessário, punir àqueles responsáveis. Não apenas 

isso, mas deve também o Estado preocupar-se em, quando possível, reparar os 

danos provocados da maneira que melhor se verifique ao caso.  

 

5.5) Direito à liberdade de pensamento e expressão 

A Comissão apresenta em seu encaminhamento à Corte, corroborada pelos 

peticionantes, o argumento de que é infundada a restrição ao acesso à informação 

sustentada pelo Estado, pois, dentre os principais argumentos, diz que não existe 

justificativa plausível para o interesse do Estado resguardar tais informações de 
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forma privativa à ele, que o resguardo das informações equipara as famílias a 

condições torturantes, e que a liberdade de expressão e o acesso à informação 

contribuem para a garantia de outros direitos, como o da reparação por eventuais 

danos causados, o direito à verdade e à justiça. 

Por essa razão diversos parentes e também o Ministério Público Federal 

ajuizaram, em âmbito nacional, ações44 que visem obrigar o Estado a apresentar 

documentos e provas que mostrem a essas pessoas informações sobre o paradeiro 

de seus parentes, bem como investigação da causa da morte dessas pessoas ou 

localização destas vivas, esclarecimento de onde essas pessoas se encontram ou 

onde foram enterrados seus restos mortais.  

Como forma de cumprimento de sentença a uma dessa ações45, em 2009, o 

Estado Brasileiro organizou, por meio de um grupo criado para o caso, o Grupo de 

Trabalho Tocantins, uma série de documentações que, segundo alega, constam 

todos os dados referentes àquela época e àquela situação, tendo tal documento 

aproximadamente vinte e uma mil páginas. 

 

5.6) Direito à Integridade Pessoal 

O Direito à integridade pessoal aqui postulado está ligado diretamente à 

condição dos parentes dos desaparecidos, uma vez que a posição omissa do 

Estado Brasileiro na investigação penal dos crimes outrora admitidos lhes causa 

demasiada violação às suas integridades psíquicas e morais, pois trata-se de fatos 

ocorridos há mais de 40 anos, não sendo o Estado Brasileiro incisivo quanto à busca 

pelos responsáveis e condenações destes penalmente por todos esses anos. Causa 

angústia, sensação de impunidade e desesperança nos parentes dos desaparecidos 

ver que a única parte que poderia lhes dar alguma informação de onde estão 

localizados os seus entes e informações sobre seus desaparecimentos e mortes, 

permanece inerte mesmo diante do sofrimento que tal situação proporciona a essas 

pessoas. 
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 A título de exemplo, falei de forma mais aprofundada da ação ordinária nº 82.00.24682-5, 
distribuída para a Primeira Vara Federal do Distrito Federal, onde familiares de 22 desaparecidos 
solicitavam informações à União sobre o paradeiro de seus familiares. 
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 A Ação Ordinária anteriormente mencionada, nº 82.00.24682-5. 
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5.7) Reparações 

A Corte reconhece a boa-fé do Brasil em despender esforços para minimizar 

os impactos das violações ocorridas. Também reconhece como de grande 

importância as ações tomadas em âmbito interno a fim de reconhecimento de sua 

responsabilidade nas violações de direitos humanos ocorridas no episódio da 

Guerrilha do Araguaia. Entretanto, apenas as ações tomadas não são eficientes 

para a correta efetivação de punição às violações. 46 

Desta forma, conforme o dispositivo de sentença abaixo, a Corte decide, 

declara e dispõe o seguinte:47
 

A CORTE  

DECIDE,  

por unanimidade:  

1. Admitir parcialmente a exceção preliminar de falta de competência 

temporal interposta pelo Estado, em conformidade com os parágrafos 15 a 

19 da presente Sentença.  

2. Rejeitar as demais exceções preliminares interpostas pelo Estado, nos 

termos dos parágrafos 26 a 31, 38 a 42 e 46 a 49 da presente Sentença.  

DECLARA,  

por unanimidade, que:  

3. As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 

investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são 

incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos 

jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 

investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e 

punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante 

                                                           
46

 Disponível na Sentença de 24 de Novembro de 2010 do “Caso Gomes Lund (e outros)”. Disponível 
em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>  p.93 Acesso em 20 de jun. 
2019 
47

 Disponível na Sentença de 24 de Novembro de 2010 do “Caso Gomes Lund (e outros)”. Disponível 
em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>  p.113-116. Acesso em 20 de 
jun. 2019 
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impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos 

humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.  

4. O Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, portanto, 

pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade 

jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, 

estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, em relação com o artigo 1.1 desse instrumento, em 

prejuízo das pessoas indicadas no parágrafo 125 da presente 

Sentença, em conformidade com o exposto nos parágrafos 101 a 125 

da mesma.  

5. O Estado descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, contida em seu artigo 

2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo instrumento, como 

consequência da interpretação e aplicação que foi dada à Lei de 

Anistia a respeito de graves violações de direitos humanos. Da mesma 

maneira, o Estado é responsável pela violação dos direitos às garantias 

judiciais e à proteção judicial previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1 e 2 desse 

instrumento, pela falta de investigação dos fatos do presente caso, bem 

como pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos 

familiares das pessoas desaparecidas e da pessoa executada, indicados 

nos parágrafos 180 e 181 da presente Sentença, nos termos dos parágrafos 

137 a 182 da mesma.  

[...] 

E DISPÕE,  

por unanimidade, que:  

8. Esta Sentença constitui per se uma forma de reparação.  

9. O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, 

a investigação penal dos fatos do presente caso a fim de esclarecê-los, 

determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar 

efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja, em 

conformidade com o estabelecido nos parágrafos 256 e 257 da 

presente Sentença.  

10. O Estado deve realizar todos os esforços para determinar o 

paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e 
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entregar os restos mortais a seus familiares, em conformidade com o 

estabelecido nos parágrafos 261 a 263 da presente Sentencia.  

 [...] 

O Juiz Roberto de Figueiredo Caldas deu a conhecer à Corte seu voto 

concordante e fundamentado, o qual acompanha esta Sentença. 

Redigida em espanhol, português e inglês, fazendo fé o texto em espanhol, 

em San José, Costa Rica, em 24 de novembro de 2010. 

 

6) A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 

153 

Conforme explicitado em todo o texto que trata da admissibilidade e 

andamento do processo perante a Corte, e, principalmente, na sentença proferida 

por aquele Tribunal, a Lei de Anistia se mostra como um obstáculo para a 

investigação dos crimes ocorridos em todo o período do regime militar, bem como 

para a punição daqueles que efetivamente praticaram violações aos Direitos 

Humanos.  

Ainda que o Estado Brasileiro admita sua culpa, por meio de lei, criação de 

comissão especial e declaração perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, nenhum desses fatores se constitui forte o suficiente para a devida 

investigação dos crimes alegados e correta punição das partes.  

Por conta dessa suposta incongruência, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

sujeito legitimado de direito, arguiu o descumprimento de preceito fundamental 

perante o STF pedindo pelo não enquadramento dos crimes de tortura, 

desaparecimento forçado e torturas no conceito vago de “crimes conexos” existente 

no artigo primeiro da Lei 6.683/79. Por se tratar de norma anterior à Constituição 

Federal, este se torna o único caminho para verificar o controle de 

constitucionalidade da mesma: se, afinal, a lei se encontra em consonância com os 

preceitos elencados na Constituição Federal, ou, se ao contrário, não representam 

os valores propostos pela nova Constituição. 
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Em 29 de Abril de 2010, a arguição foi julgada improcedente por 7 votos a 2, 

tendo a maioria dos ministros acompanhado o voto do Ministro Relator Eros Grau, 

sendo eles os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ellen Gracie, Marco Aurélio, 

Celso de Mello e o então presidente do plenário, Cesar Peluso. Votaram 

parcialmente a favor da arguição os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. 

No entendimento do Supremo Tribunal, tal arguição só é levantada porque, 

“Há quem se oponha ao fato de a migração da ditadura para a democracia política 

ter sido uma transição conciliada, suave em razão de certos compromissos. Isso 

porque foram todos absolvidos, uns absolvendo-se a si mesmos.” (MIN. EROS 

GRAU, 2009, p. 57)48. 

O Relator entende que não há competência por parte do Supremo Tribunal 

Federal na revisão, alteração ou no ato de dar novo sentido e interpretação diversa à 

Lei de Anistia, podendo ocorrer a criação de normas distintas para casos 

contemplados pela referida Lei. Este papel, segundo o Ministro, cabe ao Poder 

Legislativo.49 O acórdão50 da decisão é específico quanto à necessidade de 

alteração da Lei de Anistia somente por outra Lei, não podendo o STF dar sentido 

diverso e alterar situações jurídicas em fundamento desse entendimento: 

STF – ADPF 153/DF – Sessão Plenária – j. 29.04.2010 – m.v. – rel. Min. 

Eros Grau – Dje 06.08.2010 – Área do Direito: Constitucional. 

ANISTIA POLÍTICA – Extensão aos crimes comuns praticados por agentes 

do Estado no período militar – Admissibilidade – Dúvida na interpretação da 

expressão “crimes conexos”, descrita na Lei da Anistia, e a amplitude de 

sua proteção – Norma que visa albergar todos os delitos que estão 

relacionados politicamente com o Estado de exceção – Constituição Federal 

de 1988, ademais, que recepciona referida lei – Inteligência do art. 1.º, § 1.º, 

da Lei 6.683/1979. 

                                                           
48

 Min. Eros Grau em voto na ADPF. 153. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf> p. 57. Acesso em 21 Jun. 
2019. 
49

 Min. Eros Grau em voto na ADPF. 153. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf> p. 58 e 61. Acesso em 21 Jun. 
2019. 
50

 Integralmente disponível em: <http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1171_Ementa.pdf>  Acesso 
em 21 Jun. 2019 
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ADPF 153 – Distrito Federal. Relator: Min. Eros Grau. Arguentes: Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Advogados: Fábio 

Konder Comparato e Rafael Barbosa de Castilho. Arguidos: Presidente da 

República – Advogado: Advogado-Geral da União; Arguido: Congresso 

Nacional. Interessados: Associação Juízes para a Democracia – 

advogados: Pierpaolo Cruz Bottini e outros; Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional – Cejil – advogados: Helena de Souza Rocha e outros; 

Associação Brasileira de Anistiados Políticos – Abap – advogados: Aderson 

Bussinger Carvalho e outros; Associação Democrática e Nacionalista de 

Militares – advogados: Egon Bockmann Moreira e outros. 

Ementa Oficial: Lei 6.683/1979, a chamada “Lei de Anistia”. Art. 5.º, caput, 

III e XXXIII, da CF/1988; princípio democrático e princípio republicano: não 

violação. Circunstâncias históricas. Dignidade da pessoa humana e tirania 

dos valores. Interpretação do direito e distinção entre texto normativo e 

norma jurídica. Crimes conexos definidos pela Lei 6.683/1979. Caráter 

bilateral da anistia, ampla e geral. Jurisprudência do STF na sucessão das 

frequentes anistias concedidas, no Brasil, desde a República. Interpretação 

do direito e leis-medida. Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e Lei. 

9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de tortura. Art. 5.º, XLIII, da 

CF/1988. Interpretação e revisão da Lei da Anistia. EC 26, de 27 de 

novembro de 1985, poder constituinte e “autoanistia”. Integração da anistia 

da lei de 1979 na nova ordem constitucional. Acesso a documentos 

históricos como forma de exercício do direito fundamental à verdade.  

[...]  

2. O argumento descolado da dignidade da pessoa humana para 

afirmar a invalidade da conexão criminal que aproveitaria aos agentes 

políticos que praticaram crimes comuns contra opositores políticos, 

presos ou não, durante o regime militar, não prospera.  

3. Conceito e definição de “crime político” pela Lei 6.683/1979. São crimes 

conexos aos crimes políticos “os crimes de qualquer natureza relacionados 

com os crimes políticos ou praticados por motivação política”; podem ser de 

“qualquer natureza”, mas [i] hão de terem estado relacionados com os 

crimes políticos ou [ii] hão de terem sido praticados por motivação política; 

são crimes outros que não políticos; são crimes comuns, porém [i] 

relacionados com os crimes políticos ou [ii] praticados por motivação 

política. A expressão crimes conexos a crimes políticos conota sentido 

a ser sindicado no momento histórico da sanção da lei. A chamada Lei 
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de Anistia diz com uma conexão sui generis, própria ao momento 

histórico da transição para a democracia. Ignora, no contexto da Lei 

6.683/1979, o sentido ou os sentidos correntes, na doutrina, da 

chamada conexão criminal; refere o que “se procurou”, segundo a 

inicial, vale dizer, estender a anistia criminal de natureza política aos 

agentes do Estado encarregados da repressão. 

4. A lei estendeu a conexão aos crimes praticados pelos agentes do 

Estado contra os que lutavam contra o Estado de exceção; daí o 

caráter bilateral da anistia, ampla e geral, que somente não foi irrestrita 

porque não abrangia os já condenados – e com sentença transitada em 

julgado, qual o Supremo assentou – pela prática de crimes de terrorismo, 

assalto, sequestro e atentado pessoal.  

5. O significado válido dos textos é variável no tempo e no espaço, histórica 

e culturalmente. A interpretação do direito não é mera dedução dele, mas 

sim processo de contínua adaptação de seus textos normativos à realidade 

e seus conflitos. Mas essa afirmação aplica-se exclusivamente à 

interpretação das leis dotadas de generalidade e abstração, leis que 

constituem preceito primário, no sentido de que se impõem por força 

própria, autônoma. Não àquelas, designadas leis-medida 

(Massnahmegesetze), que disciplinam diretamente determinados 

interesses, mostrando-se imediatas e concretas, e consubstanciam, em si 

mesmas, um ato administrativo especial. No caso das leis-medida 

interpreta-se, em conjunto com o seu texto, a realidade no e do 

momento histórico no qual ela foi editada, não a realidade atual. É a 

realidade histórico-social da migração da ditadura para a democracia 

política, da transição conciliada de 1979, que há de ser ponderada para 

que possamos discernir o significado da expressão crimes conexos na 

Lei 6.683. É da anistia de então que estamos a cogitar, não da anistia 

tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão qual foi na época 

conquistada. Exatamente aquela na qual, como afirma inicial, “se 

procurou” [sic] estender a anistia criminal de natureza política aos 

agentes do Estado encarregados da repressão. A chamada Lei da 

Anistia veicula uma decisão política assumida naquele momento – o 

momento da transição conciliada de 1979. A Lei 6.683 é uma lei-

medida, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e 

generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento 

em que foi conquistada.  

[...] 
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7. No Estado Democrático de Direito o Poder Judiciário não está 

autorizado a alterar, a dar outra redação, diversa da nele contemplada, 

a texto normativo. Pode, a partir dele, produzir distintas normas. Mas 

nem mesmo o STF está autorizado a reescrever leis de anistia.  

8. Revisão de Lei de Anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a 

impuserem, haverá – ou não – de ser feita pelo Poder Legislativo, não 

pelo Poder Judiciário.  

9. A anistia da Lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/1985, pelo 

Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí não ter sentido 

questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não 

recebida pela Constituição de 1988; a nova Constituição a 

[re]instaurou em seu ato originário. [...] 

DECISÃO – O Tribunal, por maioria, rejeitou as preliminares, vencido o Sr. 

Min. Marco Aurélio, que extinguia o processo, sem julgamento de mérito, 

por falta de interesse processual. Votou o Presidente. No mérito, após o 

voto do Sr. Min. Eros Grau (relator), julgando improcedente a arguição, foi o 

julgamento suspenso. Ausentes o Sr. Min. Joaquim Barbosa, licenciado, e o 

Sr. Min. Dias Toffoli, impedido na ADPF 153/DF. Falaram, pelo arguente, o 

Dr. Fábio Konder Comparato; pelos amici curiae, Associação Juízes para a 

Democracia, Centro pela Justiça e o Direito Internacional-CEJIL e 

Associação Democrática e Nacionalista de Militares--Adnam, 

respectivamente, o Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, a Dra. Helena de Souza 

Rocha e a Dra. Vera Karam de Chueiri; pela Advocacia-Geral da União, o 

Min. Luís Inácio Lucena Adams; pelo arguido, a Dra. Gabrielle Tatith 

Pereira, Advogada--Geral Adjunta do Congresso Nacional e, pelo Ministério 

Público Federal, o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral 

da República. Presidência do Sr. Min. Cezar Peluso. Plenário, 28.04.2010.  

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou 

improcedente a arguição, nos termos do voto do relator, vencidos os Srs. 

Ministros Ricardo Lewandowski, que lhe dava parcial provimento nos termos 

de seu voto, e Ayres Britto, que a julgava parcialmente procedente para 

excluir da anistia os crimes previstos no art. 5.º, XLIII, da CF. Votou o 

Presidente, Min. Cezar Peluso. Ausentes o Senhor Min. Joaquim Barbosa, 

licenciado, e o Sr. Min. Dias Toffoli, impedido na ADPF 153/DF. Plenário, 

29.04.2010 
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7) AÇÕES QUE VÊM SENDO TOMADAS PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA 

Desde a votação da ADPF 153, pouco foi feito no sentindo de requerimentos 

quanto à inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Anistia. 

Em 2014 o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou outra arguição de 

descumprimento de preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, de 

número 320, tendo como relator o Ministro Luiz Fux. Desta vez, o partido pretende 

conseguir decisão no sentido de que a aplicação da Lei de Anistia não caiba às 

graves violações de direitos humanos praticadas por agentes estatais, ou 

representantes deste, em face de pessoas que tenham praticado crimes políticos. 

Pretende, na mesma ação, não fazer valer a Lei de Anistia para crimes que se 

estendam até os dias de hoje, como é o caso dos crimes de duração continuada, de 

desaparecimento forçado já reconhecido pela própria sentença da Corte no caso 

Araguaia, pois, por alegação do partido51, a Lei de Anistia determina que só sejam 

anistiados os crimes até a data de 15 de Agosto de 1979. A ADPF 320 aguarda 

julgamento. 

O Projeto de Lei 6240/2013 é outra ação resultante da sentença da Corte, pois 

busca a correta tipificação do crime de desaparecimento forçado, além de torná-lo 

hediondo. Esse projeto visa punir não só a prática do crime de desaparecimento 

forçado, mas também o ato de ordenar, autorizar ou encobrir o crime. Sua pena 

inicial prevista é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. 

Há também a tipificação do desaparecimento forçado qualificado, que é o 

emprego de tortura ou outro meio cruel para a efetivação do desaparecimento. Se o 

resultado do crime for morte, pode atingir a pena máxima de até 30 anos.  

Por fim, o projeto visa incluir agravantes para a prática do crime, aumentando-a 

de um terço até a metade, quando ele é praticado por agente estatal, se o 

desaparecimento for superior a 30 dias e contra crianças e adolescentes, idosos, 

portadores de necessidades especiais, grávidas, ou pessoas que, por outra razão, 

tiverem diminuídas suas capacidades de resistência. 

                                                           
51

 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267078> 
Acesso em 21 de jun. 2019.  
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Seu autor é o ex-senador Vital do Rêgo, na época parlamentar pelo MDB, sendo 

seu último partido o PSB, e atualmente o projeto de lei encontra-se na fila para 

designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. 

Pronto para pauta no plenário, tramita na Câmara Legislativa o projeto de lei nº 

301/2007, de autoria da deputada Dr. Rosinha, do Partido dos Trabalhadores do 

Paraná. Tal projeto não trata especificamente do crime de desaparecimento forçado, 

mas elenca um rol de crimes contra a humanidade e inclui aquele a este. 

Nos mesmos moldes das demais ações propostas pelo legislativo, essa também 

tipifica o crime de desaparecimento forçado quando há detenção, prisão ou 

sequestro de civil por parte de agente do Estado, em nome dele ou com a anuência 

deste. A pena prevista é de 8 a 30 anos. 

Já no Judiciário, novas ações vêm sendo tentadas após sentença da Corte no 

Caso Vladimir Herzog, que, ao contrário da sentença do Caso Gomes Lund 

(Guerrilha do Araguaia), é posterior à votação da ADPF 153, e, ainda assim, 

determina que a Lei de Anistia não mais seja um entrave no cumprimento efetivo de 

investigações e punições a agentes do Estado que tenham praticado torturas com os 

opositores na época do regime militar, compreendido pela Lei de Anistia. 

Recentemente, a Força Tarefa Araguaia, grupo de trabalho do Ministério Público 

Federal, denunciou52 novamente o militar Sebastião Curió, acusando-o de sequestro 

de militantes e camponeses e cárcere privado. O processo aguarda decisão. 

  

                                                           
52

 Processo nº 0000208-86.2019.4.01.3901. Autuado em 20/03/2019, o processo encontra-se com 
conclusão aberta ao juiz. 
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CONCLUSÃO 

Pelos fatos narrados, conforme sentença proferida pela Corte Interamericana, 

ainda resta ao Brasil o cumprimento de parte das determinações da Corte.  

As principais questões debatidas neste trabalho são o problema da falta de 

uma ação efetiva que não permita que a Lei de Anistia continue a encobrir e 

impossibilitar a investigação e julgamento de crimes continuados contra a 

humanidade de violação de direitos humanos, praticados e admitidos por agentes 

estatais. 

Há uma clara incompatibilidade de entendimento entre o direito interno e o 

internacional, pois, sendo o Brasil signatário da Convenção Americana e 

reconhecendo o Tribunal da Corte como órgão julgador, deve esse objetivar o 

cumprimento das sentenças proferidas pela entidade. Por outro lado, a legislação 

interna confirmou, por meio de seu tribunal superior, exatamente o contrário do que 

a sentença internacional dispõe: prefere o direito interno não mexer na situação, 

pois, teoricamente, a Lei de Anistia foi construída através de consenso e negociação 

entre as partes, um anistiando o outro, tornando a investigação e responsabilização 

penal dos agentes públicos impossível. 

Em nova tentativa de tentar derrubar a anistia aos crimes contra a 

humanidade, por meio da ADPF 320, proposta em 2014, a resposta dada pelo 

Supremo Tribunal à causa importante devido ao seu conteúdo, e também por poder 

representar efetivo cumprimento de sentença em plano internacional, é o de demora 

na tramitação da mesma. A Corte brasileira parece não tratar o processo como 

prioritário, e a há cinco anos segue sem ser analisada. O Ministério Público Federal 

acredita que53, com a nova condenação no caso Vladimir Herzog pela Corte (com 

motivos parecidos, que também esbarram na questão da Lei de Anistia), pode haver 

maior pressão no Supremo para que o Estado cumpra agora não apenas uma, mas 

duas sentenças prolatadas por juízo internacional.  

                                                           
53

 A Procuradora da República Eugênia Gonzaga, deu entrevista ao programa Entre Vistas da TVT, 
que diz que “Com certo otimismo, a procuradora acredita que a decisão da OEA pode mudar a 
postura do Judiciário e de membros do governo federal. Ainda assim, tem a exata percepção de que 
o tema não é fácil. ‘Eles (Forças Armadas) não se constrangem em deixar buscar, escavar e procurar 
os corpos’.” 
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Quanto à tipificação do crime de desaparecimento forçado, pouco se avança 

na questão. Isso porque o trâmite legislativo é lento, e parece não dar uma atenção 

especial à causa, assim como o Tribunal Superior. Existem diversos projetos, todos 

ainda em curso, e sem perspectiva alguma de serem votados. 

Conclui-se, portanto, que o Brasil não dá às decisões proferidas pela Corte 

Interamericana a real importância que essa detém. Isso porque seu ordenamento 

pátrio parece desafiar por reiteradas vezes as sentenças proferidas pelo Tribunal 

Internacional. 
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