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DOSSIÊ 

 

Direito à Verdade: a situação brasileira frente ao sistema 
interamericano 

 
São Paulo, 3 de novembro de 2011. Na ultima semana observamos uma 
grande movimentação no Brasil e Uruguai em torno de mudanças 
legislativas que podem alterar a postura desses países com relação ao 
final de seus períodos de ditadura, em especial no que diz respeito ao 
acesso à informação sobre fatos ocorridos neste período. 
 
No caso uruguaio, houve a revogação, em 27 de outubro, da “Ley de 
Caducidad1”, restabelecendo o poder de punir do Estado e declarando os 
crimes cometidos por militares e policiais no período (1973-1985) como 
crimes contra a humanidade. 
  
No Brasil, em 26 de outubro, o Senado aprovou a criação da Comissão da 
Verdade, a qual terá como objetivo apurar violações aos direitos humanos 
ocorridas durante o período coberto pela Anistia até a promulgação da atual 
Constituição (1946-1988), como os crimes de desaparecimento de militantes, 
assassinatos e torturas. Há a previsão de investigação dos crimes, porém, 
não será possível à Comissão requerer ou processar os torturadores em 
razão da existência da Lei de Anistia nº 6.683/792. 
 
O direito à verdade surge no direito internacional quando passa a constar nos 
artigos 32 e 33 do Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra3, que 
tratam das obrigações de busca a pessoas desaparecidas nos conflitos 
armados. Forma de suprir a falta de informações devidas pelas autoridades à 
sociedade, esse direito possibilita às famílias e à sociedade conhecer a 
verdade e investigar, processar e punir violações aos direitos humanos, 
                                                 
1
 Lei 15.848. Militares e policiais. É reconhecido que expirou o exercício da pretensão punitiva do Estado por crimes 

cometidos até 01 de março de 1985. 
2
 Lei 6683/79. 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.  § 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. § 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido 
por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio 
militar, obedecidas as exigências do art. 3º. 
3
 http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079 

consultado em 27/10/2011 as 16h28. 
 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079
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permitindo a reparação de danos sofridos, bem como permite consolidar o 
Estado Democrático de Direito.  
 
Em 1993 a ARTIGO 19 elaborou um relatório intitulado “O Passado do 
Malaui: o direito à verdade” (“The Malawi’s Past: The right to truth”), uma 
resposta ao chamado de parentes das vítimas de assassinatos políticos por 
uma completa investigação sobre o que ocorreu no país. À época se 
argumentou que o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos 
em sua garantia de acesso à informação inclui o direito de conhecer os fatos 
do passado e apurar violações aos direitos humanos4. 
 
Posteriormente, em 2000, a ARTIGO 19 participou ativamente dos debates 
sobre verdade, justiça e reconciliação em Serra Leoa5, reiterando a 
importância do direito à verdade, entendido como o direito de buscar e 
receber informações. 
 
O Direito à Verdade no Sistema Interamericano 
 
Na América Latina, órgãos internacionais, em especial a Comissão e Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, vêm reconhecendo o direito à verdade 
em face aos regimes autoritários que se estabeleceram na região, 
evidenciando e protegendo o acesso à informação e à justiça.  
 
Em 2001 a Corte Interamericana declarou serem incompatíveis com a 
Convenção Americana as leis de anistia que dispõem sobre prescrição ou 
excludentes de responsabilidade que pretendam impedir a investigação e 
responsabilização dos culpados por graves violações aos direitos humanos, 
como tortura, execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias e 
desaparecimento forçado, todas elas proibidas por violar direitos 
irrenunciáveis, reconhecidos pelo regime internacional dos direitos humanos6. 
 
Nas oportunidades que tiveram para se manifestar sobre o assunto a 
Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos7 marcaram claras 
posições. Em casos julgados entre 2006 e 20078, a Corte declarou que 
parentes de vítimas de graves violações dos direitos humanos têm direito a 
saber a verdade e que esse direito está ligado ao direito de obter reparação e 
às obrigações do Estado fazer investigações imparciais e completas para 
combater a impunidade. Além disso, a Corte afirmou que “o direito à verdade, 
ao ser reconhecido e exercido em um caso concreto, constitui um meio 
importante de reparação e abre caminho a uma justa expectativa das vítimas 
que o Estado deve satisfazer9". Segundo a Corte, revelar a verdade de fatos 
e circunstâncias em que foram cometidos violações dos direitos humanos é 

                                                 
4  http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-information-truth-commissions.pdf, consultado em 
27/10/2011 as 14h08. 
5 http://www.article19.org/resources.php/resource/1000/en/sierra-leone:-moments-of-truth-in-sierra-leone.-
contextualising-the-truth-and-reconciliation-commission consultado em 28/10/2011 as 1349 
6 Sentença de 03 de setembro de 2001, Barrios Altos v Perú, para. 15  
7 El derecho a la verdad - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos 
Humanos - A/HRC/5/7 7 de junio de 2007. para. 78. 
8 Sentença de 22 de setembro de 2006, Goiburu v Paraguai; sentença de 4 de julho de 2006, Ximenes Lopes v. 
Brazil; sentença de 31 de janeiro de 2006, Massacre do Povo Belo v. Colombia; sentença de 29 de novembro de 
2006, Cantura v Peru; sentença de 06 de abril de 2006, Baldeon Garcia v Peru para.56; sentença de 01 de julho de 
2006, Massacre Ituango v Colombia; sentença de 05 de julho de 2006, Montero Araguren v Venezuela. 
9 Sentença de 22 de setembro de 2006, Goiburu v Paraguai, para 164. 

http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-information-truth-commissions.pdf
http://www.article19.org/resources.php/resource/1000/en/sierra-leone:-moments-of-truth-in-sierra-leone.-contextualising-the-truth-and-reconciliation-commission
http://www.article19.org/resources.php/resource/1000/en/sierra-leone:-moments-of-truth-in-sierra-leone.-contextualising-the-truth-and-reconciliation-commission
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uma forma de contribuir para a preservação da memória histórica de 
reparação para as famílias das vítimas e serve para prevenir a recorrência de 
eventos similares10”.  
 
As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos evidenciam que 
há grave violação do direito humano à informação quando um Estado nega a 
seus cidadãos o direito de conhecer a sua história. A obrigação do Estado em 
permitir o acesso a informações decorre dos artigos 1º, 8º, 13 e 25 da 
Convenção – a sociedade tem o direito inalienável de conhecer a verdade 
dos fatos, as razões e circunstâncias em que foram cometidos os crimes, a 
fim de prevenir a ocorrência de tais atos no futuro11. 
 
Em decisão datada de janeiro de 2010, a Corte Interamericana entendeu que 
a adoção, pelo Uruguai, da Lei nº 15.848 ou Lei de Caducidade da Pretensão 
Punitiva do Estado é incompatível com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, sendo obstáculo para a aplicação da justiça e permitindo a 
impunidade12.  
 
A sentença é um dos motivos pelos quais a lei recém-aprovada foi discutida. 
Grupos contrários se enfrentaram abertamente na discussão. A lei foi 
questionada em dois plebiscitos (1989 e 2009), porém, a maioria necessária 
para tal fim não foi alcançada. Em outubro de 2009, no caso Sabalsagaray, a 
Suprema Corte de Justiça do Uruguai declarou a inconstitucionalidade da Lei 
de Caducidade, uma vez que entendeu que a impunidade por ela consagrada 
violava várias obrigações contraídas em Tratados dos quais o Uruguai é 
parte13. Entretanto, os efeitos da sentença não se estenderam além do caso 
Sabalsagaray. 
 
A revogação da Lei de Caducidade em 26 de outubro de 2011 abre 
oportunidade para que os uruguaios iniciem processos para o julgamento de 
repressores do período da ditadura militar. 
 
A Situação do Direito à Verdade no Brasil 
 
Em decisão de novembro de 2010, a Corte Interamericana julgou um caso 
brasileiro relacionado à Guerrilha do Araguaia, grupo de militantes armados 
que desapareceu na Amazônia. Poucos corpos foram recuperados pelos 
familiares, que não sabem ainda o que ocorreu com os desaparecidos. O 
Brasil vivenciou um complexo período de ditadura, no qual a história oficial 
conseguiu mascarar alguns momentos importantes, criando a crença de que 
se vivia um período, não de ditadura, mas de revolução – um período em que 
se buscava assegurar a democracia e que isso só seria possível com os 
militares no poder. A realidade de uma ameaça comunista justificaria a 
atuação de grupos de tortura, extermínio, desaparecimentos forçados, entre 
outras atrocidades que foram cometidas. 
 
O período da ditadura militar no Brasil ainda é obscuro para grande parte da 
população brasileira, que teve acesso somente à versão oficial dos fatos. No 

                                                 
10 Sentença de 22 de setembro de 2006, Goiburu v Paraguai, para 53. 
11 Relatório Anual da CIDH , 1985-86 pag. 193 
12 Sentença de 21 de janeiro de 2010, Gelman v. Uruguai  para. 147. 
13 http://www.br.amnesty.org/?q=node/1062, consultado em 28/10/2011 as 16h45. 

http://www.br.amnesty.org/?q=node/1062
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entanto, após mais de 22 anos de regime democrático, ainda existem 
pessoas desaparecidas e fatos que precisam ser apurados para assim se 
alcançar um estado de conciliação nacional. 
  
Logo após o golpe militar de 1964, os primeiros grupos de familiares das 
vítimas, em diferentes estados do país, organizaram-se para denunciar não 
somente as mortes e "desaparecimentos", mas também as torturas e 
péssimas condições em que se encontravam os presos políticos. Essa luta se 
intensificou em 1975 com o crescimento da campanha em defesa da Anistia. 
Dessas experiências de organização política surgiu a Comissão de Familiares 
de Mortos e Desaparecidos Políticos, formada na década de 1980. 
 
Em 28 de agosto de 1979, o Brasil sancionou a Lei de Anistia, que previa um 
atestado de paradeiro ignorado ou de morte presumida aos "desaparecidos" 
políticos, eximindo o regime civil-militar de suas responsabilidades e 
impedindo a elucidação das circunstâncias das mortes. 
 
A Lei de Anistia representou uma autoanistia para os envolvidos nas ações 
repressivas após o golpe de 1964. Os presos políticos envolvidos nos 
chamados crimes de sangue não foram beneficiados pela anistia, 
permaneceram nos cárceres e somente foram libertados porque a 
reformulação da Lei de Segurança Nacional (LSN) atenuou suas penas. Eles 
foram soltos em liberdade condicional, vivendo nessa condição durante 
muitos anos após a anistia. A definição de crimes de sangue não é clara, mas 
não abrangeu aqueles que, além de terem praticado tortura e assassinatos, 
ocultam até hoje cadáveres de presos políticos. Esses não foram 
condenados, nem sequer julgados ou indiciados em processos criminais. 
 
Na década de 1990, familiares de vítimas entregaram ao senador Teotônio 
Vilela, então presidente da Comissão Mista sobre a Anistia no Congresso 
Nacional, um dossiê relatando de maneira sucinta os casos dos mortos e 
"desaparecidos". No livro constam 339 nomes, dos quais 144 são de 
desaparecidos, e orientou a pesquisa para a elaboração do Dossiê dos 
Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964, publicado em Recife, em 
1995, e em São Paulo, em 1996. 
 
Em outubro de 1980, familiares dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia 
percorreram a região dos conflitos para colher informações sobre as 
circunstâncias das mortes e a localização dos corpos dos guerrilheiros. 
Nessa primeira caravana obtiveram indícios sobre corpos enterrados no 
cemitério municipal de Xambioá e a respeito da existência de uma vala 
clandestina numa área próxima denominada Vietnã. 
 
Também foram colhidos depoimentos sobre a existência de cemitérios 
clandestinos em Bacaba, São Raimundo, São Geraldo, Santa Isabel, 
Caçador e Oito Barracas. Em abril de 1991, familiares realizaram escavações 
no cemitério municipal de Xambioá, quando duas ossadas foram 
encontradas, a de uma mulher jovem envolta em tecido de paraquedas e, a 
outra, de um homem idoso. 
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Em dezembro de 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou 
a lei dos desaparecidos (Lei 9.140), que determinou o reconhecimento da 
responsabilidade do Estado pela morte de 136 "desaparecidos" políticos e 
criou a Comissão Especial de Reconhecimento dos Mortos e Desaparecidos 
Políticos, para examinar outras denúncias apresentadas através de 
requerimentos de seus familiares. Novas descobertas a respeito das 
circunstâncias das mortes e "desaparecimentos" surgiram e alguns restos 
mortais foram encontrados, ainda que o ônus da prova tenha recaído sobre 
as famílias. 
 
As investigações abriram caminho para o desmascaramento da maioria das 
versões oficiais. Entretanto, os limites da lei permanecem e têm sido 
explicitados durante todo o processo de sua elaboração e vigência. A lei não 
obriga o Estado a investigar os fatos, a apurar a verdade, a proceder ao 
resgate dos restos mortais, a identificar os responsáveis pelos crimes e a 
punir os culpados, deixando às famílias a incumbência de apresentar as 
provas dos crimes e os indícios da localização dos corpos dos militantes 
assassinados. Além disso, a abrangência da lei é a mesma da anistia, 
considera apenas os assassinatos por motivação política ocorridos até agosto 
de 1979, não permitindo o reconhecimento das mortes do período 
transcorrido entre 1979 a 1985. 
 
No Brasil, o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964 
registra 358 mortes durante o regime civil-militar. Se somarmos as 18 
pessoas registradas nos processos oriundos de denúncias novas aprovadas 
pela Comissão Especial, são 376 mortos e "desaparecidos" políticos. 
Considerando-se somente os processos aprovados pela Comissão Especial, 
esse número é reduzido a 281 pessoas assassinadas devido às suas 
atividades políticas. Até o momento, somente se obteve o acesso a poucos e 
inexpressivos documentos oficiais referentes às mortes, principalmente, 
sobre as que ocorreram na zona rural14. 
 
O Caso da Guerrilha do Araguaia foi levada à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, que por sua vez o submeteu à Corte, pois “em virtude da 
Lei No. 6.683/79 […], o Estado não realizou uma investigação penal com a 
finalidade de julgar e punir as pessoas responsáveis pelo desaparecimento 
forçado de 70 vítimas”15.  
 
A Comissão solicitou à Corte que declare que o Estado é responsável pela 
violação dos direitos estabelecidos nos artigos 3º (direito ao reconhecimento 
da personalidade jurídica), 4º (direito à vida), 5º (direito à integridade 
pessoal), 7º (direito à liberdade pessoal), 8º (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 2º (dever de adotar disposições de direito interno) da 
mesma Convenção. Finalmente, solicitou à Corte  que ordene ao Estado a 
adoção de determinadas medidas de reparação16.  

                                                 
14 http://www.desaparecidospoliticos.org.br/quem_somos_comissao.php?m=2, consultado em 27/10/2011 as 18h06 
15 Sentença de 24 de novembro de 2010. Gomes Lund – Guerrilha do Araguaia v. Brasil. para. 2 
16 Idem. 

http://www.desaparecidospoliticos.org.br/quem_somos_comissao.php?m=2
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Segundo a decisão da Corte, anistias ou leis neste sentido foram um dos 
obstáculos alegados por alguns Estados para investigar e, quando fosse o 
caso, punir os responsáveis por violações graves aos direitos humanos17. 
 
A Lei de Anistia (1979) de fato é um entrave para o julgamento de infratores. 
Quando chamado a se manifestar em 2010, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu pela improcedência de uma ação que pedia que torturadores 
deixassem de ser protegidos pela lei. Para a maioria dos ministros, a anistia 
foi fruto de um amplo consenso dentro da sociedade e do Legislativo. 
Famílias de mortos e desaparecidos têm buscado maneiras de reverter a 
decisão, mesmo que signifique levar um novo caso à Corte Interamericana. 
 
De outra sorte, o mesmo Supremo Tribunal Federal não impediu ou anulou 
processos cíveis iniciados para apurar e declarar a responsabilidade de 
militares e outros agentes que atuaram no período da ditadura, abrindo 
caminho para ações reparatórias. 
 
A criação da Comissão da Verdade e a revogação da Lei de Caducidade são 
passos importantes em direção a um estado democrático de direito real 
nestes países, pois permitirão a todos conhecer a verdade sobre seu 
passado, prevenir que graves violações aos direitos humanos possam voltar 
a acontecer.  
 
Nesse cenário, a criação da Comissão da Verdade é mais um passo em 
direção à concretização de um Estado Democrático de Direito efetivo. 
 
 
 
A criação de uma Comissão da Verdade no Brasil e a revogação da “Ley 
de Caducidad” no Uruguai demonstram que brasileiros e uruguaios 
ainda sentem que seu direito de saber não foi plenamente reconhecido e 
realizado e que democracias devem ser erigidas a partir de 
transparência e abertura. 
 

FIM 

                                                 
17Idem. para. 197.  


