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Podrán matar las flores, pero nunca las cantutas 

 

Frase dos familiares das vítimas do caso La Cantuta, Peru 

 

 

 

Si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida y poco a poco se va tapando bajo el 

miedo. La gente que vio el muerto se va olvidando y tiene miedo de hablar, así que llevamos 

un oscurantismo de años en el que nadie habla de eso [...] Como nadie habla de lo que pasó, 

nada ha pasado. Entonces bien, si nada ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada.  

 

Testimonio de habitante de Trujillo, Valle del Cauca (citado em ¡Basta Ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad, 2013, p. 31) 

 

 

 

Voy a cantar un corrido, 

señores pongan cuidado, 

yo les contaré la historia 

de lo que en Atoyac ha pasado. 

Se regó sangre inocente 

por las fuerzas del Estado  

 

Fragmento de “18 de mayo”, canção de Rosendo Radilla Pacheco 

 

 

 

A única luta que se perde é a que se abandona 

 

Frase dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia 

 

 

 

Glória a todas as lutas inglórias 

Que através da nossa história não esquecemos jamais  

 

O Mestre-Salas dos Mares, canção de Aldir Blanc e João Bosco 



     
  

Resumo 

 

O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS E A JUSTIÇA DE 

TRANSIÇÃO: IMPACTOS NO BRASIL, COLÔMBIA, MÉXICO E PERU 

 

O objetivo desta tese é analisar como e por que a normatividade do sistema interamericano de 

direitos humanos sobre o tema da justiça de transição pôde exercer impacto sobre questões de 

direitos humanos no Brasil, Colômbia, México e Peru. Partindo da abordagem emergente na 

literatura de que os efeitos dos regimes internacionais de direitos humanos são condicionados 

por fatores domésticos dos países aos quais se dirigem suas normas e pressões, a pesquisa 

buscou delinear como a política doméstica influencia e medeia o impacto potencial dessas 

normas internacionais que compõem a cascata de justiça, salientando o papel de organizações 

não governamentais (ONGs) de direitos humanos e da cúpula do Judiciário local, já que tais 

atores são centrais tanto para o processo de justiça de transição quanto para a ativação e 

aplicação da normatividade do sistema interamericano. Nesse sentido, a partir de um desenho 

de pesquisa qualitativo que se baseou na realização de entrevistas semiestruturadas com atores 

da sociedade civil e magistrados envolvidos com a temática, além da consulta a fontes 

secundárias e sentenças judiciais, testamos a hipótese segundo a qual o sistema 

interamericano adquirirá aderência doméstica se e quando esses atores forem capazes de 

entendê-lo e instrumentalizá-lo como um mecanismo efetivo para o seu “empoderamento”. 

Assim, contrariamente à maioria dos estudos que privilegiam a ação do Executivo para 

explicar o impacto de normas e pressões internacionais de direitos humanos, nossas 

conclusões apontam para a necessidade de que as agendas de pesquisa sobre o regime 

internacional de direitos humanos e justiça de transição atentem mais para o papel e perfil dos 

atores judiciais e organizações litigantes de direitos humanos, pois os avanços em termos de 

direitos humanos passam muitas vezes pela mobilização de uma normatividade internacional 

que não pode ser entendida de maneira divorciada da agência de ONGs e magistrados. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema interamericano de direitos humanos, justiça de transição, 

organizações não governamentais, Judiciário, América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
  

Abstract 

 

THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM AND TRANSITIONAL JUSTICE: 

IMPACTS ON BRAZIL, COLOMBIA, MEXICO AND PERU 

 

The aim of this dissertation is to analyze how and why the norms of the Inter-American 

Human Rights System on transitional justice exerted an impact on human rights issues in 

Brazil, Colombia, Mexico and Peru. Based on the emerging theoretical approach according to 

which the effects of international human rights regimes are conditioned by domestic factors of 

the target-countries, our research seeks to unravel how domestic politics influences and 

mediates the potential impact of these international norms that comprise the justice cascade, 

highlighting the role of human rights non-governmental organizations (NGOs) and the local 

higher courts, since these actors are central both to the process of transitional justice and for 

the activation and enforcement of the Inter-American system’s rules. In this sense, a 

qualitative research design based on semi-structured interviews with civil society actors and 

judges involved with the theme was adopted, in addition to the consultation of secondary 

sources and court’s rulings. Then, from the analysis of this material, we tested the hypothesis 

that the Inter-American system will have a domestic impact if and when NGOs and local 

judges are able to understand and use it as an effective mechanism for their own 

"empowerment". Therefore, contrary to most studies that focus on Executive’s actions to 

explain the impact of international human rights norms, our conclusions urge the research 

agendas on the human rights international regime and transitional justice to pay more 

attention to the role and profile of judicial actors and domestic litigants, since human rights 

advacements are anchored on the mobilization of international norms that cannot be 

understood separately from the agency of NGOs and magistrates.  

KEYWORDS: Inter-American human rights system, transitional justice, nongovernmental 

organizations, Judiciary, Latin America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
  

Sumário 

 

Volume 1 

 

Lista de Siglas 1 

Agradecimentos 6 

 

Introdução 8 

As condições domésticas necessárias para o impacto do sistema interamericano de direitos 

humanos 11 

O modelo de justiça de transição do sistema interamericano de direitos humanos 18 

O foco nas ONGs e juízes: preenchendo lacunas 22 

A mobilização estratégica do direito como recurso de interação política e social 26 

Cumprimento e impacto das normas internacionais: revisão da literatura 28 

Os efeitos do regime internacional de direitos humanos: definindo os mecanismos causais 

domésticos 39 

A dimensão ideacional e simbólica 39 

A dimensão estratégica: potencial de surgimento e impacto da ação coletiva 41 

A dimensão instrumental das táticas legais e de litígio e seus impactos sobe o Judiciário 44 

Desenho de pesquisa, seleção de casos e operacionalização do mecanismo causal 47 

Estrutura e organização da tese 55 

 

CAPÍTULO 1 – O caso peruano 56 

1.1 As ONGs peruanas de direitos humanos 59 

1.1.1 Surgimento e emergência 59 

1.1.2 O autogolpe de Fujimori e a articulação transnacional das ONGs domésticas 80 

1.1.3 A queda do regime e agenda de direitos humanos 90 

1.1.4 A utilização do sistema interamericano pelas ONGs peruanas: balanço final de uma 

longa e bem estruturada relação 97 

1.2 O Judiciário peruano frente ao sistema interamericano de direitos humanos 100 

1.2.1 O sistema judicial durante o conflito armado e a era fujimorista 100 

1.2.2 A transição democrática e as obrigações derivadas do sistema interamericano 110 

1.2.3 A postura dos tribunais peruanos e a judicialização dos casos 115 

1.3 Comentários Finais 151 



     
  

CAPÍTULO 2 – O caso colombiano 154 

2.1 As ONGs colombianas de direitos humanos 156 

2.1.1 Surgimento e emergência 157 

2.1.2 O processo de transnacionalização das ONGs colombianas 168 

2.2 O Judiciário colombiano frente ao sistema interamericano de direitos humanos 187 

2.2.1 A Constituição de 1991: ampliação de direitos e fácil acesso à Corte Constitucional 187 

2.2.2 A Corte Constitucional frente ao direito internacional dos direitos humanos 192 

2.2.3 Magistrados e sociedade civil 207 

2.3 A Lei de Justiça e Paz (lei 975/2005): discussões sobre o marco normativo da justiça de 

transição e a influência do sistema interamericano de direitos humanos 221 

2.3.1 As negociações para a desmobilização dos grupos paramilitares 221 

2.3.2 Tramitação da lei e mudança pela Corte Constitucional 224 

2.4 Comentários Finais 238 

 

CAPÍTULO 3 – O caso mexicano 242 

3.1 As ONGs mexicanas de direitos humanos 244 

3.1.1 O desenvolvimento tardio da sociedade civil e o silêncio sobre os direitos humanos 244 

3.1.2 Antecedentes do movimento de direitos humanos 250 

3.1.3 Surgimento e emergência das ONGs de direitos humanos 264 

3.1.4 Rede transnacional, litígio estratégico e a descoberta do sistema interamericano 279 

3.2 Justiça de transição e a construção do caso Rosendo Radilla 295 

 

Volume 2 

 

CAPÍTULO 3 – O caso mexicano 

3.3 O Judiciário mexicano frente ao sistema interamericano de direitos humanos 318 

3.3.1 A submissão do Judiciário ao regime de partido hegemônico 318 

3.3.2 A transformação da Suprema Corte em um ator político independente e relevante 324 

3.3.3 O direito internacional dos direitos humanos e a Suprema Corte: do desconhecimento e 

não aplicação a uma abertura parcial, reticente e incerta 330 

3.3.4 O impacto da reforma constitucional de direitos humanos e o caso Radilla: do fim do 

impasse aos avanços com resistências na aplicação do direito internacional 351 

3.4 Comentários Finais 379 



     
  

CAPÍTULO 4 – O caso brasileiro 382 

4.1 A lei de anistia e o isolamento dos familiares de mortos e desaparecidos políticos 385 

4.1.1 O envolvimento da Igreja com os direitos humanos e a atuação da Comissão Justiça e 

Paz em São Paulo 385 

4.1.2 O movimento pela anistia 392 

4.1.3 A invisibilização da questão dos mortos e desaparecidos políticos: ausência de apoio 

político e jurídico 403 

4.2 O sistema interamericano de direitos humanos e o caso da guerrilha do Araguaia 420 

4.2.1 O contato com a linguagem dos direitos humanos e a descoberta do sistema pelos 

familiares dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia 420 

4.2.2 O envio do caso e sua tramitação no sistema interamericano 437 

4.2.3 O balanço do caso: reconhecimento da vitória e frustração com a falta de resultados 460 

4.3 O Ministério Público Federal, suas primeiras aproximações com os crimes da ditadura e o 

surgimento da ADPF 153 466 

4.4 O Supremo Tribunal Federal (STF): irrelevância do direito internacional e falta de uma 

agenda de direitos 490 

4.4.1 O STF, a Assembleia Nacional Constituinte e os padrões decisórios do tribunal na nova 

ordem constitucional 490 

4.4.2 A trajetória do direito internacional no STF 506 

4.4.3 O julgamento da ADPF 153 515 

4.4.3.1 As posições dos Ministros e dos atores relevantes antes do julgamento 515 

4.4.3.2 Os votos dos Ministros 521 

4.5 Efeitos da sentença da Corte Interamericana: os esforços do MPF frente à agenda de 

responsabilização criminal individual 536 

4.6 Comentários Finais 549 

 

Conclusão 552 

Principais resultados empíricos e comparações entre os casos 554 

Os limites do impacto do sistema interamericano 559 

Peru: problemas, tensões e retrocessos na aplicação das normas internacionais de direitos 

humanos 560 

Colômbia: desafios para a implementação da lei de Justiça e Paz 572 

México: persistências das resistências e os riscos de regressões 582 

Comentários Finais 588 



     
  

Referências Bibliográficas 590 

 

Anexo – Entrevistas Realizadas 625 

 

 

 

 

 

 



318 
 

CAPÍTULO 3 – O caso mexicano 

 

3.3 O Judiciário mexicano frente ao sistema interamericano de direitos humanos 

 

3.3.1 A submissão do Judiciário ao regime de partido hegemônico 

 

Durante os mais de setenta anos em que o Partido Revolucionário Institucional (PRI) 

ocupou a presidência, prevaleceu no México uma enorme assimetria de poder entre as três 

principais esferas do Estado a despeito do caráter democrático da Constituição de 1917, uma 

vez que o Executivo possuía um grande poder de controle sobre o Legislativo e o Judiciário. 

Formalmente, se analisadas apenas suas competências e prerrogativas constitucionais, o 

presidente da república não era um ator político muito poderoso, sobretudo quando 

comparado aos Executivos de outros países presidencialistas (Mainwaring; Shugart, 1997), 

mas, na prática, ele gozava de um enorme poder em razão da sua posição como líder do 

partido hegemônico, o PRI, o qual era extremamente disciplinado e dispunha de amplas 

maiorias no Congresso (Weldon, 1997; Casar, 2002), além de dominar extensivas redes 

corporativistas de controle de atores sociais (Olvera, 2003a). 

No âmbito do sistema de justiça, o processo por meio do qual os tribunais foram 

submetidos à esfera de influência e controle do Executivo foi realizado sem ferir ou 

desobedecer a ordem constitucional, e o Judiciário propiciava uma importante fonte de 

legitimidade ao regime, sempre preocupado com sua aparência democrática, na medida em 

que permitia a consolidação de um estado de legalidade e projetava um suposto compromisso 

de respeito às formalidades do Estado de Direito (Domingo, 2000)
1
. A deferência à lei e aos 

preceitos constitucionais era um componente central na construção do discurso do regime 

pós-revolucionário e “o judiciário era fundamental justamente por conferir considerável 

autoridade legal ao sistema político” (Domingo, 2000, p. 710)
2
. Consequentemente, “O 

                                                           
1
 A formalidade democrática do regime, que implicava a existência de uma oposição autêntica, a realização de 

eleições regulares e o funcionamento dos tribunais, era importante por duas razões, uma doméstica e outra 

internacional. Em primeiro lugar, a bandeira defendida inicialmente pelos apoiadores de Francisco Madero que 

iniciaram a Revolução Mexicana de 1910 era a da democracia política, e por essa simples razão o abandono da 

aparência democrática geraria altos custos políticos em termos de legitimidade doméstica. Por fim, a 

proximidade com os Estados Unidos tornava indispensável a preservação das formalidades democráticas para o 

reconhecimento do regime revolucionário (Crespo, 2004, p. 57). 
2
 Dessa forma, a cumplicidade e subordinação do Judiciário frente ao sistema autoritário de partido hegemônico 

conferia a legitimidade legal e constitucional de que outros regimes não democráticos não dispunham, o que 

seria fundamental para a estabilidade e longevidade da permanência do PRI no poder. Ademais, a simples 

existência de um sistema de tribunais, combinada com uma sofisticada tradição legal, propiciava uma fonte 

adicional de legitimação nas relações entre Estado e sociedade, pois “fornecia um fórum que estava longe de ser 
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sistema judicial essencialmente preservou o regime autoritário e a Suprema Corte mexicana se 

transformou em uma instituição passiva e sem importância” (Castillejos-Aragón, 2013, p. 

138). Embora não fossem alheios ao Direito, e se preocupassem com o cumprimento das 

normas jurídicas, os governos do PRI dominavam as instâncias judiciais, adaptando-as às suas 

necessidades, de tal modo que o Judiciário e a Suprema Corte, em particular, eram 

dependentes e subservientes ao poder político (Domingo, 2000; 2005; Ansolabehere, 2006, 

2007, 2010).  

Vários fatores contribuíam para essa falta de controle judicial da política mexicana, 

permitindo o exercício arbitrário do poder pelo Executivo. Em particular, destacavam-se a 

flexibilidade e facilidade de alteração da Constituição, o que além de esvaziá-la como 

mecanismo de controle de atos discricionários também permitia restringir as prerrogativas da 

Suprema Corte; controle sobre a composição desse tribunal tanto por meio de mecanismos 

formais de nomeação e destituição quanto por canais informais de incentivos e pressões, dado 

o monopólio virtual de controle dos cargos políticos exercido pelo presidente; e ausência de 

poderes de revisão constitucional da Suprema Corte, a qual, até 1994, apenas tratava do 

controle de aplicação das leis como último tribunal de apelações de todos os assuntos judiciais 

ordinários do país (Fix-Fierro, 1999, p. 175; B. Magaloni, 2003; 2008)
3
.  

No que tange à flexibilidade da Constituição, em razão do domínio do PRI no 

Congresso e nas assembleias legislativas estaduais, o partido dispunha das maiorias 

qualificadas necessárias para aprovar unilateralmente emendas constitucionais, sem que fosse 

preciso negociar e formar coalizões com os partidos de oposição, o que tornava o texto 

constitucional refém dos seus interesses partidários. Assim, uma vez que o presidente podia 

alterar o conjunto de normas e princípios que deveriam limitar o alcance e escopo de seus 

                                                                                                                                                                                     
insignificante para a resolução de disputas legais” (Domingo, 2000, p. 726), preenchendo assim a função de 

administração da justiça para as muitas questões que, por não envolverem temas politicamente importantes, eram 

processadas pelos tribunais. Como bem lembra Domingo (2000, p. 727), “Embora não houvesse aplicação 

uniforme da lei, de modo algum o Estado mexicano era desprovido de leis [lawless], e um moderno sistema de 

Direito operava, canalizado através do sistema judicial, e também através do sistema paralelo de tribunais 

especiais ou cortes administrativas”. 
3
 Ademais, vale frisar que o Judiciário enfrentava ainda importantes restrições orçamentárias, o que também 

contribuía para a sua falta de independência frente ao Executivo. Segundo Domingo (2000, p. 715), antes de 

1994, a única garantia financeira assegurada pela Constituição ao Judiciário era a de que os salários de membros 

da Suprema Corte e dos juízes dos demais tribunais não podiam ser reduzidos durante a sua permanência no 

cargo. Esse dispositivo não era muito significativo em um período marcado não só pela persistência da inflação, 

mas também pelo pagamento de salários baixos, o que expunha os juízes ainda mais à corrupção e diminuía a 

atratividade das carreiras no Judiciário, já que nem mesmo a posição de Ministro na Suprema Corte era bem 

remunerada (ibidem). Ademais, até 1976, não havia nem sequer autonomia para que o Judiciário administrasse o 

orçamento que lhe era alocado, pois a Secretaria de Programação e Orçamento do Executivo precisava aprovar 

previamente os seus planos de gastos (ibidem). Por fim, o montante de recursos destinados aos tribunais era 

relativamente baixo, correspondendo a menos de 0,5% do orçamento geral do Estado (ibidem). 
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atos, desaparecia qualquer tipo de restrição constitucional às suas ações que pudesse ser 

eventualmente utilizada pela Suprema Corte. Em outras palavras, não havia constrangimentos 

constitucionais eficazes que pudessem ser interpretados e aplicados pelos tribunais, e “o 

presidente estava acima da Constituição, o que significava que não havia limites substantivos 

efetivos para o seu poder” (B. Magaloni, 2003, p. 281). 

Porém, não era apenas a falta de recursos jurídico-legais e o esvaziamento do texto 

constitucional que limitavam a ação do Judiciário e o convertiam em um ator político 

subordinado, pois a habilidade do Executivo de alterar a Constituição foi utilizada também 

para restringir os poderes da Suprema Corte e modificar as regras de nomeação e destituição 

dos seus magistrados a fim de torná-los cada vez mais dependentes do Executivo (cf. 

Domingo, 2000), o que ao longo dos anos levou ao enfraquecimento progressivo do tribunal e 

à manipulação e controle da sua composição
4
. Assim, por um lado, foi adicionada uma 

extensa lista de questões à Constituição que não podiam ser analisadas pelo Judiciário por 

meio de ações de amparo, tais como violações de direitos individuais à integridade física, 

temas eleitorais e conflitos que envolvessem expropriações de propriedade privada (B. 

Magaloni, 2008, pp. 190-193)
5
.  

Por outro lado, a partir de 1928, o Executivo necessitava apenas da maioria simples no 

Senado para aprovar suas nomeações de juízes da SCJN e dispunha ainda de um mecanismo 

para destitui-los por impeachment ou má-conduta depois de obtida a ratificação do 

Parlamento
6
, o que lhe dava liberdade para montar unilateralmente um quadro de magistrados 

alinhado com as suas preferências, podendo ainda, se necessário, expandir o número de vagas 

da corte para acomodar novas nomeações de juízes aliados aos seus interesses. De 1934 a 

                                                           
4
 Antes da reforma de 1994, a Suprema Corte havia passado por sete outras reformas prévias em 1928, 1934, 

1944, 1951, 1967, 1982 e 1987 (cf. B. Magaloni, 2003, pp. 283-284). Segundo Castillejos-Aragón (2013), 

“Essas reformas institucionais efetivamente impediram a Suprema Corte Mexicana de funcionar 

apropriadamente como um árbitro entre os poderes presidenciais e congressuais, e de proteger os direitos 

fundamentais” (Castillejos-Aragón, 2013, p. 138). Para uma análise dos principais efeitos dessas sucessivas 

reformas, ver Fix-Fierro, 2004. 
5
 Com relação aos direitos humanos, de acordo com B. Magaloni (2008), “Dada as restrições formais da ação de 

amparo e a própria jurisprudência da Suprema Corte, esses abusos de direitos humanos não podiam ser 

sancionados e controlados através do judiciário. Por exemplo, atos de brutalidade do Estado não podiam ser 

reparados por meio da ação de amparo porque a Corte entendia tais atos como “atos consumidos não sujeitos a 

apelação”. Apesar de evidências de que a polícia sistematicamente empregava tortura e detenções ilegais para 

obter confissões, a jurisprudência da Suprema Corte estabeleceu que as confissões deveriam ser vistas como a 

“rainha das evidências de um julgamento”” (B. Magaloni, 2008, p. 191). Apesar de todas essas limitações, o 

amparo “pelo menos oferecia alguma forma de proteção dos direitos no dia a dia da administração de justiça” 

(Domingo, 2000, p. 717). 
6
 Segundo B. Magaloni (2003), “Embora apenas três ministros tenham sido demitidos por má-conduta, a simples 

existência da cláusula concebivelmente estabeleceu uma poderosa dissuasão contra confrontações da Corte com 

o executivo (Domingo 1997: 7) (…) A má-conduta como um mecanismos de demissão foi temporariamente 

anulada entre 1951 e 1967, quando a má-conduta só podia ser alegada por impeachment. E o impeachment se 

tornou o único procedimento legal de demissão a partir de 1982” (B. Magaloni, 2003, p. 286). 
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1994, de um total de 11 presidentes, oito foram capazes de moldar a composição de mais de 

50 por cento da Corte (B. Magaloni, 2008, p. 187), de tal modo que, em geral, cada novo 

presidente podia imprimir sua própria orientação ao tribunal a fim de que os juízes mudassem 

seus critérios de interpretação de acordo com a agenda de políticas do novo governo.  

No entanto, para além das regras formais de ingresso e exoneração na Corte que 

expunham os magistrados diretamente à influência e sanções do Executivo, o fato de que a 

maioria dos juízes possuía ambições e carreiras políticas também criava mecanismos mais 

informais para que eles correspondessem aos desígnios do presidente, ainda que isso 

significasse, por exemplo, aceitar uma aposentadoria antecipada para deixar o tribunal. A 

maioria dos juízes possuía uma trajetória político-partidária dentro do PRI antes ou depois de 

passar pela Suprema Corte, o que os expunha a fortes incentivos bem como a canais formais e 

informais de pressões no sentido de corresponder às expectativas do presidente a fim de 

galgar recompensas políticas e fazer avançar suas carreiras dentro do partido
7
. Para muitos 

juízes, uma posição na Suprema Corte não era o ápice de sua vida pública, mas um passo em 

direção a alguma outra posição almejada. 

Se a arena política era dominada pelo PRI, o presidente, como seu líder inconteste, 

retinha o monopólio sobre os cargos políticos dentro do Estado, e, como resultado, os 

membros da Suprema Corte eram subservientes às suas ordens e indicações já que seu futuro 

político dentro da grande família revolucionária dependia diretamente disso. Assim, cerca de 

40% dos magistrados permanecia menos de cinco anos no cargo (B. Magaloni, 2003, p. 289), 

o que demonstrava não só uma alta renovação da corte a cada novo mandato presidencial, mas 

também a sua estreita vinculação com a dinâmica política do regime priísta, dado que o 

cálculo da mobilidade política não era estranho aos integrantes desse tribunal. Por sua parte, 

ao oferecer incentivos de carreira, o Executivo submetia o Judiciário à sua influência e o 

incluía dentro das redes clientelistas e de patronagem que caracterizavam o sistema político 

mexicano (Domingo, 2000, p. 725).  

Ao mesmo tempo, na falta de uma carreira judicial formal regida por concursos e 

outros mecanismos de avaliação de mérito, a Suprema Corte era responsável pelas 

nomeações, sanções e promoções dos juízes dos tribunais federais inferiores, de tal modo que 

esses juízes que mesclavam a carreira judicial com atuação política e eram leais ao regime 

podiam replicar esse modelo de alta deferência dos tribunais ao poder político para o âmbito 

dessas outras cortes. Como resultado, “as condições internas no Poder Judicial favoreciam (...) 

                                                           
7
 Segundo Domingo (2000, p. 722), do total dos membros da Suprema Corte entre 1933 e 1995, 47% ocuparam 

uma posição política antes de seu ingresso no tribunal, e apenas 29% eram originários do próprio Judiciário. 
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o estabelecimento de relações clientelistas capazes de afetar a independência interna dos 

julgadores” (Fix-Fierro, 1999, p. 193). 

Dentro desse modelo, os Ministros da Suprema Corte possuíam plena autoridade para 

disciplinar e controlar os juízes federais, o que implicava que aqueles interessados na 

manutenção dos seus cargos e na ascensão na carreira “eram obrigados a seguir atentamente 

as intepretações legais da [Suprema] Corte, as quais eram altamente responsivas ao topo da 

liderança do regime” (B. Magaloni, 2008, p. 189). Desse modo, a Suprema Corte subserviente 

à presidência funcionava como uma correia de transmissão que impregnava todo o sistema 

judicial federal de uma forte politização e viés em favor do regime, enquanto que no âmbito 

dos Estados um processo similar ocorria, já que as mais altas cortes estaduais controladas 

pelos governadores exerciam um poder similar sobre os seus tribunais inferiores. 

Por fim, o fato de que foi negada à Suprema Corte até 1994 a competência tanto de 

revisão constitucional quanto de análise de eventuais disputas entre os órgãos do Estado 

constituía um último mecanismo por meio do qual o tribunal se convertia em um ator de 

menor relevância na cena política. Durante as décadas de hegemonia priísta, o aparato de 

poder político encabeçado pelo presidente não delegou nem à Suprema Corte nem ao sistema 

judicial federal prerrogativas e poderes suficientes que lhes permitissem exercer o controle de 

constitucionalidade da legislação federal, arbitrar conflitos entre os diferentes poderes do 

Estado e entes federativos, e pronunciar-se a respeito tanto da implementação da legislação 

eleitoral quanto da organização e resultados das eleições. Como resultado, ficavam excluídos 

de revisão judicial todos os casos que possuíssem conteúdo político e demandassem a 

interpretação dos princípios e regras constitucionais, reduzindo todos os tribunais a órgãos 

destinados meramente ao controle de aplicação das leis, sobre as quais o Judiciário não podia 

emitir qualquer avaliação, tal qual preconizado pelo positivismo jurídico que dominava a 

cultura judicial mexicana
8
. 

Uma vez que os principais conflitos políticos eram resolvidos informalmente, por 

meio não das normas constitucionais, mas sim de regras, compromissos e arranjos internos ao 

                                                           
8
 A respeito da competência da Suprema Corte de se pronunciar em questões políticas, cumpre observar que esse 

arranjo restritivo tinha como precedente a doutrina constitucional mexicana do século XIX, consolidada depois 

de uma crise política envolvendo a deposição do presidente Lerdo de Tejada em 1876. Naquela ocasião, Lerdo 

de Tejada havia sido reelegido sob circunstâncias controversas e o presidente da Suprema Corte decidiu anular 

sua eleição e convocar um novo pleito, o que desatou um rebelião que levaria Porfirio Díaz ao poder. A partir de 

então, o novo presidente da Suprema Corte, Ignacio Vallarta, alterou a doutrina da corte ao afirmar que o 

tribunal não deveria se envolver na resolução de conflitos eleitorais. Além disso, consolidou-se também o 

princípio de moderação na análise de questões constitucionais de modo geral. Assim, “o princípio de abstenção 

judicial de assuntos eleitorais e políticos, em geral, estava bem consolidado na virada do século [XIX para XX], 

e permaneceria assim até as reformas de 1994” (Domingo, 2000, p. 710). 
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PRI, à Suprema Corte restava apenas a competência de último tribunal de apelação do sistema 

judicial federal em casos de ações de amparo
9
. Por meio da ação de amparo, indivíduos 

podiam processar o Estado tanto por atos administrativos que violassem os seus direitos 

quanto pela aplicação de leis que considerassem inconstitucionais, o que permitia aos 

tribunais federais revisar, a partir desses casos particulares, a legalidade e constitucionalidade 

de ações das autoridades públicas, bem como de normas e leis. Porém, de modo geral, as 

cortes tendiam a limitar sua atuação à aplicação apenas do princípio de legalidade, sem 

interpretar as leis ou atos de servidores do Estado à luz da sua adequação ou não aos preceitos 

constitucionais
10

. 

Dessa maneira, dada a sua falta de independência, o Judiciário federal contentava-se 

apenas em verificar se as leis previamente aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo 

presidente estavam sendo implementadas corretamente pelos funcionários estatais, com o que 

não só dificilmente questionava o conteúdo e a constitucionalidade dessas leis, mas também 

exercia um papel de checar se “burocratas de menor nível e servidores do Estado agiam em 

acordo com as diretivas dos membros de nível mais alto do governo” (B. Magaloni, 2008, p. 

189), desempenhando, por conseguinte, uma função delegada de monitoramento, controle e 

sanção em favor da direção priísta sempre que as cortes eram ativadas por indivíduos através 

da ação de amparo
11

. Mesmo quando os tribunais decidiam questionar leis ou atos do Estado, 

as decisões sobre sua constitucionalidade não possuíam efeitos gerais (erga omnes) e não 

                                                           
9
 Segundo B. Magaloni (2003), “Isso ocorria por causa da natureza do procedimento de amparo. Tribunais 

Colegiados revisam decisões dos tribunais de distrito e decisões dos Tribunais Superiores dos Estados. Todas as 

decisões dos Tribunais Colegiados podiam ser apeladas para a Suprema Corte. Só em 1987 à Suprema Corte foi 

dado o direito de certiorari – de decidir analisar um caso” (B. Magaloni, 2003, n. 4, p. 285). 
10

 A interpretação constitucional era evitada pelos juízes e, quando realizada, fundamentava-se não nos 

significados técnico-jurídicos que podiam ser extraídos dos dispositivos constitucionais, mas antes na busca pela 

“vontade do legislador” à luz das finalidades do processo histórico de exercício do poder. A esse respeito, Fix-

Fierro (1999) frisa que “no nosso país a verdadeira “vontade do legislador” não foi outra que não a do Executivo, 

que no seu tempo encarnou sempre o sentido autêntico do projeto revolucionário” (Fix-Fierro, 1999, p. 179). 

Além disso, segundo Castillejos-Aragón (2013), o próprio procedimento para a apresentação de um amparo era 

repleto de complexos aspectos técnicos que não só o tornavam bastante custoso, mas também abriam espaços 

para que repetidamente houvesse incerteza legal sobre a chance de sucesso dos casos, o que transformava esse 

mecanismo em um recurso legal em grande medida ineficiente. Nesse sentido, “a Suprema Corte frequentemente 

negava a revisão judicial em casos constitucionais que explicitamente desafiavam o PRI ao se focar na 

escrutinização de tecnicidades procedimentais nas ações de amparo (...) Consequentemente, nenhum padrão de 

revisão foi desenvolvido e os litigantes eram geralmente incapazes de decifrar a lógica por trás do indeferimento 

dos casos de amparo pela Corte. Em resumo, o procedimento de amparo não servia nem como um instrumento 

de progresso societal nem como uma ferramenta legal para sujeitar as preferências dos poderes aos 

constrangimentos da lei. Dessa forma, o controle do PRI sobre as cortes atrasou a emergência do litígio de 

direitos” (Castillejos-Aragón, 2013, pp. 142-143). 
11

 A esse respeito, B. Magaloni (2008) esclarece que “No México, o presidente que era líder máximo do partido 

e chefe do executivo desempenhava o papel de principal, enquanto funcionários do governo de baixo nível e 

juízes eram seus agentes, com os tribunais federais funcionando para monitorar e sancionar o comportamento 

somente se os cidadãos estimulassem as cortes a agir através de uma ação de amparo” (Magaloni, 2008, p. 189). 
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levavam à sua ab-rogação, pois elas afetavam somente as partes envolvidas no caso específico 

analisado, fazendo com que apenas os indivíduos que haviam recorrido à ação de amparo 

pudessem ser beneficiados pela decisão judicial (Fix-Fierro, 1999, p. 181; Domingo, 2000, p. 

716)
12

. 

 

3.3.2 A transformação da Suprema Corte em um ator político independente e relevante 

 

Esse quadro histórico de subordinação e falta de protagonismo do Judiciário seria 

alterado, contudo, em decorrência do processo de transição democrática que tomaria conta da 

cena política do país a partir da controversa eleição presidencial de 1988 (Crespo, 1999; 

Lujambio, 2000; B. Magaloni, 2005; Nacif, 2007), culminando na alternância política de 2000 

com a chegada de Vicente Fox, do PAN, à presidência. O avanço paulatino da oposição 

panista de direita nas urnas desde o final da década de 1980, alimentado pelo 

descontentamento eleitoral resultante de sucessivas crises econômicas, somou-se a divisões no 

interior da elite priísta que deram origem a um novo partido de esquerda, o PRD, criando 

assim desafiantes reais ao partido oficial do Estado. Como resultado desse crescimento 

eleitoral da oposição e do desgaste das preferências pelo PRI, produziu-se um processo de 

erosão gradual do poder político desse partido que o forçou a realizar uma série de reformas 

eleitorais ao longo dos anos 1990, as quais, ao tornarem as eleições mexicanas limpas e 

confiáveis pela primeira vez, abriram caminho para a consolidação de um sistema 

democrático multipartidário, no qual o marco constitucional e democrático formalmente 

existente no país desde a promulgação da Constituição de 1917 pôde se tornar, de fato, real, 

dando autenticidade tanto à divisão de poderes quanto ao federalismo, antes anulados pelo 

poder do partido hegemônico. 

As mudanças político-institucionais afetavam não apenas os resultados das eleições 

para cargos no Executivo e Legislativo, pois graças a essa crescente pluralização do sistema 

político mexicano as três condições principais que haviam contribuído para o 

enfraquecimento e subordinação da Suprema Corte também se erodiram com o avanço da 

transição democrática. Por um lado, o PRI perdeu as maiorias parlamentares qualificadas que 

lhe haviam permitido alterar a Constituição e nomear os juízes da Suprema Corte 

                                                           
12

 Apenas quando a Suprema Corte emitia a mesma decisão em cinco casos consecutivos é que se estabelecia 

jurisprudência de cumprimento obrigatório para os tribunais inferiores (Domingo, 2000, p.716). A respeito dos 

limites da ação de amparo, Fix-Fierro (1999) afirma que “a impossibilidade de anular as leis com efeitos gerais 

permit[ia] aos poderes Legislativo e Executivo manter e aplicar disposições inconstitucionais” (Fix-Fierro, 1999, 

p. 181), o que era uma causa importante da debilidade institucional do Judiciário. 
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unilateralmente, o que fez, em primeiro lugar, com que o texto constitucional deixasse de ser 

dependente dos interesses partidários do presidente, pondo fim assim à flexibilidade da 

Constituição que havia tradicionalmente sido a regra da política mexicana.  

Além disso, a nova correlação de forças dentro do Senado pôs fim aos mecanismos de 

manipulação da composição da Suprema Corte pelo PRI, e passou a forçar os partidos a 

negociarem a nomeação dos Ministros, levando assim, como resultado, a indicações de 

magistrados de menor perfil político-partidário para a corte, o que tem gerado uma maior 

estabilidade e permanência temporal dos juízes no tribunal, já que os novos magistrados são 

mais ligados à carreira jurídica, do que à política. Essas mudanças seriam fundamentais para o 

fortalecimento da Suprema Corte, que precisa da estabilidade, expertise e experiência 

acumulada dos seus membros para estabelecer critérios jurisprudenciais e forjar uma 

identidade e espírito de corpo condizentes com a sua função de máximo tribunal do país. 

Por fim, com o avanço progressivo da oposição no âmbito das eleições locais e 

estaduais desde finais dos anos 1980, o próprio modelo de resolução de conflitos políticos 

controlado pelo presidente passou a perder potencial de impacto, e o Executivo deixou de ser 

o árbitro final e incontestável de todas as disputas entre os membros da elite política. Como 

consequência, “a democratização e o pluralismo eleitoral levaram o presidente [Ernesto 

Zedillo] a empoderar a Suprema Corte” (B. Magaloni, 2003, p. 295), uma vez que era preciso 

encontrar mecanismos alternativos para resolver os confrontos e coordenar a dinâmica 

político-institucional nesse novo contexto democrático multipartidário, no qual a primazia do 

presidente e o seu uso dos canais informais de influência e pressão do PRI perdiam 

efetividade.  

Para além da necessidade de fortalecer a Suprema Corte como uma nova arena de 

resolução das disputas entre os membros da elite política, as derrotas eleitorais do PRI 

minavam também uma das principais bases de sustentação da tradicional relação entre o 

Judiciário e o Executivo, pois o partido não era mais capaz de garantir incentivos políticos aos 

juízes em troca da subordinação do Judiciário (Domingo, 2000, p. 728), o que gerava 

condições adicionais favoráveis à independência da Suprema Corte. Ao mesmo tempo, a 

própria crise de legitimidade enfrentada pelo regime, que encarava uma nova turbulência 

econômica de enormes proporções e assistia ao ressurgimento da violência política no país 

através do levantamento zapatista e dos assassinatos de Luis Donaldo Colossio, candidato 

presidencial do PRI, e do secretário-geral do partido, José Franciso Ruiz Massieu, 

pressionavam também o governo Zedillo a aumentar o ritmo de abertura e concessões nas 
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regras do jogo político na tentativa de responder às críticas da oposição, o que incluía 

obviamente reformas na Suprema Corte (Domingo, 2000, p. 706; Domingo, 2005). 

Finalmente, Finkel (2005) e B. Magaloni (2008) argumentam no sentido de que “o 

PRI pode ter calculado que era do seu interesse apoiar a proposta de Zedillo de reformar a 

Corte como uma forma de seguro caso o partido perdesse o poder” (B. Magaloni, 2008, p. 

205), protegendo-se, assim, de eventuais investidas dos partidos de oposição com um 

conjunto previsível e estável de regras e princípios constitucionais que limitasse os poderes de 

futuros governos. Ao fim e ao cabo, como fruto da confluência das novas condições de 

competição política e dos cálculos da presidência e do PRI, a Suprema Corte passou a ocupar 

a posição de arbitragem antes exercida pelo presidente, adquirindo, para tanto, prerrogativas 

de revisão e interpretação constitucional bem como poderes para resolução de conflitos 

políticos entre as instâncias e poderes do Estado, o que pôs fim em definitivo à era na qual o 

poder político do partido hegemônico lhe negava a delegação de competências para regular as 

principais disputas político-institucionais do país
13

. 

Em 1994, uma reforma constitucional impulsionada pelo presidente Zedillo 

transformou a Suprema Corte em um verdadeiro tribunal constitucional. O número de juízes 

foi reduzido de 25 para 11, seus mandatos antes vitalícios passaram a ser de 15 anos, e suas 

nomeações continuaram a ser de competência exclusiva do presidente, mas o requisito para 

que fossem aprovadas pelo Senado passou a exigir dois terços dos votos e não mais apenas o 

apoio da maioria simples dos senadores. Ademais, criou-se ainda o Conselho da Judicatura, 

responsável pela administração do Judiciário, particularmente no que dizia respeito à seleção 

e promoção dos juízes federais, tarefas antes executadas pela Suprema Corte. No entanto, a 

grande alteração dessa reforma, em razão do seu caráter transcendental, foi a criação de dois 

novos mecanismos de controle de constitucionalidade de competência exclusiva da Suprema 

Corte: as ações de inconstitucionalidade e as controvérsias constitucionais. 

Por meio das ações de inconstitucionalidade, a Suprema Corte estava finalmente 

habilitada a se pronunciar nos casos em que houvesse um suposto conflito entre uma lei 

inferior e a Constituição. Elas podiam ser formalmente instauradas por iniciativa de um terço 

dos deputados ou senadores, pelo Procurador Geral da República, por um terço dos 
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 Além dos fatores citados, Domingo (2000) destaca que tanto a transição democrática do país quanto o seu 

progressivo processo de complexificação socioeconômica, o qual punha em xeque os limites dos velhos canais 

corporativistas de inclusão e participação social, davam vazão a maiores demandas por uma proteção efetiva de 

direitos e a um discurso político que exigia do Judiciário resultados eficazes na oferta de justiça. Por fim, o 

processo de liberalização econômica acelerado a partir de 1988 também criava pressões adicionais para melhorar 

a segurança legal do país e assegurar que a implementação do novo modelo econômico neoliberal não fosse 

revertida (Domingo, 2000, pp. 728-731). 



327 
 

legisladores estaduais, contra leis estaduais, e pelos partidos políticos federais e estaduais 

registrados, contra a respectiva legislação eleitoral que os regesse. Embora a revisão 

constitucional das leis eleitorais não constasse da reforma original de 1994, dois anos mais 

tarde, em 1996, esse aspecto foi incluído à competência da Suprema Corte por meio de uma 

reforma eleitoral que incorporou o Tribunal Eleitoral ao Judiciário e submeteu a legislação 

eleitoral federal e local à regulação do mecanismo das ações de inconstitucionalidade. 

Já as controvérsias constitucionais passaram a ser utilizadas pela Suprema Corte para 

resolver as disputas entre as distintas esferas e níveis de governo que envolvessem dúvidas 

sobre a constitucionalidade tanto dos atos quanto do alcance das competências e atribuições 

dos órgãos do Estado que se enfrentavam. Prefeitos municipais e os três poderes da União e 

dos Estados tornaram-se facultados a apresentar este tipo de demanda à Suprema Corte que 

adquiria, assim, a capacidade de resolver problemas e choques de poder horizontais e verticais 

entre as autoridades públicas, potencializados pelo fato de que, no novo contexto 

multipartidário, políticos pertencentes a diferentes partidos políticos passaram a ocupar esses 

diferentes espaços institucionais. Os conflitos entre o Executivo e o Legislativo, o governo 

federal e os Estados, e as prefeituras e governadores antes arbitrados pelo presidente 

passavam a ser da alçada exclusiva do tribunal. 

De posse desses dois dispositivos de revisão constitucional, a Suprema Corte adquiriu 

novos poderes e se fortaleceu de maneira sem precedente, rompendo o seu padrão histórico de 

atuação subordinada, passiva e subserviente, ainda que a primeira decisão contra o Executivo 

tenha sido tomada apenas no ano 2000, demonstrando assim uma reticência inicial para 

afirmar sua independência nos primeiros anos posteriores às reformas institucionais que 

haviam aumentado suas competências (Ríos-Figueroa, 2004; B. Magaloni, 2008). 

Indiscutivelmente, no entanto, a Suprema Corte havia se convertido em um ator protagônico 

da cena política mexicana (Domingo, 2005; Ansolabehere, 2007, 2010, 2011). 

Dentro desse processo de mudança do marco institucional que regula as competências 

da Suprema Corte, é possível distinguir várias etapas de adaptação da cúpula do poder 

Judiciário às novas regras do jogo político que significavam um novo lugar para o tribunal 

tanto dentro do Estado quanto frente à sociedade (Ansolabehere, 2011). Inicialmente, entre 

1994 e 1999, ocorre uma primeira fase de adaptação interna às alterações das normas que a 

haviam tornado politicamente mais poderosa, sem que ainda houvesse um padrão claramente 

discernível de ativismo judicial (Ríos-Figueroa, 2004). Em seguida, nota-se uma segunda 

etapa, entre 2000 e 2003, quando já se observa, de fato, o exercício e aprendizado do seu novo 
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papel de árbitro dos conflitos políticos em um contexto de alternância política e maior 

fragmentação do poder. Nesse período, o principal objetivo da Suprema Corte foi buscar sua 

independência e emancipação da influência do Executivo e Legislativo, estabelecendo um 

novo tipo de interação com os líderes eleitos que fortalecia o tribunal e punha em xeque os 

antigos mecanismos de controle que antes regulavam a sua atuação (ibidem). 

Posteriormente, entre 2003 e 2006, desponta na Suprema Corte uma maior 

preocupação pela transparência e visibilidade da atividade judicial em razão da 

implementação da lei federal de transparência e acesso à informação pública, em 2002, e é 

apenas nesse período quando as transcrições de suas deliberações, sentenças e muitos dos seus 

processos de decisão se tornam públicos (Ansolabehere, 2011, pp. 191-192). De acordo com 

Castillejos-Aragón, “essas mudanças institucionais sobre transparência judicial desmontaram 

antigas práticas do PRI de sigilo e obscuridade dentro dos processos de tomada de decisão 

judicial” (Castillejos-Aragón, 2013, p. 151). Ademais, adotou-se nessa fase um formato 

simplificado para a emissão das decisões judiciais que buscava organizar e tornar mais 

concisos os critérios e a forma da corte formular sua argumentação jurídica. Se durante a 

hegemonia priísta “a Corte emitia longas opiniões repletas de transcrições sem importância e 

de jargão legal que eram incompreensíveis para audiências não jurídicas” (Castillejos-Aragón, 

2013, p. 151), essas mudanças na maneira de construir e apresentar seus argumentos 

procurava melhorar a inteligibilidade dos seus atos e deixar claros os seus procedimentos de 

tomada de decisão como um mecanismo adicional de transparência e abertura frente à 

sociedade. 

Por fim, a partir de 2007, a Suprema Corte tem se esforçado para abrir novos canais de 

vinculação com a sociedade, com iniciativas como a realização de audiências públicas e o 

exercício da faculdade de atração de casos de amparo de atores sociais transitando em 

tribunais inferiores. Embora sem poderes formais para ativar o tribunal, tais atores podem ter 

suas demandas analisadas caso um dos Ministros se interesse pela importância e 

transcendência do tema de um caso e decida atraí-lo. Nesse sentido, “o uso da Faculdade de 

Atração (...) representou uma estratégia judicial inovadora para aumentar o número de 

desafios concernentes a direitos fundamentais na Suprema Corte” (ibidem, p. 153) com vistas 

não só a diversificar o rol de assuntos abordados pelo tribunal, mas também como uma tática 

para incrementar sua legitimidade e exposição diante da opinião pública e outras audiências 

externas. 
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Como resultado dessa evolução, ao longo da transição democrática, a Suprema Corte 

foi capaz de romper sua tradição histórica de submissão ao Executivo e passou a exibir graus 

inéditos de ativismo judicial (Domingo, 20005), deixando de ser um tribunal do governo para 

se transformar em uma corte para os políticos (Ansolabehere, 2010, p. 79). Todavia, alguns 

consideram que, ao longo desse percurso, ela ocupou-se mais da função de árbitro das 

disputas político-institucionais do que do papel de garante de direitos dos cidadãos (A. L. 

Magaloni, 2008; Ansolabehere, 2010), e a formação de um corpo de doutrina constitucional 

em favor dessa agenda continua em grande medida pendente. 

Isso porque embora tenha se convertido em um tribunal constitucional, a Suprema 

Corte mexicana permanece sem qualquer tipo de canal de acesso da cidadania à sua 

jurisdição, já que os seus dois mecanismos de revisão constitucional só podem ser acionados 

por autoridades públicas e políticos eleitos. Ademais, progressivamente a faculdade da corte 

de resolver os recursos de amparo
14

 foi delegada para os tribunais colegiados de circuito, e 

embora ela tenha a competência de atrair casos relevantes por sua importância e 

transcendência, a resolução de questões vinculadas à violação de garantias e direitos 

individuais não ocupa parte significativa de sua agenda mais uma vez em razão da dificuldade 

que essa pauta trazida pelas ações de amparo encontra para chegar ao tribunal
15

. A solicitação 

do exercício da faculdade de atração (SEFA) se transforma assim no único mecanismo por 

meio do qual as demandas dos atores sociais podem eventualmente chegar ao tribunal, mas 

apenas quando assim decidam os seus juízes, e tal via de acesso canaliza apenas uma pequena 

porção dos casos envolvendo a temática da proteção de direitos. 

Dessa maneira, ainda que a reforma constitucional de 1994 tenha fortalecido 

institucionalmente a Suprema Corte, alterando sua posição dentro do jogo político, ela não 

tornou o tribunal mais acessível aos cidadãos, o que dificulta que grupos organizados e 

indivíduos exerçam pressão e mobilização legal para que ela desenvolva uma jurisprudência 

pró-direitos
16

. Dessa forma, “o desenho institucional restringiu a jurisdição da corte em vez de 

estendê-la para a proteção de direitos” (Ansolabehere, 2010, p. 89). Porém, simultaneamente, 

para além da questão institucional, faltou também até muito recentemente uma maior 
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 Os recursos de amparo do México equivalem, grosso modo, aos mandados de segurança do Brasil. 
15

 Segundo Ana Laura Magaloni, “A reforma constitucional de 1994 não foi pensada para que a Suprema Corte 

fosse um instrumento de defesa dos direitos fundamentais; mais que isso, um dos traços centrais de tal reforma 

foi limitar a jurisdição da Corte em matéria de amparo: só aqueles assuntos que se referissem à 

inconstitucionalidade de uma norma geral poderiam ser merecedores da atenção do máximo tribunal” (A, L. 

Magaloni, 2008, p. 272). 
16

 A esse respeito, Domingo (2005) conclui que “De modo geral, a judicialização da política no México tem sido 

menos o resultado da mobilização legal de baixo do que dos partidos políticos que fazem uso dos novos poderes 

de revisão judicial” (Domingo, 2005, p. 39). 
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disposição dos juízes no sentido de enfocar a construção de uma agenda que priorize esses 

temas. O modo como majoritariamente constroem sua argumentação em torno da aplicação de 

regras gerais fixas e não a partir da articulação concatenada de preceitos constitucionais em 

função dos princípios e valores normativos em jogo em cada caso; a falta de empenho para 

emitir jurisprudência disciplinadora para os tribunais federais inferiores; e o descaso histórico 

no exercício da faculdade de atração de casos de amparo paradigmáticos também impediram o 

desenvolvimento de critérios constitucionais em matérias de direitos fundamentais e garantias 

individuais (A. L. Magaloni, 2008). 

 

3.3.3 O direito internacional dos direitos humanos e a Suprema Corte: do desconhecimento e 

não aplicação a uma abertura parcial, reticente e incerta 

 

 Desde a promulgação da Constituição de 1917, criou-se, por meio do artigo 133, um 

dispositivo legal expresso para a incorporação do Direito Internacional ao ordenamento 

jurídico mexicano, o que implicava que “os tratados estavam plenamente incorporados ao 

sistema jurídico mexicano e que, portanto, deviam ser utilizados como qualquer norma dele 

integrante” (Castilla, 2013a, p. 293). Estabelece-se, segundo esse artigo, que 

 

“Artigo 133. Esta Constituição, as leis do Congresso da União que emanem dela e 

todos os Tratados que estejam de acorda com a mesma, celebrados e que se 

celebrem pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, serão a Lei 

Suprema da toda a União. Os juízes de cada Estado se conformarão a tal 

Constituição, leis e tratados, apesar das disposições em contrário que possa haver 

nas Constituições ou leis dos Estados”
17

. 

 

 No entanto, durante décadas, o direito internacional dos direitos humanos foi relegado 

a um segundo plano ou simplesmente ignorado, a despeito da ratificação de inúmeras 

convenções pelo Estado mexicano, as quais eram “meros atos de presença internacional que 

punham em destaque a diplomacia mexicana” (Castilla, 2013a, p. 294). Assim, desde o início 

de vigência da Constituição até princípios do ano 2000, apesar da existência de um artigo 

constitucional que formalmente obrigava os juízes mexicanos a observar e aplicar o Direito de 

origem internacional, “sua invocação como base de atos jurídicos, sua sinalização como 
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 México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponível em: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/. Como bem lembra Becerra Ramírez (2006), “A única modificação 

realizada no artigo 133 foi a pedido de Oscar Rebasa em 1934 para agregar a frase: “que estejam de acordo com 

a mesma”, a qual veio a reforçar com isso a supremacia da Constituição sobre os tratados internacionais”. 

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Recepción del derecho internacional en el derecho interno. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. p. 110. 
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fundamento para o exercício e gozo de direitos, e sua utilização por parte dos órgãos 

jurisdicionais em todos os níveis era praticamente nula” (ibidem, p. 293). De acordo com 

González et al. (2002, p. 431), uma análise dos casos ante os tribunais desde 1969 até finais 

dos anos 1990 revelava o uso bastante limitado e quase inexistente dos tratados internacionais 

de direitos humanos da ONU nos processos judiciais mexicanos. As normas contidas nesses 

instrumentos não eram invocadas, e nos casos de eventuais e raras menções não havia de fato 

uma aplicação satisfatória de suas disposições nas decisões judiciais.  

 Nesse sentido, os juízes relutavam em utilizar os tratados tanto por falta de 

conhecimento quanto por não os considerarem parte do Direito mexicano (González et al., 

2002, p. 431; 445), enquanto que os advogados litigantes, com exceção dos poucos 

pertencentes às ONGs de direitos humanos, tampouco os usavam para construir e estruturar a 

argumentação e as demandas dos seus casos por razões análogas, já que demonstravam não só 

uma falta de familiaridade com esses instrumentos internacionais, mas também uma 

desconfiança sobre a possibilidade real de sua aplicabilidade, dada a visão predominante no 

âmbito jurídico-legal de que os tratados não integravam a legislação nacional (ibidem, p. 

429). De modo similar, em um estudo dos expedientes e resoluções da SCJN entre 1970 e 

1995, Castilla (2013a) não encontrou nenhum argumento, consideração ou resolução que 

permitisse identificar a presença e utilização do direito internacional dos direitos humanos nas 

decisões desse tribunal. Nas palavras do autor,  

 

“em toda essa época é nula a presença de algum tipo de referência e mais ainda a 

utilização do conteúdo de algum tratado internacional nos atos dos órgãos 

legislativos e executivos, assim como nas resoluções dos diversos tribunais do país, 

incluída a Suprema Corte de Justiça da Nação” (Castilla, 2013a, p. 296). 

 

 Ainda segundo Castilla (2013a), três eram as causas principais a explicar o desprezo e 

ignorância frente ao direito internacional dos direitos humanos. Em primeiro lugar, a forte 

presença e persistência no sistema jurídico mexicano de uma concepção tradicional de 

soberania rechaçava qualquer aplicação de normas, princípios e regras legais emanados de 

instituições internacionais ou quaisquer outras fontes exteriores, já que elas limitariam o poder 

supremo e soberano que o Estado deveria exercer dentro do seu território (ibidem, p. 294). 

Durante a vigência do regime autoritário, em particular, o âmbito de formulação e 

implementação de políticas era de ação exclusiva do Executivo e de suas maiorias 

parlamentares, e o Judiciário não arbitrava disputas e questões políticas de interesse do 

presidente e do PRI nem mesmo a partir do uso da legislação nacional. Assim, se a falta de 
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autonomia da Suprema Corte bloqueava qualquer tipo de revisão e controle judiciais baseados 

nos dispositivos constitucionais domésticos à sua disposição, a eventual utilização de normas 

internacionais estava simplesmente fora de cogitação. 

 Nesse sentido, o direito internacional era entendido como um conjunto de dispositivos 

exógenos e estranhos à realidade nacional que, quando aplicado, punha em risco o direito à 

autodeterminação nacional e poderia servir ainda para canalizar influências e pressões 

indevidas de potências e interesses externos. Essas questões eram particularmente sensíveis 

do ponto de vista político dado o histórico de agressões e invasões estrangeiras sofridas pelo 

México, e a preocupação com a preservação da independência do país foi sempre habilmente 

instrumentalizada pelo PRI dentro da retórica do nacionalismo revolucionário que, além de 

sustentar o discurso de legitimação do regime autoritário de partido hegemônico, também 

impactava os operadores judiciais e o âmbito jurídico-legal. 

 Além disso, a percepção generalizada a respeito da autossuficiência e superioridade 

normativa do Direito mexicano também impedia um maior engajamento com o regime 

internacional de direitos humanos (Castilla, 2013a, p. 294). Nesse sentido, o fato de que a 

Constituição mexicana de 1917 tenha sido a primeira no mundo a reconhecer os direitos 

sociais se somava à ideia de que a ação de amparo havia sido outra grande contribuição 

internacional do Direito mexicano com reverberações globais, o que alentava uma crença 

fortemente arraigada de que as garantias individuais e direitos fundamentais reconhecidos no 

texto constitucional e na legislação nacional produzida pelos órgãos legislativos federal e 

estaduais eram não só um marco normativo suficiente, mas também “muito mais que o 

conteúdo de qualquer tratado em matéria de direitos humanos” (ibidem, p. 294).  

 O direito internacional era entendido, portanto, como “um sistema normativo pouco 

relevante por seu conteúdo limitado em comparação com o direito de origem nacional” 

(ibidem, p. 295), pois se argumentava que domesticamente já haviam sido reconhecidos de 

forma muito mais protetora todos os direitos codificados ou que pudessem ser ainda regulados 

em tratados e convenções internacionais. Em conformidade com essa visão, em dezembro de 

1980, ao enviar ao Senado o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, o 

Executivo considerou que não era pertinente reconhecer a jurisdição obrigatória da Corte 

Interamericana, a qual seria finalmente aceita apenas em 1998, “toda vez que a legislação 

nacional prevê os recursos necessários para corrigir qualquer falha na estrutura de preservação 

das garantias individuais e sociais no país” (Fix-Zamudio, 1999, p. 42). Assim, nesse e em 

muitos outros casos, reforçava-se a interpretação prevalecente nos âmbitos jurídico-legal e 
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político segundo a qual os instrumentos internacionais eram completamente prescindíveis, 

dado que o Direito interno teria já todos os mecanismos, ferramentas e dispositivos 

necessários para a proteção dos direitos humanos. 

 Por fim, a falta de difusão e capacitação sobre o conteúdo e lógica de aplicação dos 

instrumentos internacionais de direitos humanos era uma última causa que contribuía para 

cristalizar a ausência de conhecimento e as desconfianças frente ao Direito Internacional, 

reforçando assim tanto a crença na autossuficiência do direito nacional quanto a 

predominância de uma concepção tradicional dos princípios de soberania interna e auto-

determinação. Embora mais de duzentas universidades mexicanas oferecessem cursos de 

Direito no final da década de 1990, somente quinze delas haviam começado apenas alguns 

anos antes a desenvolver atividades de ensino dos direitos humanos (González et al., 2002, p. 

423). Porém, para além do problema da incorporação bastante tardia dessa temática, a 

preocupação com o direito internacional dos direitos humanos manifestava-se ainda de 

maneira periférica, já que em nenhuma dessas universidades o tema foi incluído no currículo 

como uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação (ibidem).  

 Como resultado, nas escolas e faculdades de Direito se ensinava pouco e mal (Castilla, 

2013a, p. 295), e esse padrão de ensino jurídico impedia a difusão de informações e a 

formação, no Judiciário, de novos quadros mais propensos à aplicação e internalização desses 

instrumentos. A esse respeito, comentando a escassa utilização do sistema interamericano, 

Corcuera e Guevara (2003) afirmavam no início dos anos 2000 que  

 

“são poucas as universidades mexicanas que contam com uma matéria na qual se 

ensinem os mecanismos internacionais de promoção e proteção dos direitos 

humanos, e é muito menos comum que as faculdades de Direito ofereçam um curso 

sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (...). Se 

proliferasse o ensino do direito internacional dos direitos humanos nas faculdades de 

Direito, o impacto das resoluções, recomendações e sentenças dos seus órgãos de 

supervisão e controle seria maior e isso repercutiria na melhora da organização e 

funcionamento do exercício do poder no México” (Corcuera; Guevara, 2003, p. 59). 

 

 Diante desse panorama no qual múltiplos fatores contribuíam para o desconhecimento, 

desprezo e não aplicação do regime internacional de direitos humanos, vale observar, porém, 

que essa postura não estava restrita apenas a essa matéria e se estendia também para outros 

instrumentos e áreas temáticas de regulação externa. De modo geral, o Direito Internacional 

em seu conjunto era considerado um corpo normativo distante e alheio para a maioria dos 

atores judiciais e políticos até pouco tempo antes da intensificação do processo de abertura e 

liberalização econômica que atingiria seu ápice com a entrada em vigor do NAFTA, em 1994, 
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quando só então se observa uma flexibilização dessa postura frente sobretudo a questões do 

direito internacional comercial.  

 Assim, em um primeiro momento ainda anterior a essa fase, era evidente a resistência 

do Judiciário de aplicar normas e regras internacionais, tal como ficou evidente quando, em 

junho de 1992, a Suprema Corte se manifestou pela primeira vez de uma maneira mais clara e 

explícita sobre a posição hierárquica dos tratados e convenções internacionais dentro do 

ordenamento jurídico mexicano. Nessa ocasião, ao analisar uma ação de amparo de 

inconstitucionalidade (amparo em revisão 2069/91) que buscava declarar a lei das câmaras de 

comércio e de indústria inconstitucional por violar um tratado ratificado pelo Estado 

mexicano, o pleno do tribunal emitiu uma tese isolada que reforçava a predominância da 

legislação nacional em detrimento do Direito Internacional, uma vez que aos tratados 

internacionais foi reconhecido apenas o status da legislação ordinária federal. Mesmo antes da 

publicação dessa decisão, essa já era a interpretação historicamente adotada pela Suprema 

Corte, que tradicionalmente havia atribuído pouca importância ao Direito Internacional em 

consonância com os princípios de soberania nacional e autossuficiência legal doméstica tão 

em voga durante o período de hegemonia priísta
18

. 

 De acordo com a Suprema Corte, 

 

“LEIS FEDERAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS. TÊM A MESMA 

HIERARQUIA NORMATIVA. Em conformidade com o artigo 133 da 

Constituição, tanto as leis que emanem dela como os tratados internacionais, 

celebrados pelo executivo Federal, aprovados pelo Senado da República e que 

estejam em acordo com a mesma, ocupam, ambos, a posição imediatamente inferior 

à Constituição na hierarquia das normas na ordem jurídica mexicana. Agora, tendo a 
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 Antes de resolver o amparo em revisão 2069/91, a Suprema Corte já se havia manifestado em três diferentes 

ocasiões sobre a validade e força legal dos tratados internacionais durante as décadas de 1940 e 1950. Embora 

não houvesse ainda nesses pronunciamentos uma definição expressa sobre a hierarquia desses convênios, 

implicitamente já estavam postas as considerações sobre o status meramente legal desses instrumentos, o que 

consolidaria nas décadas seguintes a interpretação finalmente reforçada em 1992 de que as normas do Direito 

Internacional tinham apenas a mesma posição hierárquica da legislação ordinária nacional. Ao analisar o tema da 

validade dos tratados no amparo penal em revisão 7798/47, de 11 de junho de 1948, o tribunal afirmara a 

primazia do texto constitucional ao fixar que “todo tratado ou convênio celebrado pelo presidente da República, 

assim esteja aprovado pelo Senado, mas que contradiga ou esteja em oposição com os preceitos da Constituição, 

nos pontos ou atos em que isso aconteça, não deve ter eficácia jurídica” (México, Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVI, página 1639, Primera Sala). Já na 

ação de amparo administrativo em revisão 9792/49 de 26 de junho de 1950, a Suprema Corte decidira que “As 

estipulações contidas nos tratados celebrados com as potências estrangeiras têm força de lei para os habitantes do 

país” (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 

Tomo CIV, página 2243, Segunda Sala). Por fim, no amparo penal em revisão 941/49, de 8 de junho de 1953, 

cita-se literalmente a mesma resolução adotada cinco anos antes no amparo penal em revisão 7798/47, 

consolidando assim o modelo de prevalência constitucional (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXX, página 1883, Primera Sala). Todas essas 

resoluções podem ser encontradas no mecanismo de busca de sentenças judiciais da Suprema Corte de Justiça da 

Nação, disponível em: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx. Último acesso: 25.jun.2014. 
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mesma hierarquia, o tratado internacional não pode ser critério para determinar a 

constitucionalidade de uma lei nem vice-versa. Por isso, a Lei das Câmaras de 

Comércio e das de Indústria não pode ser considerada inconstitucional por contrariar 

o disposto em um tratado internacional”
19

. 

 

 Dessa forma, o padrão histórico de não aplicação do Direito Internacional, de modo 

geral, e não apenas do regime de direitos humanos, combinava-se com um modelo de 

supremacia constitucional que reservava pouco espaço para tratados e convenções, uma vez 

que a simples promulgação de leis federais posteriores à ratificação desses instrumentos já 

seria capaz de hipoteticamente derrogá-los, a despeito da obrigação internacional contraída 

pelo Estado. Ainda que não tivesse adquirido força de jurisprudência vinculante, esse 

pronunciamento exerceu uma forte influência no meio jurídico e no âmbito judicial pelo 

menos nos sete anos seguintes, período em que se observou a persistência da “ideia dos 

limitados aportes que dava o Direito de origem internacional, assim como o crescimento do 

vazio no ensino e interesse pelo conhecimento do conteúdo dos tratados internacionais” 

(Castilla, 2013a, pp. 295-296).   

Contudo, como bem frisa Castilla (2013a), o crescente impacto dos tratados 

comerciais e econômicos na formulação das políticas públicas e, em menor medida, a maior 

integração do país aos instrumentos internacionais de direitos humanos manifestada em 

decisões como a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana, em 1998, forçaram um 

reajuste nessa posição tradicional dos atores judiciais, o que levaria a uma flexibilização 

gradual na direção do abandono da ideia da autossuficiência normativa interna (Castilla, 

2013a, p. 297)
20

. Uma parte dessa mudança envolvia necessariamente uma reavaliação do 

status legal ocupado pelo direito internacional dentro do ordenamento jurídico mexicano a 

fim de posicioná-lo como “um referente normativo que por ter uma hierarquia superior à de 

outras leis deveria ser observado de maneira privilegiada” (ibidem, p. 296). Assim, como 

resultado, em 11 de maio de 1999, a Suprema Corte modificou o seu próprio critério sobre o 

lugar ocupado pelo direito internacional dentro do sistema jurídico mexicano, abandonando a 
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 Semanario Judicial de la Federación, Tomo 60, diciembre de 1992, Página 27, Tesis P. C/92. 
20

 Segundo Becerra Ramírez (2012), a partir do NAFTA, “a doutrina jurídica mexicana, desde a perspectiva do 

direito internacional e do direito constitucional, retomou o já explorado tema do lugar do direito internacional no 

direito interno com novas vozes (...) A reanimação do debate doutrinal se deve em à importância do TLCAN em 

virtude do seu enorme impacto no direito mexicano” (Becerra Ramírez, 2012, p. 111). Já de acordo com Castilla 

(2013a), nesse processo de abertura e de maior incorporação do Direito de origem internacional, as normas do 

regime de direitos humanos têm sido o campo a exibir o maior grau de resistências e dificuldades para a sua 

internalização. Barreiras dessa magnitude não são encontradas quando se trata, por exemplo, do Direito 

Internacional comercial, uma vez que, desde a implantação do NAFTA, em 1994, suas regras têm sido bem 

aplicadas, o que “inclusive fazia esquecer que se tratava de direito de origem internacional” (Castilla, 2013a, p. 

292). Nesse sentido, persistiam, e ainda persistem, diferentes ritmos de internalização que privilegiam questões 

comerciais e econômico-financeiras. 
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tese isolada adotada previamente em 1992 em favor de uma nova interpretação que concedia 

status supralegal aos tratados internacionais. Ao analisar o amparo em revisão 1475/98, 

promovido pelo sindicato nacional de controladores de trânsito aéreo, o tribunal decidiu que 

 

“TRATADOS INTERNACIONAIS SE SITUAM HIERARQUICAMENTE POR 

CIMA DAS LEIS FEDERAIS E NUM SEGUNDO PLANO COM RELAÇÃO À 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Persistentemente na doutrina se formou a 

interrogante com relação à hierarquia de normas em nosso direito. Existe 

unanimidade com relação a que a Constituição Federal é a norma fundamental (...). 

O problema com relação à hierarquia das demais normas do sistema encontrou na 

jurisprudência e na doutrina distintas soluções (...). Não obstante, esta Suprema 

Corte de Justiça considera que os tratados internacionais se encontram em um 

segundo plano imediatamente debaixo da Lei Fundamental e por cima do direito 

federal e local (...). Não se perde de vista que em sua anterior conformação este 

Máximo Tribunal havia adotado uma posição diversa na tese P. C/92, publicada na 

Gazeta do Semanário Judicial da Federação, Número 60, correspondente a dezembro 

de 1992, página 27, de título: “LEIS FEDERAIS E TRATADOS 

INTERNACIONAIS. TÊM A MESMA HIERARQUIA NORMATIVA”; entretanto, 

este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal critério e assumir o que 

considera a hierarquia superior dos tratados inclusive frente ao direito federal”
21

. 

 

 Com a emissão dessa nova interpretação sobre a hierarquia dos tratados internacionais, 

inaugurou-se, nos termos de Castilla (2013a), o primeiro momento chave para a incorporação 

do direito internacional dos direitos humanos à prática jurisdicional mexicana, uma vez que 

essa decisão despertou um maior interesse e preocupação com esse tema no âmbito jurídico-

legal entre os anos de 1999 e 2007. Nesse período, por um lado, alguns litigantes começaram 

a utilizar as normas oriundas de tratados e convenções para montar e estruturar suas 

demandas, sobretudo em temas de direitos humanos, ainda que de maneira incipiente e 

limitada. Ao mesmo tempo, a própria Suprema Corte, embora não fizesse pronunciamentos 

concretos sobre o conteúdo dos tratados nem os utilizasse de maneira constante - tal qual os 

outros órgãos jurisdicionais mexicanos -, passou a citar artigos de tratados de direitos 

humanos em algumas de suas resoluções, como o amparo em revisão 686/1999, o amparo 

direto em revisão 160/2001 e o amparo em revisão 282/2007 (ibidem, p. 298).  

De acordo com Castilla (2013a), o que ocorria ainda era apenas “uma citação textual 

do conteúdo de um artigo específico de um tratado dentro das considerações que se fazem 

para resolver” (ibidem, p. 298), sem que houvesse qualquer tentativa de desenvolver de 

maneira mais precisa a motivação por trás dessa decisão, explicando seja a utilidade da 
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 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, 

tesis P. 

LXXVII/99. Essa decisão “estabeleceu que o artigo 68 da Lei Federal dos Trabalhadores a Serviço do Estado 

(que diz “Em cada dependência só haverá um sindicato...”) contraria o Convênio 87 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), relativo ao direito de sindicalização” (Becerra Ramírez, 2012, pp. 129-130). 
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escolha de certos dispositivos específicos mencionados ou o sentido e interpretação prática 

que lhes eram atribuídos pelo tribunal na análise de casos concretos. Em entrevista, Karlos 

Castilla, assessor do gabinete do Ministro Cossío entre 2007 e 2011 e um dos impulsores da 

aplicação de normas internacionais dentro da SCJN, afirma que  

 

“realmente nos gabinetes [dos Ministros] não havia quase pessoas que estivessem 

trabalhando o tema ou que estivessem tratando de incorporar direito internacional 

(...) o que sim se fazia, normalmente, era citar o tratado ou mencionar o tratado, já 

sem mais” (Karlos Castilla, entrevista por Skype). 

 

 Esse uso ainda pouco consequente e sem maiores resultados, limitado somente à 

citação esporádica, senão escassa, de artigos de acordos internacionais, acontecia porque 

nesse primeiro momento de abertura ao direito internacional o foco era mais o de “reconhecer 

aos tratados em geral um lugar hierárquico superior às leis do que um trabalho de afiançar a 

aplicação dele” (ibidem, p. 298). Contudo, ainda que isso sucedesse de modo bastante 

periférico e marginal, em apenas em alguns poucos casos, era significativo que um tribunal 

tradicionalmente soberanista e alheio ao direito internacional passasse, ainda que lentamente, 

a incluir referências explícitas a regras de origem externa em suas decisões. 

 Essa tendência de maior flexibilização frente ao Direito Internacional seria acelerada 

quando, em 13 de fevereiro de 2007, a Suprema Corte novamente alterou sua interpretação 

sobre a hierarquia dos tratados internacionais ao decidir o amparo em revisão 120/2002, o 

qual lidava com questões de tributação alfandegária no âmbito do NAFTA. Mais uma vez se 

decidiu em favor de um modelo de supremacia constitucional no qual os tratados se 

encontravam posicionados hierarquicamente logo abaixo da Constituição, de tal modo que a 

maior diferença frente à tese isolada de 1999 foi a introdução do novo conceito normativo de 

leis gerais que, no entanto, não alterava na prática o status do direito internacional. Segunda a 

Corte, 

 

“TRATADOS INTERNACIONAIS. SÃO PARTE INTEGRANTE DA LEI 

SUPREMA DA UNIÃO E SE SITUAM HIERARQUICAMENTE POR CIMA 

DAS LEIS GERAIS, FEDERAIS E LOCAIS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 

133 CONSTITUCIONAL. A interpretação sistemática do artigo 133 da Constituição 

Política dos Estados Unidos Mexicanos permite identificar a existência de uma 

ordem jurídica superior, de caráter nacional, integrada pela Constituição Federal, os 

tratados internacionais e as leis gerais. Além disso, a partir de tal interpretação, 

harmonizada com os princípios de direito internacional dispersos no texto 

constitucional, assim como com as normas e premissas fundamentais desse ramo do 

direito, conclui-se que os tratados internacionais se situam hierarquicamente abaixo 

da Constituição Federal e por cima das leis gerais, federais e locais, na medida em 

que o Estado mexicano ao subscrevê-los, em conformidade com o disposto na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre os Estados e Organizações 
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Internacionais ou entre Organizações Internacionais, e, ademais, atendendo ao 

princípio fundamental do direito internacional consuetudinário “pacta sunt 

servanda”, contrai livremente obrigações frente à comunidade internacional que não 

podem ser ignoradas invocando normais de direito interno, e cujo não cumprimento 

supõe, ademais, uma responsabilidade de caráter internacional”
22

. 

 

 Ainda que essa nova decisão não implicasse alterações jurídico-legais expressivas no 

que se referia ao lugar ocupado pelos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico 

mexicano, a argumentação desenvolvida pelos juízes ao longo da sentença é importante por 

revelar uma maior abertura da Suprema Corte ao direito internacional, o que demonstrava 

uma significativa mudança da postura do tribunal no sentido de uma aplicação mais 

pronunciada das normas internacionais. Desse modo, mais do que a resolução em si, que 

contribuía e agregava pouco em comparação à tese isolada anterior, o que realmente 

importava era a série de motivos e razões elencados para sustentar a conclusão final do 

tribunal. Nesse sentido, a fim de justificar a superioridade hierárquica dos tratados frente às 

leis gerais mexicanas, três argumentos principais foram usados pela Suprema Corte, quais 

sejam: 1) a visão e vocação internacionalistas da Constituição mexicana; 2) a necessidade de 

que as obrigações internacionais contraídas pelo Estado fossem cumpridas a despeito da 

eventual contrariedade de disposições legais internas; e 3) a tendência de maior 

internacionalização observada no Direito Comparado. 

 Em primeiro lugar, a Suprema Corte afirmava nessa decisão que a Constituição 

mexicana contém no seu texto uma “visão internacionalista” (SCJN, 2007, p. 165)
23

, uma vez 

que esse instrumento normativo faz referência a uma série de critérios que demonstrariam 

tanto “uma vocação para a convivência pacífica com as nações que integram a comunidade 

internacional” quanto “o reconhecimento do Constituinte da necessidade de estabelecer 

princípios ou guias que permitam ao Estado mexicano inserir-se no contexto internacional” 

(ibidem). Dentre esses critérios, os juízes elencam o princípio de solidariedade internacional 

que deve orientar o ensino público no país (art. 3); a obrigação de que os tratados de 

extradição celebrados pelo país não vulnerem os direitos humanos (art. 13); os princípios de 

política externa a serem seguidos pelo Executivo, quais sejam: autodeterminação dos povos, 

não-intervenção, não uso da força, igualdade jurídica dos Estados, cooperação para o 

desenvolvimento e luta pela paz e segurança mundiais (art. 15); e a estipulação de que a 

extensão dos mares e espaço aéreo nacionais deve ser fixada conforme o direito internacional 
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 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página: 6, Tesis: P. IX/2007. 
23

 México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, “AMPARO EN REVISIÓN 120/2002  MC. CAIN 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”. Disponível em: 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Segunda%20sala/NOVENA/78.pdf. Acesso: 1 de maio de 2015. 
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(art. 42). Esse conjunto de dispositivos constitucionais adquire, segundo os juízes, “maior 

relevância no mundo globalizado contemporâneo (...) e, por isso mesmo, nos obriga a pôr 

ênfase nas normas de colaboração e solidariedade internacional” (ibidem, p. 167). 

 Em segundo lugar, o tribunal se valeu dos artigos 27 e 26 da Convenção de Viena para 

o Direito dos Tratados, ratificada pelo México, para argumentar, por um lado, que “um Estado 

não pode invocar seu direito interno como justificativa para o não cumprimento das 

obrigações contraídas frente a outros atores internacionais” (ibidem, p. 171), e, por outro, que 

“Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé” (ibidem, p. 

172). Desse modo, frente a tais princípios vinculantes para o país, a hierarquia atribuída aos 

tratados pela Suprema Corte se justificava já que somente quando “os Estados traduzam ou 

consigam [fazer] que as obrigações internacionais assumidas permeiem a ordem jurídica 

nacional [é que] se logra levar à prática os compromissos adotados” (ibidem, p. 173). 

 Por fim, a resolução da Suprema Corte se apoia ainda em uma descrição de diversos 

sistemas jurídicos comparados para tentar provar a existência de uma tendência global em 

direção a uma maior integração das normas internacionais ao direito interno dos países. Esse 

movimento de acordo com o qual “diversos países conferiram aos tratados internacionais uma 

hierarquia superior às leis ordinárias e, em ocasiões, inclusive às Constituições” (ibidem, p. 

209) corroboraria a “intenção original do Constituinte de incluir os tratados internacionais 

como Lei Suprema da União” (ibidem) e justificaria o maior peso atribuído ao direito 

internacional pela Suprema Corte, a qual estaria assim “abordando as condições econômicas, 

políticas e sociais que primam hoje em dia no mundo globalizado e que, por sua vez, resultam 

determinantes para a inserção do México contemporâneo nele” (ibidem). 

 Ademais, no que dizia respeito mais propriamente ao tema dos direitos humanos, 

embora o amparo lidasse com questões comerciais, a Suprema Corte se pronunciou pela 

primeira vez sobre a natureza específica e particular dos tratados de direitos humanos ao 

reconhecer a possibilidade de que esses acordos recebessem um tratamento diferenciado 

àquele conferido, de modo geral, aos outros acordos, adquirindo assim status constitucional. 

Abria-se, por conseguinte, uma linha argumentativa que poderia conferir esse grau de 

hierarquia ao direito internacional dos direitos humanos, mas ao final o tribunal não emitiu 

qualquer resolução a esse respeito, já que o tópico analisado na ação de amparo era estranho a 

essa temática. De acordo com a Suprema Corte, 

 

“Nas condições relatadas, é possível concluir que, em termos do artigo 

constitucional 133, os tratados internacionais, ao serem parte da Lei Suprema de 



340 
 

toda a União, situam-se hierarquicamente por cima das leis federais, e, por outro 

lado, atendendo às considerações de direito internacional que serão desenvolvidas a 

seguir, também por cima das leis gerais; no entendido de que esta Suprema Corte 

não se pronunciou com relação à hierarquia daqueles tratados internacionais cujo 

conteúdo esteja referido aos direitos humanos, caso no qual poderia aceitar-se que a 

hierarquia deles corresponda à da Constituição mesma, ao se conceberem tais 

instrumentos internacionais como uma extensão do previsto por ela” (ibídem, pp. 

164-165).  

 

 Esse tipo de posicionamento da Suprema Corte, mais propenso a reconhecer uma 

maior importância às normas internacionais, inauguraria um segundo momento chave no 

processo de incorporação do direito internacional dos direitos humanos pelo tribunal, o qual 

finalmente levaria a uma maior aplicação dessa normatividade entre 2007 e 2010 (Castilla, 

2013a). Dentro desse processo, o gabinete do Ministro Cossío foi o grande impulsor inicial da 

utilização dos tratados e da jurisprudência internacional, exercendo um papel de liderança na 

difusão desses instrumentos no interior do tribunal que forçou os outros magistrados a se 

posicionarem a respeito. Com o transcorrer do tempo, outros Ministros em geral mais 

progressistas começaram também a se interessar por essa prática e membros dos seus 

gabinetes passaram a seguir o exemplo ou até mesmo a procurar a equipe do Ministro Cossío 

para conhecer melhor essa dinâmica de trabalho que articulava o direito interno e o 

internacional, somando-se assim a esse movimento
24

. 

 José Ramón Cossío Díaz, distinguido especialista em Direito Constitucional com 

estudos de pós-graduação e doutorado na Espanha, é professor do ITAM (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México) e tem um perfil acadêmico em sintonia tanto com as 

discussões mais recentes no campo da doutrina legal quanto com os avanços e temas que têm 

permeado a jurisprudência internacional em assuntos de direitos humanos
25

. Sua motivação 

                                                           
24

 Segundo Castilla, a não utilização do direito internacional se explicava, em boa medida, por simples 

desconhecimento dos Ministros e muitas vezes não tanto por resistências doutrinárias ou ideológicas. Nas suas 

palavras, “muito era esse desconhecimento dos ministros, ou a distância dos ministros frente ao direito 

internacional dos direitos humanos e ao direito internacional, em geral, mais que uma resistência. Isto é, “não o 

seu usar, não sei quais vão ser as consequências”” (entrevista por Skype, Karlos Castilla). Diante desse quadro, o 

papel de liderança exercido inicialmente pelo gabinete do Ministro Cossío foi ainda mais fundamental, dado que 

forneceu a vários outros Ministros um ponto focal e exemplos práticos a partir dos quais podiam aprender como 

realizar a interlocução das normas internacionais com as regras domésticas. 
25

 A esse respeito, o Ministro Cossío afirma que “eu estudei o doutorado na Espanha, tenho estado em outras 

coisas, enfim (…) minha trajetória acadêmica me ajudou nesse sentido” (entrevista pessoal, Ministro Cossío 

Díaz). De modo similar, Castilla salienta que “ele estava relacionado academicamente, antes de ser ministro 

estava na vida acadêmica e continua tendo muitas relações com muitas pessoas, e, inclusive, na Europa, na 

Espanha, em Madri, tem amigos que estavam no Tribunal Constitucional e tal. Eu sinto que por aí teve muita 

influência de como Aragón [Manuel Aragón Reyes], que foi seu professor que estava também neste momento no 

Tribunal Constitucional Espanhol. Trabalham muito com o direito do tribunal por direitos humanos, 

jurisprudência e tal. Eu creio que por aí ele tinha influência e, digamos, Cossío tem a ideia de tratar de mudar, de 

inovar as coisas, de torná-las mais atualizadas. E creio que por aí é parte da motivação, avançar, dar passos 
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para impulsionar a aplicação do direito internacional dessa área tinha duas vertentes 

principais, uma jurídica e outra de cunho mais político e estratégico. Por um lado, ele 

acreditava na obrigação dos juízes de fazer valer as normas internacionais de direitos 

humanos ratificadas pelo Estado, uma vez que elas eram partes integrantes do ordenamento 

jurídico mexicano tanto quanto as leis nacionais. Assim, tais regras seriam plenamente 

aplicáveis e suas disposições deveriam ser garantidas durante o trabalho jurisdicional dos 

tribunais mexicanos. 

 Ademais, por outro lado, a utilização dessas regras e da jurisprudência internacional, 

sobretudo no que se referia ao sistema interamericano, constituía-se ainda em um caminho 

mais rápido e fácil para que tanto a Suprema Corte quanto os tribunais mexicanos, de modo 

mais geral, passassem a desenvolver e aplicar, a partir das interpretações e critérios já 

disponibilizados pela Corte Interamericana e outros órgãos internacionais, uma abordagem de 

direitos humanos em suas atividades. A construção desse enfoque de modo autóctone não só 

levaria a repetir esforços já concluídos por essas instâncias internacionais, mas também 

implicaria uma série de problemas de coordenação, falta de informações e de capacidade 

institucional no interior do Judiciário para levar a cabo esse tarefa, e para juízes progressistas 

da Suprema Corte como o Ministro Cossío valer-se dessa normatividade não só evitava ou 

diminuía parte desses custos, mas também ajudava um tribunal tradicionalmente sem canais 

de acesso a atores societais e caracterizado pela sua falta de atenção frente aos temas de 

direitos humanos a finalmente construir uma agenda nesse sentido. Em outros termos, em um 

contexto no qual Cossío e um grupo minoritário de juízes mais progressistas buscava 

impulsionar essa temática dentro da SCJN, a instrumentalização do direito internacional dos 

direitos humanos e do sistema interamericano, em particular, encaixava-se nos seus 

propósitos, fortalecendo e empoderando suas argumentações e posições dentro do colegiado 

do tribunal. 

 De acordo com o Ministro Cossío, 

 

“quando o México aceita a jurisdição da Corte Interamericana, o México aceita o 

sistema jurídico interamericano (...) Não há um sistema internacional e não há um 

sistema nacional, pois creio que por ato dos órgãos democráticos mexicanos nós 

incorporamos completamente estas normas como se fossem normas de direito 

nacional (...) seguindo uma explicação que me deu vários vezes o professor Fix-

Zamudio, que é meu professor, presidente da Corte Interamericana, eu creio que é 

parte do nosso direito nacional (...) esta é a convicção jurídica, mas também tinha 

um elemento estratégico-político. Porque se nós nos sentarmos a esperar que os 

                                                                                                                                                                                     
nestes temas. E você não podia ficar isolado porque a jurisprudência americana ia crescendo” (entrevista por 

Skype, Karlos Castilla). 
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tribunais mexicanos desenvolvam um a um o conteúdo desses direitos, isso pode nos 

tomar muitos anos e a situação dos direitos humanos no México se deteriorar muito 

gravemente. Pois eu pensei: como podemos fazer isso? Se nós tomamos os 

conteúdos que já construiu a Corte Interamericana, [e] são parte do direito 

internacional, introduzamo-los e dêmo-lhes conteúdo aos direitos humanos de fonte 

constitucional ou de fonte convencional a partir do que diz a Corte. Um caminho 

express, um atalho para fazer que rapidamente os conteúdos que estejam sendo 

operacionalizados no México sejam os conteúdos da Corte Interamericana e [que] 

nós não percamos o tempo fazendo as construções do que já está construído (...) 

Realmente foi um motivo de convicção de que isso é direito e uma estratégia de 

política judicial” (entrevista pessoal, Ministro Cossío Díaz).  

 

O próprio Ministro Cossío reconhece que, inicialmente, as primeiras tentativas de 

invocação das normas internacionais de direitos humanos partiram de advogados litigantes de 

fora da Corte em certos assuntos familiares e penais, e que a reação da maioria dos Ministros 

foi a de ignorar essas regras e continuar a aplicar apenas o marco normativo doméstico, 

revelando assim um profundo distanciamento, senão desdém, pelo direito internacional dos 

direitos humanos dentro da SCJN. Para reverter esse quadro, Cossío convidou “três 

colaboradores boníssimos: primeiro, Karlos Castilla, depois Teresita de Jesús e depois agora 

está Sergio Méndez” (entrevista pessoal, Ministro Cossío Díaz). Esses assessores 

especializados no sistema interamericano conversavam com todos os secretários de estudo e 

conta do Ministro i.e., os funcionários mais importantes de seu gabinete
26

, para “tratar de lhes 

dizer aí onde tenham que resolver um caso, como utilizar da melhor maneira a jurisprudência 

da Corte Interamericana” (entrevista pessoal, Ministro Cossío Díaz). O juiz teria dado a todos 

os seus secretários de estudo e conta “a instrução de que em todos os casos que acreditavam 

que podia haver um tema de direitos humanos me consultassem para tratar de incorporar isso 

ao direito internacional” (entrevista por Skype, Karlos Castilla).  

 Consequentemente, “praticamente os dez secretários de estudo e conta de Cossío 

sempre que viam algo que podia dar [na aplicação do direito internacional], tratávamos de 

buscá-lo” (entrevista por Skype, Karlos Castilla), e dessa interação entre Castilla e os 

secretários responsáveis pela elaboração dos projetos de sentenças do Ministro gerou-se uma 

força propulsora de aplicação do direito internacional dos direitos humanos. Embora nem 

todos os secretários de Cossío fossem adeptos do direito internacional, e muitos 

manifestassem menos interesse por esse tema que o Ministro, ao final “entendiam os 

benefícios que têm a jurisprudência e os tratados internacionais para reforçar o argumento 

nacional” (entrevista por Skype, Karlos Castilla). 
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 Os secretários de estudo e conta são os funcionários de maior estatura dentro dos gabinetes dos Ministros da 

Suprema Corte. Eles assessoram os juízes e desempenham importantes funções, auxiliando-os na formulação dos 

votos e decisões no tribunal. 
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 Como resultado dessa motivação do Ministro e de sua decisão de incorporar ao seu 

gabinete pessoas dotadas de expertise jurídica nesse tema, “nesses anos, muitos, muitos casos 

que têm jurisprudência [e] são de referência internacional e construção de argumentos com 

isso são de Cossío (...) e muitos mais da Primeira Sala” (Karlos Castilla, entrevista por 

Skype)
27

. Esse trabalho converteu o gabinete do Ministro Cossío em uma plataforma de 

promoção e difusão do direito internacional dos direitos humanos dentro da Suprema Corte, e, 

segundo Castilla, ao tomar conhecimento dessas tentativas ainda incipientes de aplicação, os 

gabinetes de outros Ministros “nos pediam a informação e intercambiávamos” (Karlos 

Castilla, entrevista por Skype). Assim, 

 

“os que mais estavam interessados [eram] no gabinete da Ministra Olga [Sánchez 

Cordero] na Primeira Sala e um pouco do Ministro Gudiño. Eles dois eram como os 

que tinham mais interesse em avançar dos que estavam na Primeira Sala nesse 

momento. E da Segunda Sala, Góngora também tinha aí interesse no tema, e, às 

vezes, no Pleno, o Ministro Silva, porque ele estava na Primeira Sala nesse 

momento, [e] ainda que agora parece que se mostra muito para adiante, nesse 

momento sim se notavam certas resistências dele para avançar. Com o tempo como 

que foi também entendendo e foi se abrindo (...) Se fosse assim como uma escala do 

mais ao menos [aberto], era Cossío, depois empatados estavam Olga e Gudiño, e 

depois Silva, e em último lugar Valls, que nesse momento estava na Primeira Sala 

(...) Na Segunda Sala eu creio que o mais [favorável] era Góngora, ainda que às 

vezes ele duvid[asse]. Também era Aguirre Anguiano, ainda que o uso não fosse 

muito correto, mas o fazia. E Margarita Luna [Ramos]. Era como nessa ordem. E os 

que [eram] menos [favoráveis], Azuela, que praticamente não usava, não era muito 

adepto destas ideias (...) Franco ia chegando e como que estava se localizando (...) e 

tampouco era muito ativo” (Karlos Castilla, entrevista por Skype). 

 

 Nesse mesmo sentido, o Ministro Cossío também confirma que, de parte de alguns 

Ministros, já havia nesse período entre 2007 e 2010, anterior à reforma constitucional em 

matéria de direitos humanos de 2011, uma disposição e inclinação em favor da crescente 

aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Segundo ele, havia maior abertura 

frente a esse tema 

 

“do Ministro Gudiño, do Ministro Silva, da Ministra Sánchez Cordero, que 

estávamos na [Primeira] Sala nesse momento e já tínhamos muito tempo tratando de 

fazer coisas em matéria de direitos humanos. O Ministro Góngora também, é preciso 

dizer. Basicamente eram os que estavam nessas coisas com anterioridade” (Ministro 

Cossío, entrevista pessoal)
28

. 
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 Ademais do Pleno, composto pelos onze ministros, a SCJN funciona também em duas salas, cada uma 

composta por cinco ministros. A Primeira Sala se ocupa de assuntos civis e penais, enquanto a Segunda Sala 

decide sobre questões administrativas e trabalhistas. 
28

 A esse respeito, a Ministra Sánchez Cordero frisa que “Já estávamos invocando tratados, já estávamos 

protegendo direitos, já estávamos nos encarregando do que diz a reforma [constitucional em matéria de direitos 

humanos, de 2011] sem que houvesse esta reforma” (entrevista pessoal, Ministra Sánchez Cordero). 
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 Diante desse panorama, em uma primeira etapa, é possível observar um número 

crescente de decisões nas quais deixaram de ser feitas apenas citações isoladas de certos 

artigos para já invocar o conteúdo propriamente substantivo dos tratados dentro de um 

exercício interpretativo mais articulado que buscava respaldar as argumentações 

constitucionais desenvolvidas pelos juízes. Ademais, nota-se ainda “a utilização 

indiscriminada da jurisprudência internacional para apoiar a interpretação realizada, sem 

importar se era da Corte Europeia, Africana, Interamericana ou de Comitês das Nações 

Unidas” (Castilla, 2013a, p. 300). Segundo Castilla (2013a), essa era 

 

“[u]ma forma muito criticável de incorporar a jurisprudência internacional, mas que 

foi necessária para despertar o interesse e introduzir o tema nas resoluções ante os 

nulos antecedentes que existiam sobre isso e as grandes resistências que se 

apresentaram e continuavam a se apresentar no interior [do tribunal]. Foi uma aposta 

por citar tudo o que fosse aplicável e resultasse de utilidade nas argumentações, a 

fim de que ao final da votação do assunto ficasse ao menos algo de tudo isso. As 

formas e técnica sei que não foram as melhores, mas sem dúvida alguma foi a 

melhor forma de se abrir caminho em um tema que era praticamente proibido, não 

só pelo pouco interesse que dentro da Suprema Corte despertava o uso do direito de 

origem internacional, mas também porque muito poucos litigantes o faziam valer” 

(ibidem, p. 300). 

 

 Ainda a esse respeito, Castilla afirma que as primeiras mudanças começaram a ocorrer 

no âmbito da Primeira Sala, antes mesmo do Pleno, que congrega os onze Ministros, uma vez 

que Cossío e alguns dos Ministros mais abertos às normas internacionais de direitos humanos 

como Sánchez Cordero e Gudiño lá estavam alocados (Karlos Castilla, entrevista por Skype). 

Nesse mesmo sentido, Cossío considera que, por volta de 2008, os casos sobre a 

constitucionalidade das legislações estaduais de aborto foram os primeiros nos quais se 

realizou uso mais extenso das normas internacionais de direitos humanos, mas de uma 

maneira ainda incorreta do ponto de vista da técnica jurídica, já que se realizava uma série de 

citações de vários instrumentos internacionais sem atentar para o seu valor jurídico específico 

(Ministro Cossío, entrevista pessoal).  

 Já numa segunda etapa desse segundo momento chave de incorporação do direito 

internacional dos direitos humanos pela Suprema Corte, há um ajuste técnico na maneira de 

utilizar essa normatividade. Uma vez que se havia conseguido gerar uma maior abertura ao 

tema dentro do tribunal, passou-se então a uma fase orientada pela correção de eventuais 

excessos cometidos previamente, a qual buscava “dar ordem [à aplicação do direito 

internacional] frente ao interesse que se havia despertado ao menos em alguns setores da 

Suprema Corte” (Castilla, 2013a, p. 300).  
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 Desse modo, apenas a jurisprudência oriunda dos mecanismos internacionais dos quais 

o Estado mexicano era formalmente parte continuou a ser utilizada, e foram excluídas as 

menções aos sistemas regionais de direitos humanos europeu e africano, a menos que eles 

eventualmente refletissem considerações relevantes e coincidentes com o que já tivesse sido 

estabelecido pelos órgãos aos quais o Estado mexicano estivesse vinculado. Se, por um lado, 

os integrantes da SCJN eram desafiados a utilizar os melhores argumentos e fundamentos 

internacionais para embasar suas considerações em temas de constitucionalidade, por outro 

lado, especificou-se nesse período que esse uso deveria se ater apenas àqueles casos nos quais 

o México tivesse assumido compromissos expressos com os instrumentos internacionais, 

reconhecendo tanto a sua competência quanto o caráter obrigatório de suas decisões, critérios 

e padrões. 

 Se nessa segunda etapa o objetivo havia sido o de restringir o uso do direito 

internacional dos direitos humanos apenas aos mecanismos internacionais dos quais o México 

era parte, buscou-se posteriormente, em uma terceira fase, estabelecer e fixar regras e critérios 

mais claros sobre como realizar a utilização dos tratados e da jurisprudência internacional. Por 

um lado, deu-se prosseguimento às tentativas de aplicação da jurisprudência da Corte 

Interamericana, enfatizando-se ainda as observações e recomendações da CIDH e dos 

Comitês de Direitos Humanos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, “mas 

dando a cada um o valor jurídico que lhes corresponde” (Castilla, 2013a, p. 301). Por outro 

lado, de acordo com Castilla, dado que até mesmo os ministros mais contrários inicialmente 

ao uso dessas normas estavam mais dispostos a aceitá-las ou pelo menos já não exigiam que 

elas fossem excluídas das sentenças e decisões do tribunal como condição para emitir seu 

voto favorável,  

 

“era necessário dar claridade ao valor que cada interpretação tinha, assim como a 

forma que devia utilizar-se, para agora sim alcançar uma técnica que pudesse ser 

digna de se mostrar ao mundo e evitar chegar a conclusões que utilizando o direito 

de origem internacional fossem contra o objeto e fim de um tratado” (ibidem, p. 

301). 

 

 Em suma, como resultado desse processo gradual de aprendizagem sobre como usar e 

aplicar o direito internacional dos direitos humanos, impulsionado inicialmente pelo gabinete 

(ponencia) do Ministro Cossío que, com o tempo, conseguiu somar o apoio de alguns outros 

Ministros, foi possível “romper ideias e concepções jurídicas que buscavam deixar de fora do 

sistema jurídico mexicano os tratados” (ibidem, p. 302), reconhecendo-lhes uma hierarquia 

superior à das leis e inferior apenas à da Constituição. Nesse sentido, de janeiro de 2007 a 
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outubro de 2010, em ao menos 35 casos o conteúdo dos tratados ou da jurisprudência 

internacional foi utilizado pelos juízes, “já não como citações isoladas e sem sentido dos 

artigos de um tratado, mas como elemento substantivo de argumentação direta para a 

construção de parte das considerações em que se sustenta uma sentença” (ibidem, p. 303)
29

. 

 Dentro desses casos, destacavam-se, em particular, aqueles nos quais a Suprema Corte 

exerceu suas faculdades de investigação em quatro ocasiões: o sequestro da jornalista Lydia 

Cacho
30

; as violações cometidas em Oaxaca durante a crise política de 2006
31

; os 

enfrentamentos e violações ocorridos em Atenco
32

; e o incêndio da creche ABC
33

. Esses 

assuntos eram analisados pelo Pleno do tribunal e seus onze Ministros, e por se tratarem de 

investigações contra governadores locais revestiam-se de uma importante carga política que 

atraía a atenção pública e dos meios de comunicação para a atuação da Suprema Corte.  

 Se antes a Suprema Corte era uma arena esvaziada de maior sentido político, uma vez 

que as grandes questões de conflitos e arbitragem de interesses eram processadas em outras 

esferas, esses casos revelavam que, para além da resolução de disputas entre atores político-

institucionais, em vigor desde a reforma de 1994, a SCJN adquiria um novo papel relativo à 

análise e definição de direitos e garantias, individuais e coletivos. Ainda que a resolução dos 

casos tenha sido fortemente criticada por diversos atores políticos e sociais, tratava-se de uma 

                                                           
29

 A respeito particularmente da Primeira Sala, Castilla afirma que “nas sessões da Sala, a cada semana, se faz 

um parecer dos assuntos, então você revisa o que estão propondo já os outros ministros. Então aí já havia cada 

vez mais projetos com ideias ou com argumentos do direito internacional” (entrevista pessoal, Karlos Castilla). 
30

 A jornalista então residente em Cancún havia denunciado uma rede de pedofilia e exploração sexual de 

menores no Estado de Puebla que envolveria a participação de políticos e empresários de alto escalão. Ela foi 

ilegalmente sequestrada no Estado de Quintana Roo por operativos policiais do Estado de Puebla que seguiam 

ordens do governador Mario Marín (PRI) para levá-la até esse Estado, onde sofria um processo penal por 

difamação. Em razão do escândalo público gerado por essa operação, ela seria solta pouco tempo depois sob 

pagamento de fiança. 
31

 O caso de Oaxaca se iniciou em maio de 2006 com uma manifestação de professores que pediam reajuste 

salarial ao governo. Em junho, o governador Ulises Ruiz Ortiz, do PRI, deu ordens para que uma operação 

policial desalojasse os manifestantes do centro histórico da cidade de Oaxaca, de que resultou um grave 

enfrentamento entre professores e policiais. A tentativa de desalojamento gerou uma onda de protestos e 

descontentamento popular, e ao movimento de professores se uniram várias outras organizações sociais, políticas 

e populares, que em conjunto formaram a APPO (Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca), cujo objetivo era 

destituir o governador. A APPO organizou diversas marchas, invadiu prédios do governo, estações de rádio, 

fechou estradas, enfrentou a polícia estadual diversas vezes e tomou controle de setores inteiros da cidade. 

Somente depois de uma intervenção de tropas federais, passados mais de 170 dias de conflitos, é que a situação 

se normalizou na cidade, com um saldo de inúmeras violações aos direitos humanos cometidas por funcionários 

dos governos estadual e federal. 
32

 Nos dias 3 e 4 de maio de 2006, mais de 2.500 policiais estaduais e federais se dirigiram ao povoado de San 

Salvador Atenco, no Estado do México, para reprimir membros de um movimento social composto por 

comerciantes ambulantes (floristas) e militantes zapatistas que anos antes se haviam oposto à construção de um 

aeroporto em suas terras, depois de que estes haviam tomado uma rodovia federal e enfrentado a polícia. O 

resultado final da operação foi uma série de graves violações aos direitos humanos, envolvendo detenções 

arbitrárias, práticas de tortura, estupros e a morte de dois jovens. 
33

 Em junho de 2009, um incêndio na creche ABC na cidade de Hermosillo, Sonora, provocou a morte de 49 

crianças. Na época foram apontados vários problemas decorrentes da atuação do Instituto Mexicano do Seguro 

Social (IMSS), de autoridades municipais e do governo do Estado de Sonora que teriam levado a essa catástrofe. 
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forma de aproximação frente ao tema dos direitos humanos, a qual sinalizava para as 

audiências externas a possibilidade e disposição da Corte de utilizar suas competências para 

lidar com essas questões. 

 Por fim, ao abordar esses casos, os Ministros mais progressistas do tribunal, como 

Silva Meza, puderam também utilizar normas e tratados internacionais de direitos humanos, 

valendo-se dessa oportunidade para impulsionar a aplicação dessas regras. Embora reconheça 

que essa fosse ainda uma visão minoritária, e que a posição do Ministro Silva Meza e de 

outros juízes dessa mesma vertente perdesse muitas vezes nas votações, Carlos Pérez, então 

seu secretário de estudo e conta e posteriormente coordenador de direitos humanos da SCJN, 

afirma que foi um importante momento de aprendizagem sobre o uso de argumentos 

derivados do direito internacional dos direitos humanos, já que 

 

“ao participar da resolução desses assuntos eu utilizava [tratados], e pude fazê-lo por 

instruções que recebia então do Ministro Presidente [Silva Meza]. Investigar mais 

acerca do alcance e profundida destes direitos, os direitos que aparentemente haviam 

sido violados, sobretudo nos instrumentos interamericanos (...) aí vai encontrar 

muitos argumentos já que o Ministro desenvolveu utilizando tratados, convenções e 

inclusive jurisprudência da Corte Interamericana (...) Ainda que não houvesse a 

reforma constitucional, mas eu recordo que a leitura do Ministro Silva Meza dos 

tratados nesse momento, no ano 2007, era idêntica à leitura que teve nos casos mais 

recentes quando invoca tratados. Ele sempre disse: pois são tratados, estão 

ratificados pelo México, são tratados de matéria de direitos humanos, são norma que 

vincula e obriga” (entrevista pessoal, Carlos Pérez Vázquez). 

 

 Ademais dessas experiências, um acordo realizado no âmbito da Primeira Sala da 

SCJN em 2008 para o exercício da faculdade de atração de casos de amparo de atores não 

legitimados a ativar o tribunal em temas de direitos humanos também abriu outro canal para 

que a Suprema Corte pudesse não só se aproximar mais da agenda dos direitos fundamentais, 

mas também desenvolvê-la a partir dos argumentos do direito internacional dos direitos 

humanos, o que gerou um maior interesse e novos incentivos entre as organizações da 

sociedade civil no sentido de litigar casos valendo-se do uso de normas internacionais. Nesse 

sentido, procurava-se  

 

“dizer aos litigantes ou quem se sabia que estava litigando um tema, que 

informassem à Suprema Corte, para tratar de fazer a faculdade de atração (...) o que 

lhes dizíamos era que apresentassem sua solicitação de faculdade de atração e como, 

obviamente, não estavam legitimados, o que ocorria é que se fazia um Acordo de 

Exclusão [Desechamiento]. Contra esse acordo de exclusão vinha um recurso de 

reclamação e com o recurso de reclamação já a Sala completa se inteirava (...) dos 

assuntos que estavam por aí pendentes. Então isso começou a crescer, começou a se 
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difundir entre as pessoas que litigavam diversos assuntos e começavam a chegar 

mais solicitações dessa forma” (entrevista por Skype, Karlos Castilla)
34

. 

 

 No que se refere ainda ao procedimento, Castilla recorda que os Ministros da Primeira 

Sala decidiram “criar uma Comissão de Direitos Humanos (...) na qual todas essas 

solicitações passavam” (entrevista por Skype, Karlos Castilla). Este órgão então revisava 

todos os pedidos encaminhados à Suprema Corte nos temas de competência da Sala e os 

expunha “cada quarta-feira, antes da sessão, aos Ministros” (entrevista por Skype, Karlos 

Castilla). Os casos e seus respectivos temas lhes eram apresentados – “dizíamos: há estes 

casos, se tratam disso” –, e a partir de então, “já se um dos Ministros se interessava pelo tema, 

ele fazia a solicitação de faculdade de atração. Ele como que fazia sua essa petição 

apresentada” (entrevista por Skype, Karlos Castilla)
35

. 

 Já Carlos Pérez Vázquez, coordenador de direitos humanos da Suprema Corte e 

assessor do Ministro Presidente Silva Meza (2011-2015), recorda que, na verdade, o que os 

Ministros da Primeira Sala fizeram foi decidir reativar a Comissão de Direitos Fundamentais 

que já havia existido anos antes justamente para levar a cabo a seleção dos casos nos quais se 

exerceria a faculdade de atração, e que esse trabalhou resultou na escolha de casos e temáticas 

de grande transcendência não só jurídica, mas também política, introduzindo as questões de 

direitos humanos ao trabalho do tribunal mesmo antes da reforma constitucional de 2011. De 

acordo com ele, essa Comissão 

 

“é uma comissão de pessoas que trabalham com os Ministros da Corte e o que faz é 

selecionar assuntos que possam ser relevantes desde um ponto de vista de direitos 

para que os Ministros decidam se são suficientemente importantes, notáveis, para 

abordá-los e resolvê-los de uma parte não legitimada (...) o que aconteceu com casos 

como o das queretanas, as indígenas queretanas, as liberações de Acteal, as 

liberações dos líderes de Atenco, alguns assuntos relevantes em matéria familiar, 

assuntos relacionados com o devido processo, o próprio assunto de Florence Cassez, 

chegam através de atrações. Então essa faculdade se torna muito importante para que 

a Corte comece a se preparar para enfrentar a entrada em vigor da reforma 

constitucional (...) a Corte foi se preparando sem sabê-lo realmente” (Carlos Pérez 

Vázquez, entrevista pessoal). 

                                                           
34

 Ainda a esse respeito, Castilla afirma que “Eu, o único, diretamente, em termos de direitos humanos, é que 

como tinha muita relação com ONGs que litigavam assuntos no sistema interamericano, eu lhes disse também, 

como dando aviso: sabem o que? Se possuem assuntos importantes de nível nacional façam-nos chegar à Corte, 

que veja o seu escrito” (entrevista por Skype, Karlos Castilla). 
35

  Segundo Carlos Pérez Vázquez, “Nós conversávamos – era um grupo de secretários –, e conversávamos sobre 

os assuntos. Ou seja, qual juridicamente, qual parecia, qual era interessante e qual não era interessante. E então 

nos chegavam remessas de assuntos para cada sessão (...) vinham da secretaria, ou seja, a secretaria recebia os 

assuntos de ONGs, de particulares, de colegiados, enfim, [e] então cada semana tínhamos dez, quinze assuntos. 

Então discutíamos sobre cada um na Comissão e chegávamos com projetos [dictámenes] para os Ministros. 

Então lhes dizíamos nossa sugestão, i.e., tem mérito, não tem mérito (...) Então os Ministros discutiam, 

questionavam e tomavam eles a determinação [sobre atrair ou não os casos como se fossem seus]” (entrevista 

pessoal, Carlos Pérez Vázquez). 
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 Segundo o Ministro Cossío, a ideia de exercer a faculdade de atração de casos de 

atores não legitimados em casos de direitos humanos foi promovida inicialmente por ele e 

pelo falecido Ministro Gudiño Pelayo (1995-2010), e, no seu caso, o exemplo da Suprema 

Corte dos Estados Unidos e do ativismo de um dos seus presidentes, Earl Warren (1953-

1969), lhe havia convencido da necessidade de buscar assuntos e demandas que não 

chegariam à consideração da Suprema Corte pelos seus tradicionais e restritos canais de 

acesso. Nas suas palavras, 

 

“Eu lia há muitos anos a biografia de Warren, presidente da Corte dos Estados 

Unidos e Warren dizia (...) que quando ele chegou não se sentou para ver quais 

casos caíam, mas sim pediu aos seus clerks que descessem e vissem dos cinco mil 

assuntos que havia aí quais eram os que podiam promover os direitos humanos. Eu 

me recordei dessa leitura de Warren e quando cheguei aqui o que dizia é: nós não 

podemos permitir que só chegue o que vem por vias normais. A ideia da parte não 

legitimada nos ocorreu ao Ministro Gudiño Pelayo e a mim, para dizer: muito bem, 

porque não lhes dizemos, você vem, diz: quero que no meu caso se faça isso e eu lhe 

respondo e lhe digo: você não está legitimado, mas vou colocar para consideração da 

Sala por se acaso alguém deseja fazê-lo [esse caso] seu. E esse foi o mecanismo. E 

muito do que se construiu em direitos humanos deriva desse mecanismo” (Ministro 

Cossío, entrevista pessoal). 

 

 Já a Ministra Sánchez Cordero, integrante da Primeira Sala e uma das mais ativas 

promotoras da temática dos direitos humanos na Suprema Corte, também menciona o 

exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos e, mais especificamente, do seu writ of 

certiorari, como um referente que embasava o mecanismo da faculdade de atração de casos. 

Nesse sentido, o objetivo era o de usar esse mecanismo de discricionariedade jurisdicional 

para selecionar casos relevantes e interessantes que, de outra maneira, seriam abordados pelos 

tribunais inferiores de um ponto de vista meramente legal e formal, a fim de gerar um acervo 

jurisprudencial mínimo em questões de direitos humanos. De acordo com ela, 

 

“A Primeira Sala (...) tem estado rompendo e rompendo e rompendo paradigmas 

nesse sentido (...) [com] esta maneira de assumir os casos para poder criar 

precedentes através de questões que, em aparência, poderiam ser de absoluta e 

estrita legalidade, a [simples] aplicação estrita da lei, os atraímos para imbricar uma 

questão de constitucionalidade, de proteção de direitos e por isso atraímos tantos 

casos e por isso já a ideia de que não fiquem apenas nos tribunais colegiados de 

circuito nem nas instâncias inferiores, mas que subam esses casos à Corte para poder 

fazer pronunciamentos importantes sobre direitos humanos e, neste caso, é como o 

certiorari da Corte Americana” (Ministra Sánchez Cordero, entrevista pessoal)
36

. 

                                                           
36

 Nesse sentido, segundo Carlos Pérez Vázquez, “dar vida à faculdade de atração implica abrir o tribunal, ou 

seja, abrir uma nova via de acesso ao tribunal, uma que é distinta à apresentação da demanda de controvérsia 

[constitucional] ou ação de inconstitucionalidade, e eu creio que foi o que pesou no ânimo dos Ministros, ou 

seja: bom, há aí fora no foro jurídico colocações ao respeito do alcance de direitos, litígios concretos, que vale a 

pena estudar (...) já seja para reforçá-los, tomá-los, convertê-los em teses jurisprudenciais ou isoladas de 
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 No entanto, apesar dos resultados verificados, o uso do direito internacional dos 

direitos humanos ainda era difícil, limitado e pouco constante. O número de casos em que 

essas normas eram utilizadas era insignificante frente ao universo acumulado de resoluções 

emitidas pela Suprema Corte
37

, e o mecanismo das SEFAS (solicitações de exercício da 

faculdade de atração) era claramente insuficiente para processar as demandas relevantes e 

fazer avançar a aplicação das regras internacionais em casos de direitos humanos. Ademais, 

embora o exercício da faculdade de atração revelasse a disposição de um conjunto de juízes 

progressistas de abordar questões de direitos humanos, os mecanismos internacionais eram 

pouco utilizados nessas decisões, as quais se valiam primordialmente dos preceitos 

constitucionais domésticos
38

. A esse respeito, Castilla (2013a) conclui que “os esforços ao 

final pareciam isolados e pouco produtivos” (Castilla, 2013a, p. 303) ante uma análise global 

das decisões do tribunal, já que a prática não conseguiu se generalizar e nem sempre a 

utilização era apropriada
39

. 

 Além disso, essas complicações se combinariam ainda com uma série de dúvidas e 

problemas adicionais trazidos à tona pelo debate sobre o controle de convencionalidade que 

emergiu da sentença condenatória contra o Estado mexicano no caso Rosendo Radilla, 

compondo assim um quadro que punha em risco o gradual e lento processo de abertura do 

tribunal frente ao direito internacional dos direitos humanos. Nessa decisão da Corte 

Interamericana, pela primeira vez o Judiciário era instado a cumprir uma série de obrigações, 

dentre as quais se encontrava a necessidade de aplicar as leis nacionais de acordo com os 

parâmetros fixados tanto no texto da Convenção Americana quanto na jurisprudência da Corte 

Interamericana que interpreta esse tratado
40

.  

  

                                                                                                                                                                                     
aplicação obrigatória para outros tribunais ou para dizer: não, por aí não vai a Constituição, para cumprir com 

esta função que a Corte tem que cumprir como tribunal constitucional, de ir orientando a evolução dos critérios 

jurídicos do país” (Carlos Pérez Vázquez, entrevista pessoal). 
37

 Tendo em vista que cada Sala da Suprema Corte resolve, em média, 50 casos por semana, conclui-se que o 

total de 35 casos nos quais houve aplicação do direito internacional dos direitos humanos entre 2007 e 2010 

represente um número extremamente reduzido (Castilla, 2013a, p. 303). 
38

 O Ministro Cossío reconhece que o uso do direito internacional nos casos das SEFAS ainda era escasso e que 

“com os preceitos constitucionais nesse momento nos bastou para dizer muitíssimas coisas” (entrevista pessoal). 
39

 Castilla (2013a) afirma que a utilização era e, em boa medida, ainda é tão variável e carente de uniformidade 

que “em um projeto um Ministro pode utilizar e fazer citações de múltiplos critérios internacionais, mas esse 

mesmo Ministro em outro projeto pode ir totalmente contra o que antes disse” (Castilla, 2013a, p. 303). 
40

 Na sentença a Corte Interamericana establece que “o Poder Judicial deve exercer um “controle de 

convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no marco de 

suas respectivas competências e das regulações processuais correspondentes. Nesta tarefa, o Poder Judicial deve 

ter em conta não somente o tratado, mas também a interpretação que do mesmo fez a Corte Interamericana, 

intérprete última da Convenção Americana” (Sentencia Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos, op.cit., 

parágrafo 339). 
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3.3.4 O impacto da reforma constitucional de direitos humanos e o caso Radilla: do fim do 

impasse aos avanços com resistências na aplicação do direito internacional 

 

“O momento histórico no qual se resolve o expediente Vários [do caso Radilla] foi um 

momento histórico, para fortuna de todos, (...) que fosse justamente depois da reforma e não 

antes” (Ministra Olga Sánchez Cordero, entrevista pessoal). 

 

 Em agosto de 2009, ao julgar um pedido de impugnação do uso da jurisdição militar 

para processar os militares acusados pela matança de Santiago de los Caballeros (amparo em 

revisão 989/2009)
41

, a maioria dos Ministros da Suprema Corte decidiu reafirmar a primazia 

do foro castrense para processar e julgar os membros das Forças Armadas não só em delitos 

cometidos contra a ordem e disciplina militares, mas também em todos os outros tipos de 

crimes, inclusive aqueles cometidos contra os direitos humanos da população civil, 

contrariando assim a jurisprudência da Corte Interamericana e inúmeros outros instrumentos 

internacionais e resoluções de direitos humanos regionais e do sistema universal das Nações 

Unidas. Tradicionalmente, os tribunais mexicanos interpretavam o artigo 13 da Constituição
42

 

em conjunto com o artigo 57 do Código Penal de Justiça Militar
43

 para justificar o julgamento 

de militares por essa jurisdição específica, tal qual havia ficado claro na tese jurisprudencial 

148/2005 da SCJN sobre esse tema (cf. Tlachinollan, 2013).  

 Embora o caso tivesse sido atraído inicialmente pelo Ministro Gudiño por meio do 

mecanismo das SEFAs, e tivesse sido depois enviado para consideração do Ministro Cossío, 

responsável pela elaboração de um projeto a respeito que defendia a remissão do caso à 

justiça civil, a maioria dos Ministros do Pleno considerou, ao analisar a matéria, que Reynalda 

                                                           
41

 Em 26 de março de 2008, na comunidade serrana de Santiago de los Caballeros, localizada no Estado de 

Sinaloa, membros do Exército mexicano executaram extrajudicialmente quatro pessoas depois de disparar 

indiscriminadamente contra o veículo no qual elas viajavam. A esse respeito, cf. CNDH (Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos), Recomendação 036/2008, de 11 de julho de 2008. Disponível em: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2008/REC_2008_036.pdf. Acesso: 01 

de maio de 2015. 
42

 O artigo 13 da Constituição estipula que “Ninguém pode ser julgado por leis privativas nem por tribunais 

especiais. Nenhuma pessoa ou corporação pode ter foro, nem gozar de mais emolumentos do que os que sejam 

compensação de serviços públicos e estejam fixados pela lei. Subsiste o foro de guerra para os delitos e faltas 

contra a disciplina militar; mas os tribunais militares em nenhum caso e por nenhum motivo poderão estender 

sua jurisdição sobre pessoas que não pertençam ao Exército. Quando em um deito ou falta de ordem militar 

estiver implicado um nacional, conhecerá o caso a autoridade civil que corresponda”. México, Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponível em: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm. Último acesso: 22.mar.2015. 
43

 O Código de Justiça Militar estipulava que: “Artigo 57 – São delitos contra a disciplina militar: (...) II – os de 

ordem comum ou federal, quando na sua comissão haja concorrido qualquer das circunstâncias que a seguir se 

expressam: a) Que forem cometidos por militares nos momentos de estar em serviço ou com motivo de atos do 

mesmo”. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicas, 

Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Custas, 23 de noviembre de 2009, parágrafo 271. 
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Morales Rodríguez, esposa de um dos executados e parte litigante por detrás da ação de 

amparo, “não tinha legitimação ativa para impugnar a extensão do “foro de guerra” sobre a 

investigação da privação da vida de seu cônjuge e o julgamento dos castrenses 

responsáveis”
44

 (Tlachinollan, 2013, p. 16). Desse modo, em um contexto de crescente 

militarização e aumento dos abusos de direitos humanos cometidos por militares como 

resultado da estratégia de guerra contra o narcotráfico do presidente Calderón (2006-2012), a 

primeira aproximação da SCJN frente à análise dos limites da jurisdição militar “não 

desembocou em uma restituição dos controles civis sobre as Forças Armadas” (Tlachinollan, 

2013, p. 17), e Reynalda Morales Rodríguez já não teve outra escolha senão enviar seu caso 

para a Comissão Interamericana com o auxílio do Centro Prodh. 

 Esse caso revelava as fragilidades do processo de crescente utilização do direito 

internacional pela Suprema Corte e o claro descompasso desse tribunal com a jurisprudência 

internacional de direitos humanos que limitava a aplicação da jurisdição militar. Em suas 

considerações, o Ministro Cossío fez menção expressa ao sistema interamericano de direitos 

humanos e aos casos contra o México sobre o tema da jurisdição militar que tramitavam então 

na Corte Interamericana, mas, apesar disso, “aí estando já a advertência de que vinha o [caso] 

Radilla, tampouco lhes dão muita relevância ou muito interesse” (Karlos Castilla, entrevista 

por Skype). Não era de se estranhar, portanto, à luz desse exemplo, que as discussões sobre o 

caso Radilla viessem a gerar tensões no interior da Suprema Corte, já que a sentença da Corte 

Interamericana levantava, dentre outras questões, esse tópico, e, de fato, as divisões 

provocadas pela análise desse assunto colocaram o máximo tribunal mexicano em uma 

encruzilhada que ameaçava os poucos avanços alcançados na aplicação de regras 

internacionais de direitos humanos nos anos anteriores. 

 Em 23 de novembro de 2009, na sentença do caso Rosendo Radilla, pela primeira vez 

uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos considerava o Judiciário 

responsável por uma violação aos direitos humanos
45

. Como resultado, as seguintes medidas 

lhe foram ordenadas: 1) aplicação de um controle de convencionalidade ex officio entre as 

normas internas mexicanas e a Convenção Americana de Direitos Humanos (parágrafo 339); 

2) não aplicação da jurisdição castrense a crimes cometidos por militares contra os direitos 

humanos de civis (parágrafos 337 a 342); e 3) realização de programas ou cursos permanentes 

de capacitação dos funcionários do sistema de justiça, dentre os quais os juízes, a respeito da 
                                                           
44

 A Ministra Luna Ramos e os Ministros Valls Hernández, Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Franco González 

e Ortiz Mayagoitia votaram nesse sentido (Tlachinollan, 2013, p. 16). 
45

 Tratava-se da “primeira sentença da Corte Interamericana na qual se vinculava o Poder Judicial mexicano ao 

cumprimento de medidas de reparação concretas” (Castilla, 2013b, p. 4). 
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jurisprudência do sistema interamericano e dos padrões a serem seguidos durante a 

investigação e julgamento do crime de desaparecimento forçado (parágrafos 346 a 348)
46

. 

 Para fazer frente à condenação do Judiciário, o Ministro Presidente da Suprema Corte, 

Ortiz Mayagoitia, decidiu iniciar uma consulta a trâmite por meio de um expediente “Vários”, 

de numeração 489/2010, em 26 de maio de 2010. Esse tipo de consulta pode ser realizado 

sempre que o presidente do tribunal considere duvidoso ou transcendente o trâmite ao ser 

adotado na análise de um assunto
47

. Nesse caso, como não existe até hoje no México uma lei 

que regule as medidas e procedimentos formais a serem cumpridos para a implementação de 

uma sentença internacional contra o Estado mexicano, o presidente da SCJN decidiu que o 

Pleno deliberasse a respeito das ações que o tribunal deveria ou não seguir para atender às 

exigências da Corte Interamericana, e o Ministro Cossío ficou encarregado de apresentar um 

projeto sobre esse assunto que seria então avaliado e posteriormente votado pelos demais 

juízes.  

 Em 24 de maio de 2010, o então titular da Unidade para a Promoção e Defesa dos 

Direitos Humanos da Secretaria de Gobernación, e atual diretor da CMDPDH, José Antonio 

Guevara, já havia enviado um ofício formal ao Presidente da SCJN com uma cópia da 

sentença da Corte Interamericana, no qual abria ainda a possibilidade de celebrar uma reunião 

a fim de dialogar sobre como o Judiciário planejava responder às resoluções que lhe diziam 

respeito (Castilla, 2013b, p. 7; Cossío, 2013, p. 30). De acordo com Guevara, “o que faço é 

enviar a todos os poderes judiciais, a todos os poderes legislativos, a sentença e lhes perguntar 

que vão fazer para cumprir com ela. Lhes chega ao poder judicial e não sabem o que fazer 

com isso” (José Antonio Guevara, entrevista pessoal). Ainda segundo ele, algum tempo 

depois,  

 

“coincide com que um dos ministros da Corte [Ortiz Mayagoitia] ia ir a um foro na 

Colômbia e o convidaram para falar do cumprimento da sentença. E me ligam os 

seus assessores para me perguntar o que tinha feito o México para cumprir a 

sentença. E lhes digo: fizemos isso, isso e isso, ou seja, nada. Mas, além disso, te 

aviso que o seu diretor de tramitação de ofício, não sei como se chama, já tem minha 

solicitação de informação e lhes agradeceria que, uma vez que regresse o ministro, 

que era presidente [da SCJN] naquele então, que me digam o que vai fazer para 

                                                           
46

 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
47

 De acordo com o segundo parágrafo, fração II, do artigo 14 da Lei Orgânica do Poder Judicial da Federação, 

“Em caso de que o presidente estime duvidoso ou transcendente algum trâmite, designará um ministro relator 

para que submeta um projeto de resolução à consideração da Suprema Corte de Justiça, a fim de que esta última 

determina o trâmite que deva corresponder”. A legislação está disponível em: 

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/171/. Acesso: 01 de maio de 2015. 
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cumprir as disposições que toca a vocês particularmente cumprir” (José Antonio 

Guevara, entrevista pessoal)
48

. 

 

 Porém, ademais desse impulso externo de um órgão do Executivo, e do interesse que o 

tema possa ter de fato suscitado no Presidente Ortiz Mayagoitia como resultado do evento 

acadêmico do qual ele participou, o que realmente motivou o início da consulta foi, mais uma 

vez, o protagonismo e pressão exercidos pelo gabinete do Ministro Cossío a fim de que a 

Suprema Corte analisasse e cumprisse suas obrigações derivadas da sentença da Corte 

Interamericana. Nesse sentido, Guevara afirma que “havia um funcionário de um gabinete, do 

gabinete de Cossío, que já sabia que eu já tinha feito isso e aí estava trabalhando numa 

proposta” (José Antonio Guevara, entrevista pessoal). Ainda segundo Guevara, Ele [Karlos 

Castilla] era o único que se havia inteirado do ofício da sentença e que havia acompanhado” 

(José Antonio Guevara, entrevista pessoal). A esse respeito, Karlos Castilla confirma que “se 

originou todo o debate no nível interno (...) Na realidade, tudo foi desde dentro e desde 

pessoas que desde dentro se interessavam pelos direitos humanos. Não foi de outra forma” 

(entrevista por Skype, Karlos Castilla). Assim, o Ministro Cossío deu início a um debate  

 

“em âmbitos privados da Suprema Corte antes do seu debate público, mas ante o 

pouco interesse e resistência que existia no interior dela foi necessário elevar isso a 

um debate público no qual ficassem estabelecidas de maneira clara as posições que 

havia a esse respeito. Dessa maneira, parte do impulso para colocar o tema em 

debate e cumprir com a sentença se deu desde o interior da Suprema Corte” 

(Castilla, 2013b, p. 7)
49

. 

 

 Dessa maneira, frente aos impasses e resistências verificados nessas primeiras 

discussões privadas, deu-se início ao expediente Vários 489/2010, e o Ministro Cossío ficou 

encarregado pela elaboração do seu projeto. O texto de sua proposta continha três seções de 

cunho mais expositivo, os chamados resultandos, e quatro outras que teciam considerações 

mais substantivas sobre o mérito do assunto, denominadas considerandos, e foi discutido pelo 

Pleno da SCJN nas sessões de 31 de agosto, 2, 6 e 7 de setembro de 2010. Com relação às três 

seções expositivas, apresentava-se um resumo dos antecedentes do caso Radilla e da consulta 

a trâmite no expediente Vários, para, em seguida, explicar tanto a forma como se havia 

                                                           
48

 O Ministro Cossío também recorda que “o Ministro Ortiz Mayagoitia, então Presidente, foi dar uma palestra 

em algum lugar e alguma pessoa lhe disse na palestra: ouça, como vocês vão enfrentar a sentença Radilla, 

porque é a primeira sentença que condena o Poder Judicial da Federação. Campo Algodonero, Castañeda haviam 

condenado o Estado mexicano, mas não o poder judicial” (Ministro Cossío, entrevista pessoal). 
49

 Nesse mesmo sentido, o Ministro Cossío relata que “O debate do assunto se iniciou em âmbitos privados, mas, 

ante o pouco interesse mostrado, era necessário explorar ouras vias que tornassem possível um debate público e 

amplo do caso. Pela natureza do assunto, a opção mais factível se encontrava em uma chamada “consulta a 

trâmite”’. (Cossío, 2013, p. 29). 
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formulado a consulta quanto a maneira que se havia adotado para fazê-la tramitar no interior 

da Suprema Corte (Castilla, 2013b, pp. 6-13).  

 Já no que dizia respeito às quatro outras partes do projeto, dedicadas à análise dos 

fundamentos jurídicos da questão, estabelecia-se, em primeiro lugar, a competência que o 

Pleno da SCJN possuía para se pronunciar sobre o expediente Vários. Uma vez realizada essa 

discussão, examinavam-se três questões prévias que supostamente influiriam na resolução da 

consulta: a) as obrigações contraídas pelo Estado ao aderir à Convenção Americana de 

Direitos Humanos, em 1981, e ao reconhecer a competência contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, em 1998; b) o valor e alcance das sentenças emitidas 

pela Corte Interamericana com relação ao México; e c) os efeitos produzidos pela 

jurisprudência da Corte Interamericana e sua relação com os tribunais mexicanos, i.e., como 

eles podiam e em alguns casos deveriam observar o acervo jurisprudencial acumulado de 

sentenças da Corte (ibidem, pp. 8-9).  

 Posteriormente, na terceira seção sobre o mérito do assunto, fazia-se uma análise do 

conteúdo da sentença do caso Radilla que abordava desde a sua estrutura e forma até o 

conteúdo das suas resoluções e das medidas concretas de reparações que vinculavam o 

Judiciário (ibidem, p. 9). Assim, estabeleciam-se “os alcances de cada uma das medidas de 

reparação ordenadas, o que implicava o cumprimento delas e as razões pelas quais se podia e 

se devia cumprir a sentença ditada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos” (Castilla, 

2013b, p. 9). Ademais, ao avaliar “aqueles aspectos que não eram em sentido estrito uma 

condenação, mas que sim eram elementos que podiam ser observados por estarem contidos na 

sentença interamericana” (ibidem, p. 9), teciam-se várias considerações sobre o controle de 

convencionalidade, que, no projeto, denominava-se “interpretação de direitos e liberdades de 

acordo com tratados” (ibidem, p. 9). Finalmente, na quarta e última seção de caráter mais 

substantivo da proposta, elencavam-se as ações concretas e específicas que deveriam ser 

cumpridas para atender a sentenças as quais “tinham como elemento central a emissão de um 

acordo e estabelecimento de uma comissão responsável pelo acompanhamento do 

cumprimento de um conjunto de ações que se listavam no projeto” (ibidem, p. 9). 

 Uma vez apresentado ao Pleno, o projeto demonstrou claramente como a sentença do 

caso Radilla havia sido recebida pela maioria dos Ministros com assombro, já que durante as 

discussões do expediente Vários 489/2010 ficou evidente muito rapidamente o claro 

desconhecimento e distância dos juízes perante as regras de funcionamento do sistema 

interamericano e também diante da lógica do Direito Internacional dos Direitos Humanos, de 
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modo mais geral
50

. Nesse sentido, o debate sobre o controle de convencionalidade gerou, em 

particular, uma forte tensão por supostamente ameaçar tanto as competências e poderes 

jurisdicionais do tribunal quanto a prevalência e supremacia da Constituição, pois se temia 

que o exercício de tal controle privilegiasse a aplicação dos tratados e da jurisprudência 

internacional em detrimento das regras consagradas na Carta magna. Segundo Castilla, em 

razão dessas reações, “tudo parecia indicar que o pouco que se havia conseguido ia ser posto 

de lado” (Castilla, 2013a, p. 304) em favor de novos bloqueios e obstáculos ao uso das 

normas internacionais, uma vez que a maioria dos Ministros temia que o aprofundamento da 

utilização do direito internacional gerasse constrangimentos e limites exógenos e não 

controláveis à atuação da Suprema Corte. 

 Ainda que desde 1999 os juízes tivessem conferido uma maior hierarquia aos tratados 

dentro do ordenamento jurídico mexicano, o modelo de primazia do texto constitucional 

nunca havia sido abandonado e mesmo os juízes mais progressistas não haviam conseguido 

articular a defesa do status constitucional dos acordos de direitos humanos, dentre outras 

razões porque tanto para a maioria dos Ministros quanto para o meio jurídico-acadêmico, em 

geral, o texto da Constituição não abria espaço para essa interpretação. Por um lado, não se 

discriminavam os diferentes tipos de tratados segundo temas, o que permitiria defender a 

prevalência e maior hierarquia de convenções em certos assuntos como o de direitos 

humanos, e, por outro, havia disposições expressas no artigo 133 da Constituição segundo as 

quais os todos os tratados deviam se sujeitar às determinações das normas constitucionais. 

 De acordo com Castilla, nesse contexto “o que vinha lentamente avançando [parou] 

ante o temor de que ao continuar trabalhando pudesse gerar reações que saíssem do controle, 

do que eles tinham como dominado, como mais ou menos claro” (entrevista por Skype, 

Karlos Castilla). Desse modo, 

 

“tudo isso do controle de convencionalidade assustou muito (...) E a ideia de que no 

cumprimento da sentença a Suprema Corte ia ficar submetida ante a Corte 

Interamericana, que se ia dar mais valor aos tratados que à Constituição, tudo isso. 

Ainda que na Constituição já se haviam dado certas mudanças, tudo isso gerava 

muito rechaço ou muita dúvida entre muitos dos Ministros. Não era cômodo para 

eles tratar de entrar nesses temas (...) havia muito desconhecimento. Não entendiam 

como era o processo na Corte Interamericana, não entendiam como havia sido o 

processo da Comissão à Corte para chegar à sentença, não entendiam de reservas e 

declarações interpretativas. Eram muitas coisas que se desconheciam. Então lhes 

                                                           
50

 O desconhecimento, segundo Castilla, era patente. Assim, “Queriam, por exemplo, que a Corte Interamericana 

notificasse à Suprema Corte a sentença. Bom, se você tem um pouquinho de noção sabe que isso se faz ao 

Estado e ao Ministério de Relações Exteriores ou à Embaixada do México na Costa Rica”. Ademais, contestava-

se a autoridade da Corte Interamericana, e em varias ocasiões os juízes indagaram: “quando se havia aceito a 

competência da Corte Interamericana e por que se havia aceito’” (entrevista pessoal, Karlos Castilla). 
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chega tudo isso em um momento (...) te dizem que é isso é obrigatório, pois o 

normal, desgraçadamente, foi para ser prevenidos, para ser precavidos, eliminar o 

mais possível que se pudesse o direito internacional, para não se meter em 

problemas ou para não tê-lo aí rondando” (entrevista por Skype, Karlos Castilla).  

 

 Assim, uma vez que a aceitação da jurisprudência da Corte Interamericana sobre 

controle de convencionalidade parecia para muitos Ministros levar implicitamente não só à 

aceitação da subordinação da Constituição aos tratados e à interpretação do seu conteúdo 

realizada pelo tribunal interamericano, mas também à perda da posição da Suprema Corte 

como última instância máxima de revisão e aplicação das leis no México, criou-se uma forte 

resistência e uma situação de paralisia no que dizia respeito à aplicação dessas normas. Em 

outras palavras, a decisão da Corte Interamericana no caso Radilla foi entendida pela maioria 

da Suprema Corte como uma incursão direta no seu terreno legal e uma tentativa de usurpar 

seu status de instância final do ordenamento jurídico nacional. 

 Como resultado, essas dúvidas, reticências e tensões no interior da SCJN sobre o lugar 

que deveria ser atribuído ao direito internacional dos direitos humanos fizeram com que “uma 

atividade que estava sendo já aceita e desenvolvida de maneira lenta e progressiva como uma 

interpretação em acordo com os tratados (...) fosse novamente vista (...) como algo externo 

que excede o trabalho do julgador comum e inclusive do juiz constitucional” (Castilla, 2013a, 

p. 301), o que pôs fim ao processo de avanço na utilização das normas internacionais em 

curso desde 2007. Nesse sentido, Castilla (2013a, p. 302) afirma que 

 

“se apresentou no último terço do ano 2010 e no primeiro semestre do ano 2011 uma 

paralisia no uso do direito de origem internacional ante a falta de definição da 

natureza jurídica da jurisprudência internacional e de se o trabalho da Suprema 

Corte implicava um controle de convencionalidade que a obrigava a deixar de 

aplicar a Constituição e pôr por cima de todo o sistema jurídico mexicano os 

tratados, ou se bem, como até este momento se tinha feito, era antes uma 

interpretação conforme aos tratados e a construção de intepretações constitucionais 

nutrindo o conteúdo da norma constitucional com o conteúdo dos tratados”. 

 

 Durante os quatro dias de discussão sobre o expediente Vários 489/2010, a análise dos 

Ministros “se desenvolveu com pouca ordem e sem ter como ponto de debate central o 

conteúdo do projeto apresentado” (Castilla, 2013b, p. 10), de tal modo que os 

pronunciamentos dos magistrados se ocuparam de “diversos temas e visões pessoais do pouco 

que os Ministros conheciam do sistema interamericano e do direito internacional” (ibidem). 

Prova disso era o fato de que pelo menos dois Ministros, Aguirre Anguiano e Aguilar 

Morales, negavam-se a reconhecer o mérito legal de qualquer consideração sobre o caso 

Radilla porque a sentença da Corte Interamericana supostamente não teria sido notificada de 
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forma apropriada à Suprema Corte, enquanto que em outros momentos da discussão chegou-

se até mesmo a pôr em xeque a competência do tribunal interamericano para emitir uma 

sentença condenatória contra o México
51

. Por outro lado, havia ainda Ministros para quem a 

proposta do Ministro Cossío era limitada e que defendiam incluir mais temas ou até mesmo 

ampliar o alcance dos argumentos jurídicos apresentados, sem, contudo, especificar rotas 

claras para isso (Castilla, 2013b, p. 10). 

 Ao longo desse período de debates, ocorreram ainda quatro votações sobre o 

expediente, das quais três foram intermediárias e uma definitiva. Na primeira delas, oito dos 

onze Ministros decidiram que a Suprema Corte podia analisar se lhe resultavam ou não 

obrigações provenientes da sentença do caso Radilla apesar de que não existisse uma 

notificação formal ao Judiciário. Desse modo, ignorava-se o envio à SCJN do ofício da 

Secretaria de Gobernación sobre esse assunto e a publicação dos pontos resolutivos da 

sentença no Diário Oficial da Federação, o que revelava mais uma vez a pouca familiaridade 

dos Ministros com as regras do direito internacional que regem as relações entre os Estados e 

os tribunais internacionais (ibidem). Assim, evidenciava-se o desconhecimento sobre o 

trâmite de casos contenciosos no sistema interamericano e o próprio Ministro Cossío indagou 

se os Ministros esperavam que um tabelião da Corte Interamericana lhes entregasse a sentença 

formalmente em mãos
52

. 

 Na segunda votação, sete Ministros deliberaram que o Poder Judicial da Federação 

poderia, por iniciativa própria, proceder ao cumprimento de obrigações diretas e específicas 

que lhe fossem ordenadas em uma sentença da Corte Interamericana sem necessariamente 

que, para isso, fosse preciso se coordenar com os outros poderes da União (ibidem, pp. 10-

11). Já na seguinte votação intermediária, pôs-se à consideração do Pleno uma proposta dos 

Ministros Aguirre Anguiano e Aguilar Morales segundo a qual a análise das obrigações do 

Judiciário oriundas do caso deveria se limitar apenas aos pontos resolutivos expressamente 

ordenados na sentença da Corte Interamericana (ibidem, p. 11). Por oito votos a três, os 

Ministros rejeitaram essa ideia, afirmando assim que a avaliação das exigências a serem 

cumpridas deveria ir além da consideração dos resolutivos para, eventualmente, abranger 

outros tópicos da sentença (ibidem). 
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 Cf. versões taquigráficas das sessões públicas ordinárias do Pleno da SCJN de 31 de agosto de 2010 e 6 de 

setembro de 2010. Disponíveis em: https://www.scjn.gob.mx/pleno/paginas/ver_taquigraficas.aspx. Acesso: 2 de 

maio de 2015. 
52

 Cf. versão taquigráfica da sessão pública ordinário do Pleno da SCJN de 31 de agosto de 2010. Disponível em: 

https://www.scjn.gob.mx/pleno/paginas/ver_taquigraficas.aspx. Acesso: 2 de maio de 2015. 
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 Finalmente, antes da quarta e última votação, de caráter definitivo, discutiu-se, dentre 

outras questões, não só se a Corte Interamericana havia excedido as competências que lhe 

eram conferidas por seu Estatuto, mas também se a sentença podia ter efeitos para os juízes 

nacionais (ibidem). Nesse contexto, houve Ministros que defenderam a postergação da análise 

do tema para que ela fosse desenvolvida em outro projeto, enquanto que, por outro lado, 

também “se debateu se em um expediente vários de consulta a trâmite se podia levar a cabo 

essa análise e inclusive se era adequado o que se propunha no projeto” (Castilla, 2013b, p. 

11).  

 Como resultado, o Presidente da Corte pediu que os Ministros declarassem se 

apoiavam o projeto de Cossío ou se consideravam que, por ter ultrapassado as finalidades da 

consulta a trâmite, esse texto deveria ser rejeitado (ibidem, pp. 11-12). Com uma maioria de 

oito votos, o Pleno decidiu que a proposta para o expediente Vários 489/2010 havia excedido 

os fins, conteúdos e alcance da consulta originalmente formulada (ibidem, p. 12), uma vez 

que se havia ordenado apenas “fazer uma declaração acerca da possível participação do Poder 

Judicial da Federação na execução da sentença ditada pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso Radilla Pacheco contra os Estados Unidos Mexicanos”
53

.  

Apenas a Ministra Sánchez Cordero e os Ministros Cossío e Silva Meza defenderam o 

projeto que foi assim descartado, e a matéria foi alocada para a análise da Ministra Luna 

Ramos (ibidem). A esse respeito, a Ministra Sánchez Cordero salienta a posição assumida 

pelo grupo minoritário de Ministros ao frisar que “Há os que disseram: não, simplesmente não 

há maneira, porque não há um processo legal para homologar a sentença internacional. Outros 

dissemos: não, não, não, vamos nos encarregar desta sentença” (entrevista pessoal, Ministra 

Sánchez Cordero). Porém, ao final esse posicionamento foi derrotado e nesse momento tudo 

parecia indicar que esse seria apenas o início de uma série de futuros retrocessos no que dizia 

respeito à utilização da normatividade internacional em temas de direitos humanos. Se até 

então a SCJN havia experimentado um processo de aprendizagem sobre como usar o direito 

internacional dos direitos humanos impulsionado inicialmente pelo gabinete do Ministro 

Cossío, gerava-se com o caso Radilla um sério impasse que ameaçava esse movimento. 

 Como bem lembra Castilla (2013b), “durante as 4 sessões o que menos importou foi o 

conteúdo do documento que se apresentou, já que muitas das perguntas que se formularam 

como votação e outras que se deram ao longo das sessões encontravam resposta clara no 

projeto” (Castilla, 2013b, p. 12). Nesse sentido, as resistências suscitadas pelo projeto de 
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 Cf. versão taquigráfica da sessão pública ordinário do Pleno da SCJN de 7 de setembro de 2010. Disponível 
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Cossío eram resultado, portanto, não de meras questões técnicas sobre os limites do alcance 

de um expediente “Vários” ou de leituras equivocadas da proposta, mas sim de uma postura 

que combinava o profundo desconhecimento frente ao sistema interamericano com o rechaço 

à ideia de uma maior aplicação das normas internacionais de direitos humanos, já que as 

sentenças da Corte Interamericana e conceitos como o de controle de convencionalidade eram 

entendidos pela maioria dos Ministros da Suprema Corte como ameaças que poderiam 

subverter o modelo de supremacia constitucional no qual a SCJN exercia o papel de máximo 

tribunal do país. 

 Ainda no que tange ao rechaço do expediente Vários 489/2010, o Ministro Cossío 

reconhece que “Os advogados, nunca, ou muito poucas vezes, expressamos a materialidade do 

problema de maneira direta” (entrevista pessoal), de tal modo que, sob o manto de fórmulas 

jurídicas, “sempre ou quase sempre as respostas parecem técnicas e no fundo são problemas 

ideológicos ou de outro [tipo]” (Ministro Cossío, entrevista pessoal). Assim, no caso da 

sentença Radilla Pacheco, ele reconhece que as razões técnico-jurídicas utilizadas para 

explicar o fracasso do seu projeto escondiam na verdade os enfrentamentos e divisões de 

natureza político-ideológica entre uma minoria de Ministros interessados na aplicação do 

direito internacional dos direitos humanos e a maioria do Pleno que buscava antes reafirmar a 

proeminência da Constituição e da legislação nacional. Segundo o Ministro, 

 

“Eu tratei de dar uma resposta geral e descartaram o projeto (...) Porque eles 

pensavam que na consulta a trâmite eu devia me limitar a responder esse trâmite, 

mas não dizer quais deveriam ser os conteúdos que deviam ser tomados para 

resolver esse trâmite. Pensavam que eu fui muito longe porque eu já estava tratando 

de incorporar todo o sistema interamericano ao direito nacional, e aí não lhes 

pareceu [adequado]. Disseram: não, não, não. Cossío foi muito longe, então 

devemos detê-lo e simplesmente dizer: passe o expediente a outro Ministro para que 

faça o trâmite. Uma coisa que me pareceu muito burocrática, mas assim foi (...) 

Aqui o que me disseram é: você o único que devia ter dito no seu projeto é: tramite-

se um expediente Vários para que nesse expediente Vários se resolva o problema de 

como, no seu caso, sim ou não, cumprir com a sentença da Corte de San José. Eu o 

que fiz foi: sim, estamos obrigados ao cumprimento e para cumprir devemos fazer 

isso e isso e isso. E eles me disseram que [eu] havia ido muito longe porque devia 

ter ficado simplesmente na primeira solução (...) No fundo, eu creio que sim havia 

razões profundamente políticas dos [Ministros] nacionalistas versus os não 

nacionalistas, eu dizia da terminologia do direito internacional antigo entre monistas 

e dualistas, que é o que parecia que estávamos discutindo com estas categorias e, 

bom, essa foi a razão pela qual descartaram o projeto, quase por unanimidade” 

(entrevista pessoal, Ministro Cossío). 

 

 Passados apenas nove meses desse episódio de rejeição do expediente Vários 

489/2010, a Ministra Margarita Luna Ramos apresentou um novo projeto sobre o tema em 4 

de julho de 2011, desta vez enumerado como Vários 912/2010. Porém, nesse segundo 
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momento de apreciação das obrigações da Suprema Corte ante a sentença do caso Radilla, 

tanto as condições políticas no interior da Suprema Corte quanto o marco constitucional do 

país haviam se alterado substancialmente (Castilla, 2013b, p. 13), já que, por um lado, o 

Ministro Silva Meza, um dos juízes mais progressistas e abertos ao direito internacional, 

havia sido eleito Presidente da SCJN em 03 de janeiro de 2011, e, por outro, a reforma 

constitucional em matéria de direitos humanos havia entrado em vigor em 11 de junho de 

2011, dando não só status constitucional aos direitos humanos reconhecidos em todos os 

tratados ratificados pelo México, mas também estabelecendo o princípio pro persona, 

segundo o qual, em um eventual choque de direitos de fonte constitucional e convencional, 

deve prevalecer aquele que oferece a maior proteção à pessoa. Como resultado dessas 

mudanças, o desfecho da análise da matéria seria completamente distinto, ainda que o texto 

dessa nova proposta fosse praticamente idêntico ao projeto original do Ministro Cossío. 

Apesar das enormes semelhanças com o expediente anterior, o “Vários” 912/2010 não foi 

acusado de exceder as finalidades e alcance de uma consulta a trâmite, e sua aprovação 

significou uma série de importantes mudanças jurídico-legais no país que inclusive levaram a 

Suprema Corte a declarar o início de uma nova época jurisprudencial
54

. 

 O projeto apresentado pela Ministra Luna Ramos para o expediente continha sete 

partes expositivas (resultandos) e dez outras sobre os fundamentos e méritos jurídicos do 

assunto (considerandos), e foi discutido pelo Pleno da SCJN em seis sessões nos dias 4, 5, 7, 

11, 12 e 14 de julho de 2011 (cf. Castilla, 2013b, pp. 13-22). No primeiro resultando, 

realizava-se uma transcrição literal da publicação, no Diário Oficial da Federação, da sentença 

do caso Radilla, enquanto que nas partes expositivas subsequentes, do número dois ao seis, 

descrevia-se o trâmite que o assunto havia recebido até então no âmbito da SCJN (ibidem, p. 

13). Por fim, na última e sétima seção de caráter expositivo, transcreviam-se os pontos 

resolutivos do informe publicado em 19 de maio de 2011 pela Corte Interamericana, no qual 

esse tribunal analisava o estágio de cumprimento da sentença pelo México (ibidem, pp. 13-

14). 
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 No México, o trabalho da Suprema Corte se divide historicamente por épocas, as quais são decretadas a partir 

de transformações relevantes e notáveis do sistema normativo do país. Antes da reforma constitucional de 

direitos humanos e da resolução do caso Radilla, a Suprema Corte encontrava-se em sua nona época, e como 

resultado dessas mudanças no marco jurídico-legal do país foi decretado o início da décima época em outubro de 

2011. A esse respeito, Carlos Pérez Vázquez comenta que “a resolução do caso Radilla se dá pouco tempo 

depois, dias depois, da entrada em vigor da reforma constitucional em matéria de direitos humanos. Implica uma 

mudança de paradigma, uma inovação constitucional de tal sorte que foi necessário que em outubro a própria 

Corte decretasse o início de uma nova época (...) as reformas constitucionais do verão de 2011, a de direitos 

humanos e a de amparo, tiveram tal impacto no consciente coletivo do poder judicial da federação que 

implicaram, ou tornaram necessário, aos olhos do Pleno da Suprema Corte, decretar o início de uma nova época, 

uma mudança de época quase geológica” (Carlos Pérez Vázquez, entrevista pessoal). 
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 Com relação às partes da proposta destinadas ao estudo substantivo do tema, a 

primeira delas fixava a competência do Pleno para decidir a respeito de uma consulta a 

trâmite formulada dentro dos moldes de um expediente “Vários”, tal qual já havia ocorrido 

antes durante a apreciação do projeto do Ministro Cossío (ibidem, p. 14). Em seguida, no 

segundo considerando, transcreviam-se partes dos argumentos e decisões relevantes que 

haviam resultado do expediente Vários 489/2010, apesar do seu rechaço, enquanto que na 

terceira parte considerativa citavam-se os antecedentes e marcos mais importantes do tema 

sob estudo, assinalando todas as datas de acontecimentos relevantes para o caso Radilla desde 

a aprovação da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1969, até a publicação da 

reforma constitucional em matéria de direitos humanos em 2011 (ibidem). 

 Já no quarto considerando estabeleciam-se os tópicos que seriam analisados no projeto 

e, como bem frisa Castilla (2013b, p. 14), sob o risco de ultrapassar novamente o alcance de 

um expediente Vários, o texto propunha: analisar se alguma exceção requerida pelo México 

no momento de aceitar a jurisdição da Corte Interamericana se aplicava ao caso Radilla; 

interpretar o alcance de reservas ou declarações interpretativas realizadas pelo México ao 

aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos e à Convenção Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forçado de Pessoas; e definir quais obrigações concretas deviam ser 

cumpridas pelo poder judicial e de que maneiras elas deveriam ser implementadas (Castilla, 

2013b, p. 14). Nas três seções subsequentes, cada um desses pontos era então discutido, de 

modo que, dentre outras resoluções, o projeto concluía que o reconhecimento da jurisdição da 

Corte Interamericana obrigava a SCJN a adotar os seus critérios interpretativos nos casos 

litigiosos dos quais o México fosse parte (quinto considerando) (ibidem); que os funcionários 

públicos estatais acusados de cometerem o crime de desaparecimento forçado deviam ser 

julgados por tribunais civis e não pela jurisdição militar, o que implicava anular a reserva 

formulada pelo Estado mexicano ao artigo IX da Convenção Interamericana sobre 

Desaparecimento Forçado de Pessoas (sexto considerando) (ibidem, p. 15); e que o Poder 

Judicial possuía, de fato, uma série de obrigações a cumprir, como consequência não só do 

conteúdo da sentença da Corte Interamericana, mas, sobretudo, em razão do conteúdo do 

artigo 1º. da Constituição depois da reforma constitucional em matéria de direitos humanos 

(sétimo considerando) (ibidem). 

 Finalmente, nas três últimas seções restantes do projeto, elencavam-se de maneira 

mais pormenorizadas as obrigações que deviam ser cumpridas pelo Judiciário, às quais a 

sétima parte considerativa da proposta já havia feito menção. Assim, no oitavo considerando, 
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apresentava-se a primeira exigência que devia ser implementada, relativa à aplicação do 

controle de convencionalidade ex officio a fim de garantir que nenhuma lei contrária à 

Convenção Americana de Direitos Humanos e à interpretação oficial da Corte Interamericana 

sobre esse tratado continuasse a ser aplicada no país (ibidem). Por sua vez, já no nono 

considerando, importantes e expressas referências ao 1º. artigo constitucional eram feitas para 

embasar as considerações sobre a segunda obrigação do Poder Judicial, relacionada ao dever 

de não aplicar o foro castrense em casos de violações de direitos humanos cometidas por 

militares e de remeter essas denúncias para a justiça civil comum (ibidem, pp. 15-16), 

enquanto que a décima seção estipulava a obrigação de oferecer aos funcionários do sistema 

de justiça os cursos de capacitação e formação ordenados pela Corte Interamericana como 

uma garantia de não-repetição (ibidem, p. 16). 

 De acordo com Castilla (2013b), uma comparação desse novo projeto (912/2010) com 

o anterior (489/2010) revelava que ele era uma cópia do projeto inicialmente apresentado pelo 

Ministro Cossío, contando inclusive com inúmeras transcrições literais de seções inteiras que 

reproduziam os mesmos argumentos e raciocínios jurídicos do primeiro expediente Vários 

(ibidem, p. 16). Assim, “a única diferença de fundo entre o projeto 489 e o projeto 912 era o 

relativo ao controle de convencionalidade, que logicamente tinha que mudar ante o novo 

conteúdo do artigo 1º. constitucional” (ibidem). 

 Já no que diz respeito à receptividade do Pleno à proposta, a despeito das importantes 

alterações constitucionais ocasionadas pela reforma de direitos humanos, “alguns Ministros 

mantiveram uma resistência muito elevada a não só atender a sentença, mas novamente 

puseram em dúvidas a competência que a Corte Interamericana tinha em relação ao México” 

(Castilla, 2013b, p. 17). Porém, desta vez esse tipo de posição era claramente minoritária no 

interior da Suprema Corte, e esses Ministros não foram capazes de descartar essa nova versão 

do projeto. De fato, a maioria dos juízes decidiu que a proposta 912/2010 não havia excedido 

os seus fins e alcances, e a justificativa encontrada para embasar essa decisão foi a de que 

enquanto o expediente 489/2010 havia sido apenas uma consulta a trâmite, o projeto 912/2010 

era já propriamente um expediente Vários que permitia desenvolver todos os tópicos 

levantados pela Ministra Luna Ramos (ibidem, p. 17). Embora desprovida de qualquer 

fundamentação jurídica, uma vez que os dois expedientes eram exatamente iguais em termos 

formais e de procedimento, essa saída permitiu evitar o risco de que o projeto fosse 

descartado mais uma vez, o que refletia como, depois da alteração do marco constitucional do 
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país, a maioria dos Ministros exibia uma nova postura frente ao tema que já não invocava 

preciosismos técnico-jurídicos para evitar a análise de temas sensíveis.  

 Uma vez apresentado, o projeto suscitou 19 votações intermediárias e uma definitiva-

conclusiva. Dentre os tópicos mais relevantes discutidos, ao analisar, em 5 de julho de 2011, o 

conteúdo do quinto considerando da proposta, os 11 Ministros decidiram que as sentenças 

condenatórias da Corte Interamericana eram obrigatórias para o Poder Judicial da Federação 

(ibidem, p. 18). No entanto, os Ministros Aguirre Anguiano, Aguilar Morales e Luna Ramos 

fizeram a ressalva de que essa obrigatoriedade estava sempre condicionada tanto ao pacto que 

lhes dava origem quanto à primazia constitucional, enquanto que o Ministro Franco defendeu 

o caráter vinculante das sentenças a menos que a SCJN considerasse que elas violavam a 

Constituição (ibidem), posições que, embora minoritárias, demonstravam a persistência de 

resistências à plena aplicação do direito internacional dos direitos humanos.  

 Ademais, ainda nessa mesma sessão, indagados sobre se os critérios interpretativos da 

jurisprudência da Corte Interamericana eram obrigatórios ou apenas orientadores naqueles 

casos nos quais o México não fosse parte, uma maioria de seis Ministros, composta pelos 

juízes Aguirre, Luna Ramos, Franco, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales e Mayagoitia, 

estabeleceu que eles eram apenas orientadores, o que revelava mais uma vez tanto as divisões 

do Pleno quanto o temor de perda de autonomia decisória da Suprema Corte (ibidem). Por sua 

vez, no que dizia respeito à posição derrotada, os Ministros Valls, Sánchez Cordero e Zaldívar 

votaram pelo caráter vinculante dessa jurisprudência, no que foram acompanhados ainda 

pelos Ministros Cossío e Silva Meza, os quais utilizaram a nova redação do artigo 1º. 

constitucional para sustentar seus argumentos (ibidem)
55

. 

  Já ao considerar a partir de 11 de agosto de 2011 a oitava seção do projeto 912/2010 

sobre o mérito do assunto, relacionado com o controle de convencionalidade, sete dos dez 

Ministros presentes na SCJN, quais sejam, Cossío, Franco, Zaldívar, Valls, Sánchez Cordero, 

Ortiz Mayagoitia e Silva Meza decidiram, em 12 de agosto, que o Poder Judicial devia 

exercer um controle de convencionalidade ex officio entre as normas internas e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (ibidem, p. 20)
56

. Nesse sentido, os Ministros Cossío, 

Franco, Zaldívar e Valls argumentaram, em particular, que essa obrigação se derivava não 

tanto das resoluções expressas no parágrafo 339 da sentença da Corte Interamericana, mas 
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 Cf. versão taquigráfica da sessão pública ordinário do Pleno da SCJN de 5 de julho de 2011. Disponível em: 
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antes das novas determinações contidas no artigo 1º. da Constituição, (ibidem) o que mais 

uma vez revelava como a reforma constitucional em matéria de direitos humanos havia se 

tornado um fator-chave imprescindível nesse segundo momento de apreciação do caso 

Radilla. 

 Numa segunda votação ainda sobre esse tópico nessa mesma sessão da SCJN, repetiu-

se a configuração anterior de votos e os mesmos sete dos dez Ministros determinaram que o 

controle de convencionalidade devia ser realizado de maneira difusa por todos os juízes do 

Estado mexicano e não só pelos tribunais federais, tal qual pretendia originalmente o projeto 

da Ministra Luna Ramos (ibidem, p. 20). Após essa decisão, o Ministro Cossío propôs que 

essas alterações não deveriam ficar restritas apenas ao controle de convencionalidade, 

argumentando que a reforma constitucional em matéria de direitos humanos havia fixado 

novos parâmetros que demandavam o exercício de um novo tipo de controle de 

constitucionalidade, também de natureza difusa (ibidem, pp. 20-21). Nesse modelo, enquanto 

a Suprema Corte continuaria a ser o único tribunal com competência para expulsar por 

completo normas do sistema jurídico por meio do controle concentrado de constitucionalidade 

na análise de amparos, ações de inconstitucionalidade e controvérsias constitucionais, todos 

os outros juízes federais e locais poderiam passar a deixar de aplicar as normas contrárias não 

só aos tratados, mas também à Constituição, em matéria de direitos humanos, exercendo 

assim um controle difuso de constitucionalidade e convencionalidade (ibidem, p. 21).  

 Embora esse tema do controle de constitucionalidade difuso não constasse da sentença 

do caso Radilla, a janela de oportunidade aberta pelo expediente Vários 912/2010 foi utilizada 

pelo Ministro Cossío para realizar uma interpretação mais geral sobre os efeitos da então 

recentemente aprovada reforma constitucional de direitos humanos, e novamente por sete 

votos a três foram alterados a maneira e o modelo de exercício do controle de regularidade 

constitucional do México (ibidem, p. 21), o que era notável tendo-se em mente o histórico 

prévio do projeto 489/2010, as acusações de que o alcance de um expediente “Vários” não 

comportava esse tipo de decisões e a base que sustentava todas essas discussões, qual seja a 

análise de se o Judiciário devia ou não cumprir a sentença do caso Radilla. Uma decisão do 

sistema interamericano combinada, por um lado, com uma reforma constitucional e, por 

outro, com a existência de lideranças progressistas no interior da Suprema Corte havia 

permitido assim alcançar resultados de grande transcendência para o ordenamento jurídico 

mexicano e para o funcionamento do sistema de justiça do país. 
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 Por fim, já no que dizia respeito ao nono considerando do projeto do expediente 

Vários, relativo à jurisdição castrense, apesar da existência de certas diferenças de 

interpretação, os debates entre os Ministros foram muito mais simples, uma vez que “as 

restrições à jurisdição do foro militar simplesmente eram já parte de acatar (...) a sentença da 

Corte Interamericana” (ibidem, p. 21). Desse modo, indagados sobre se os juízes mexicanos 

deveriam replicar em futuros casos o critério de restrição ao foro militar em cumprimento 

com a sentença Radilla e em aplicação do artigo 1º. constitucional, sete dos dez Ministros 

decidiram de maneira afirmativa e sem restrições
57

 (ibidem, p. 22), e por unanimidade dos 

votos determinou-se que a SCJN devia reassumir sua competência originária frente a esse 

assunto por meio da atração de casos concretos sobre o tema até que se gerasse jurisprudência 

a respeito (ibidem)
58

.  

 Terminadas essas votações, o Ministro Cossío se encarregou de apresentar, em 14 de 

julho de 2011, uma proposta final de sentença que recolhia as decisões já tomadas 

anteriormente durante os debates e incorporava ou esclarecia apenas alguns novos elementos 

que permitissem melhorar o cumprimento com a sentença no caso Radilla (ibidem, p. 23). 

Suas considerações foram analisadas e aprovadas pelo Pleno da Suprema Corte, sofrendo 

apenas alguns poucos ajustes (Castilla, 2013b p. 25), mas isso só foi possível porque antes da 

sessão de 11 de julho a Ministra Luna Ramos havia deixado o país rumo a uma viagem 

internacional em representação da Suprema Corte, e o Ministro Cossío lhe havia pedido 

permissão para se encarregar do expediente até o término dos debates. Segundo ele, 

  

“Eu lhe pedi [o expediente Varios 912/2010]. Porque lhe disse: você se vai, isso é 

comum. Quando um se vai, encarrega seus assuntos ao companheiro que queira. 

Então eu lhe pedi: pode me deixar o seu expediente? Me disse: sim. E, claro, quando 

você fica com ele, você decide o que se faz com ele” (Ministro Cossío, entrevista 

pessoal). 

  

No total, seis grandes eixos resolutivos foram definidos pelo Ministro para a 

determinação final do expediente Vários 912/2010, quais sejam: 1) oferta de cursos e 

programas de capacitação para juízes e outros funcionários que realizassem trabalhos 

jurisdicionais, aprovada sem modificações por oito votos; 2) garantia de que o caso Radilla 

fosse investigado e processado pela jurisdição civil comum, medida que manteve sua redação 
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original e recebeu sete votos; 3) autorização para que todos os juízes mexicanos passassem a 

deixar de aplicar normas transgressoras dos direitos humanos contidos na Constituição e em 

tratados internacionais, aprovada com pequenas alterações por sete dos Ministros; 4) 

necessidade de que o Poder Judicial da Federação adequasse sua interpretação sobre a 

competência e extensão do foro militar de acordo com os padrões internacionais de direitos 

humanos, ponto aprovado por seis Ministros sem mudanças; 5) garantia de que as vítimas do 

desaparecimento forçado de Rosendo Radilla tivessem acesso ao expediente do caso em 

trâmite no sistema de justiça mexicano, resolução ratificada por sete votos; e 6) exercício da 

competência originária da Suprema Corte para decidir casos similares relativos à aplicação da 

jurisdição militar, aprovado por unanimidade (cf. Castilla, 2013b, pp. 23-28). Nas palavras do 

Ministro Cossío, 

 

 “Deu-se o expediente à Ministra Luna Ramos. A Ministra Luna Ramos tomou um 

tempo para prepará-lo, mas se deu a reforma de junho de 2011. Ela apresenta o 

projeto para discussão em julho de 2011 pouco antes de irmos ao recesso. Ela 

ademais, em representação da Corte, vai a uma viagem internacional e eu lhe peço 

que me deixe o projeto, que eu fizesse o projeto. E nestes dois dias em que ela não 

esteve, eu devo dizê-lo, aproveitei para colocar todas as ideias que eu queria colocar 

(...) eu lhes disse: ouçam, estou me encarregando do projeto da senhora Ministra, 

mas eu creio que como já se deu a reforma de 2011 devemos fazer uma construção 

total sobre a implicação dos meios de controle constitucional, a posição da Corte 

mexicana frente à Corte da Costa Rica, em geral, e, sobretudo, no controle de 

constitucionalidade” (Ministro Cossío, entrevista pessoal). 

 

 Assim, ao fazer um balanço final da tramitação do expediente Vários 912/2010, o 

Ministro Cossío oferece uma breve trajetória dos temas analisados e conclui que 

 

“Começou a discussão com uma coisa que é bastante óbvia, que dizia que no 

México há três meios de controle de constitucionalidade concentrado: o amparo, as 

controvérsias [constitucionais] e as ações [de inconstitucionalidade] e que em um e 

em outro caso pode se utilizar um mecanismo de controle de regularidade 

constitucional ou convencional. Depois, em uma discussão que tivemos muito tempo 

no país, disse que também devíamos descentralizar o controle ao difuso, por 

constitucionalidade e convencionalidade. Depois dizia que o princípio pro persona 

devia ser aplicado a todas as autoridades do país e finalmente eu disse que as 

sentenças da Corte Interamericana deviam ser vinculantes, mas a expressão 

vinculantes assustou muito os Ministros. Então eu assim sim disse: se pressiono 

mais pelo uso da expressão vinculante vou romper o centro e vou perder o assunto. 

Então aceitei pôr orientadoras, pensando que isso devia ser discutido em outro 

momento porque já havíamos ganhado muito estrategicamente. Disse: me retiro por 

aqui, está bem, orientadora. E esse é o sentido da coisa” (Ministro Cossío, entrevista 

pessoal)
59

. 
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 Durante esse processo, ainda segundo o Ministro Cossío, “fomos desarmando um por um os nacionalistas. 

Dizer: não, não, isso não passa, isso não passa, isso não passa. Com muito cuidado. E eu depois pensei que não 

sei como o aprovaram todo. Vendo-o a distância, digo: o que aconteceu esse dia [de 14 de julho de 2011, data da 

aprovação do expediente]?” (entrevista pessoal). 
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 Frente a esse conjunto de decisões tomadas, é possível afirmar que foram três os 

principais tópicos abordados pelo expediente Vários 912/2010 ao final das deliberações do 

Pleno da Suprema Corte: 1) o modelo de recepção do direito internacional dos direitos 

humanos e o lugar ocupado por essas normas dentro do ordenamento jurídico mexicano 

depois da reforma constitucional em matéria de direitos humanos, o que levou finalmente ao 

abandono do princípio de hierarquia constitucional em favor da aplicação do princípio pro 

persona, de prevalência da proteção mais ampla às pessoas
60

; 2) limitação da jurisdição 

militar, excluindo de sua competência casos de violações de direitos humanos de civis; e 3) 

implantação de um novo modelo de controle difuso de constitucionalidade e de 

convencionalidade, mediante o qual juízes locais e federais deveriam deixar de aplicar normas 

contrárias aos direitos humanos reconhecidos pela Constituição e tratados ratificados pelo 

México
61

. Além disso, a SCJN também reconhecia, dentre outros pontos, que não estava 

facultada a avaliar os litígios e a competência da Corte Interamericana, de tal modo que devia 

se limitar apenas a cumprir a totalidade dos critérios de suas sentenças condenatórias, e que a 

jurisprudência oriunda de outros casos nos quais o México não fosse parte tinha caráter 

orientador para suas futuras decisões. 

 Todavia, o tema da justiça de transição não foi abordado pela Suprema Corte, e 

mantém-se como uma grande dívida do sistema jurídico mexicano. As questões relativas ao 

controle de convencionalidade e à jurisdição militar dominaram os debates e embora a própria 

sentença da Corte Interamericana tenha individualizado a análise do caso Radilla, o que já 

dificultava por si só desenvolver esse marco sobre as obrigações do Estado em questões de 

verdade, justiça e reparações, reconhecia-se, na parte de contextualização da decisão, o padrão 

sistemático de violações e desaparecimentos levados a cabo durante a guerra suja, o que 

oferecia elementos para que a SCJN enfrentasse o tópico da justiça de transição. 

 Segundo Karlos Castilla, a questão foi por ele introduzida de maneira explícita no 

projeto apresentado pelo gabinete do Ministro Cossío, mas “nesta última Nota Prévia ao 

Pleno, quando se aprova o [expediente] de Radilla, o primeiro que se eliminou foi isso” 

(Karlos Castilla, entrevista por Skype). Ele recorda que os Ministros “nem sequer entendiam o 
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 Essa mudança assinalava a entrada em vigor “de um novo marco constitucional no qual os tratados em matéria 

de direitos humanos e a Constituição formam um bloco de direitos humanos sem hierarquias”, de tal modo que 

“deverá prevalecer a norma mais protetora ou menos restritiva dos direitos das pessoas sem importar o órgão 

legislativo nacional ou internacional do qual emanem” (Castilla, 2013b, p. 33). 
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 Porém, a Suprema Corte continuava a ser o único tribunal com competência para excluir por completo do 

ordenamento jurídico e declarar como inválidas as normas inconstitucionais e contrárias aos tratados. Em outros 

termos, “A Suprema Corte é a única que declara a inconstitucionalidade ou inconvencionalidade; os demais 

juízes só não aplicam” (Castilla, 2013b, p. 31). 
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que era justiça de transição (...) Me lembro na Corte que quando lhes dizia: não, é que essa 

parte é de justiça de transição [justicia transicional] e tudo [o mais], entendiam transnacional 

e não transicional” (Karlos Castilla, entrevista por Skype). Assim, na sua avaliação, a questão 

foi eliminada “porque não entendiam o termo justiça de transição. Como que disseram: não, 

quem sabe o que é isso, melhor para fora tudo” (Karlos Castilla, entrevista por Skype). Como 

resultado, ficaram sem receber qualquer consideração pelo Pleno os dispositivos que ele havia 

inserido sobre o tema, os quais envolviam 

 

“Basicamente, a necessidade de reabrir ou entrar na análise de todos estes fatos do 

passado, na parte de criar e dar mais peso a toda essa parte de verdade e justiça 

como elementos que estivessem presentes no ordenamento jurídico mexicano para 

atender situações do passado e não repeti-las, meter-se na direção das reparações, do 

direito à verdade” (entrevista por Skype, Karlos Castilla). 

 

 Assim, em suma, o tema da justiça de transição 

 

“não foi considerado pelo pouco entendimento que se tem dele, assim como pelo 

desconhecimento de que a sentença se enquadra em um conjunto de decisões da 

Corte Interamericana que se ocupa disso, com o que se perdeu uma grande 

oportunidade de convertê-la em todos os sentidos em uma verdadeira decisão 

histórica, já que era o momento perfeito para dar o entendimento total que deve ter o 

caso Radilla Pacheco, pois não só é relativo à jurisdição militar, mas também aos 

temas de verdade, justiça e sanção com relação a fatos do passado. Ainda que esta 

omissão não fosse um problema exclusivo da Suprema Corte, já que também 

derivou do fato de que não existiram estímulos externos que lhe pedissem levantar 

tal tópico e, ao ser um tema que não é de tão fácil entendimento e que tem muito 

pouco desenvolvimento no país, desde o interior do tribunal não era fácil introduzi-

lo” (Castilla, 2013b, pp. 25-26). 

 

 Apesar dessa importante limitação, há de se reconhecer a transcendência das outras 

alterações efetuadas pela SCJN, e para que tais resoluções fossem adotadas foi fundamental a 

alteração do marco constitucional do país produzida pela reforma em matéria de direitos 

humanos, e, em menor medida, pela reforma da ação de amparo. Em 6 de junho de 2011 foi 

publicada a reforma de diversas disposições da Constituição em relação ao “juízo de amparo”, das 

quais se destacava a alteração do conteúdo do artigo 103, parágrafo 1, cuja nova redação dispunha 

que: 

  

“Artigo 103. Os Tribunais da Federação resolverão toda controvérsia que se suscite:  

I. Por normas gerais, atos ou omissões da autoridade que violem os direitos humanos 

reconhecidos e as garantias outorgadas para sua proteção por esta Constituição, 

assim como pelos tratados internacionais dos quais o Estado Mexicano seja parte”
62

.  
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 México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponível em: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/119.htm?s=. Acesso: 2 de maio de 2015. 
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 Alguns dias depois, em 10 de junho de 2011, outra reforma constitucional, desta vez 

voltada especificamente para o tema dos direitos humanos, foi também publicada. Dentre as 

muitas alterações por ela realizadas, destacava-se a mudança do primeiro capítulo da 

Constituição, cujo título passava de “Dos Direitos e Garantias Individuais” para “Dos Direitos 

Humanos e suas Garantias”. A nova redação do primeiro artigo desse capítulo inicial da 

Constituição passou a estipular que  

 

“Artgo 1o. Nos Estados Unidos Mexicanos todas as pessoas gozarão dos direitos 

humanos reconhecidos nesta Constituição e nos tratados internacionais dos quais o 

Estado Mexicano seja parte, assim como das garantias para a sua proteção, cujo 

exercício não poderá restringir-se nem suspender-se, salvo nos casos e sob as 

condições que esta Constituição estabelece. 

 

As normas relativas aos direitos humanos se interpretarão em conformidade com 

esta Constituição e com os tratados internacionais da matéria, favorecendo em todo 

tempo às pessoas a proteção mais ampla. 

 

Todas as autoridades, no âmbito de suas competências, têm a obrigação de 

promover, respeitar, proteger e garantir os direitos humanos em conformidade com 

os princípios de universalidade, interdependência, indivisibilidade e progressividade. 

Como consequência, o Estado deverá prevenir, investigar, sancionar e reparar as 

violações aos direitos humanos, nos termos que estabeleça a lei”
63

. 

 

 Essas mudanças do marco constitucional e, sobretudo, a reforma em matéria de 

direitos humanos, que concedia status constitucional aos direitos humanos reconhecidos em 

tratados e determinava a aplicação do princípio pro persona, alteraram de maneira decisiva a 

correlação de forças no interior da Suprema Corte em favor do grupo mais progressista de 

Ministros favoráveis à aplicação do direito internacional dos direitos humanos. Esses novos 

dispositivos ofereceram um suporte legal e constitucional claro e explícito para que esses 

Ministros pudessem impulsionar a utilização da normatividade oriunda do sistema 

interamericano de direitos humanos e de outras fontes internacionais, dissipando assim muitas 

dúvidas e resistências da maioria dos outros Ministros que tradicionalmente haviam 

argumentado que o princípio de prevalência da Constituição consagrado pelo artigo 133, que 

subordinava a aplicação dos tratados internacionais ao seu respeito ao texto constitucional, 

impunha limites ao uso das normas internacionais. Desse modo, punha-se fim ao impasse 

gerado durante a primeira análise do expediente Vários 489/2010 que havia levado a uma 

situação de paralisia e crescente oposição no que dizia respeito à incorporação dessas regras, 

dando início assim, de acordo com a classificação de Castilla (2013a), a um terceiro 
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momento-chave de aplicação do direito internacional dos direitos humanos pela Suprema 

Corte. 

 Em outras palavras, a reforma constitucional entrou em vigor num momento em que o 

uso da normatividade internacional na SCJN se encontrava em uma encruzilhada depois de 

alguns avanços, e seu papel foi determinante porque ela foi capaz de resolver, naquele 

momento, em grande medida, as disputas entre os Ministros, empoderando, nesse sentido, os 

juízes mais abertos aos tratados e convenções internacionais. Se antes essas divisões não 

encontravam outra solução que não fosse o retrocesso na aplicação dos instrumentos 

internacionais, dada a posição minoritária dos Ministros favoráveis a essa agenda, com a 

reforma foram consagradas várias novas obrigações constitucionais que levaram até mesmo 

magistrados de perfil mais conservador e positivista a rever suas posições anteriores, sem que 

necessariamente isso tenha anulado todas as resistências a respeito, tal qual ficou claro nos 

votos dos Ministros Aguirre Anguiano, Aguilar Morales e Pardo Rebolledo durante as 

discussões do expediente Vários 912/2010. Se antes se afirmava que a ausência de 

dispositivos expressos na Constituição impossibilitava conceder um conteúdo mais amplo ao 

artigo 133 e aplicar de forma direta as obrigações da Convenção Americana (Castilla, 2013a), 

o novo artigo 1º. constitucional estabelecia novas bases para uma maior incorporação dessas 

normas, e até mesmo os juízes “bocas da lei” já não podiam se valer, como antes, de artifícios 

e justificativas legais para ignorar essa mudança e continuar a não aplicar o direito 

internacional dos direitos humanos.  

 Desse modo, “se encerra o debate a respeito do controle de convencionalidade, já que 

não será necessário que ele se coloque a discussão, pela simples razão de que os tratados já 

formam parte da Constituição” (Castilla, 2013a, p. 306), e “a reforma constitucional dá uma 

profundidade à resolução [do expediente Vários] que [ela] não tinha tido em outubro [de 

2010]” (entrevista pessoal, Carlos Pérez Vázquez). Em outras palavras, como resultado de um 

“consenso [que] se materializou em uma reforma constitucional aprovada por uma quase 

unanimidade, por todas as forças políticas, muito aplaudida pela sociedade civil”, “houve uma 

inovação constitucional, como se houvesse caído um meteorito na Constituição. Então mudou 

o jogo completamente, mudou a linguagem, mudou o jogo no interior da Suprema Corte” 

(entrevista pessoal, Carlos Pérez Vázquez).  

Nesse sentido, a Ministra Sánchez Cordero avalia que, após a reforma constitucional 

em matéria de direitos humanos, o tópico referente à obrigatoriedade de aplicar o direito 

internacional dos direitos humanos “Estava claro pela Constituição, estava claro pela Corte 
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Interamericana, estava claro para a Corte mexicana e agora está claro para todos” (entrevista 

pessoal, Ministra Sánchez Cordero). Assim, em resumo, 

 

“agora a margem de apreciação com relação ao valor, hierarquia, formas de 

interpretar e obrigações a cumprir se encontram de maneira expressa no texto 

constitucional e já não só nos tratados; agora sem pretexto algum está estabelecido 

em uma norma de origem nacional – que é a suprema – o lugar que ocupa o direito 

internacional dos direitos humanos” (Castilla, 2013a, p. 308)
64

. 

 

 Ao avaliar as condições que, no interior da Suprema Corte, permitiram a aprovação 

bem-sucedida do expediente Vários nessa segunda vez em que o assunto foi analisado pelo 

Pleno do tribunal, o Ministro Cossío frisa também a importância da alteração do marco 

constitucional do país. Para ele, os novos recursos jurídico-legais domésticos à disposição dos 

Ministros mais progressistas e abertos ao direito internacional desde a aprovação da reforma 

constitucional de 2011 foram determinantes para que a Suprema Corte aceitasse cumprir suas 

obrigações referentes ao caso Radilla, dando ao expediente 912/2010 um tratamento diferente 

ao antes concedido ao 489/2010, 

 

“porque o que se pôde falar é desde a nova ideologia constitucional. Realmente, é 

esse o tema. Ou seja, a Constituição sofreu não sei se a mais, mas sim é uma das 

mais importantes mudanças que já teve (...) A Corte não pode enfrentar o problema 

do direito convencional como se não houvesse acontecido a reforma constitucional 

(...) Eu creio que se não se tivesse dado a reforma constitucional, dificilmente 

haveria aceito a maioria a mudança também do projeto (...) Eu creio que dificilmente 

o teriam aceito (...) porque eu creio que a resposta teria sido: bom, o que mudou? 

Nada. Pois se não mudou nada, para que mudamos nós? Mas como é um artigo 

primeiro (…) muito potente, diz muitas coisas, se você o lê com cuidado é uma 

coisa gigantesca, então daí foi dizer: vejamos, o constituinte democrático, esta 

história, e se construiu de uma maneira distinta” (entrevista pessoal, Ministro 

Cossío). 

 

 De modo similar, a Ministra Sánchez Cordero considera que a aprovação, pelo 

Congresso, da reforma de 2011 justamente no intervalo entre os dois momentos de apreciação 

do caso Radilla foi um fator fundamental que finalmente ofereceu uma base constitucional 

clara, sólida e indiscutível para que ela e outros Ministros que já vinham impulsionando a 

aplicação das normas internacionais de direitos humanos desde o âmbito da Primeira Sala 

pudessem finalmente fazer avançar essa agenda no Pleno do tribunal, de modo tal que a 

incorporação do direito internacional se convertesse em uma exigência de cumprimento 
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 Segundo Castilla, “houve uma reforma constitucional e o marco constitucional é diferente, não? E isso um 

pouco lhes dava certo respaldo para o que tinham que fazer. Talvez isso foi o principal, isto é, ‘bom, a 

Constituição já está mais aberta frente ao direito internacional, vejamos por onde vamos’. Creio que nisso mudou 

um pouco, isto é, ‘já o diz a minha Constituição, não só diz o tratado diretamente’” (entrevista por Skype, Karlos 

Castilla). 
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obrigatório para a SCJN e demais tribunais, e não mais apenas em um exercício dependente 

da discricionariedade e inclinações pessoais dos juízes. Nas suas palavras, 

 

 “foi uma harmoniosa e quase extraordinária conjuntura que o assunto Vários fosse 

descartado e reanalisado [returnado] e discutido tantas vezes, e ao final vem a 

reforma de direitos humanos casualmente para o evento histórico da resolução do 

caso Radilla Pacheco (...) e o expediente Vários se lista justo quando a reforma já 

havia entrado em vigor. Então o marco constitucional havia mudado (...) Um 

presente por parte do Constituinte, do poder revisor da Constituição, que modifica, 

sim, efetivamente, para estar de acordo com o movimento de direitos humanos (...) o 

Constituinte reforma o artigo primeiro e a Corte resolve o caso Radilla Pacheco 

justamente depois de que o artigo primeiro é reformado (...) já com um marco 

constitucional no qual se amplia o espectro de proteção de direitos humanos da 

Constituição e de todos os tratados internacionais. Iimagine como nós já com um 

marco constitucional e com uma sentença de Radilla Pacheco dissemos: 

evidentemente, há um controle de convencionalidade e a sentença nos obriga a nos 

distanciar ou a nos separar de uma tese de jurisprudência que dizia que só o poder 

judicial da federação era o único que fazia controle concentrado de 

constitucionalidade (...) Então ao ter este marco constitucional distinto, o que 

fizemos? Um controle difuso da constitucionalidade de todas as leis através da não 

aplicação por todos os juízes do país. Imagine isso o que significa. E não somente 

um controle de constitucionalidade, mas também um controle de convencionalidade 

(...) Então a Corte mexicana com este marco constitucional muda a jurisprudência, 

modifica a jurisprudência, se distancia da jurisprudência. Diz: sim, okay, acato a 

sentença da Corte Interamericana e todos os juízes do país farão agora controle de 

constitucionalidade e de convencionalidade” (entrevista pessoal, Ministra Sánchez 

Cordero). 

 

 Dessa maneira, se, pelo menos desde 2007, o uso do sistema interamericano já vinha 

sendo instrumentalizado, ainda que muitas vezes de forma lenta, pelos juízes progressistas 

para a construção de uma agenda de direitos com a qual a SCJN não havia contado 

tradicionalmente ao longo da sua história, em boa medida em razão da dificuldade encontrada 

pelos atores societais para ativar os seus canais de acesso e levar essas demandas à sua 

consideração, frente à reforma de 2011 esses Ministros puderam usar a segunda análise do 

caso Radilla para vencer o impasse que se havia gerado no interior da SCJN, em 2010, sobre o 

lugar ocupado pelo direito internacional dos direitos humanos no ordenamento jurídico 

mexicano. Superada a fase antes permeada por tensões e resistências no que dizia respeito ao 

debate e interpretação de que o controle de convencionalidade poderia levar à submissão da 

SCJN e do direito mexicano, foi possível então dar continuidade à utilização prévia das regras 

internacionais que já vários Ministros vinham impulsionando dentro do tribunal.   

 Nesse sentido, a aplicação dessas normas, embora potencialmente incitada de maneira 

determinante pela reforma, não se explica apenas pela existência desses dispositivos 

constitucionais, pois também refletia – e exigia – a pré-existência e o ativismo judicial desse 

grupo de magistrados que estavam já preparados para se apropriar dessa janela de 
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oportunidade resultante da mudança do marco constitucional quando ela surgiu, valendo-se 

assim do sistema interamericano e dos instrumentos internacionais de direitos humanos, de 

modo mais geral, como uma ferramenta para se apropriar da temática dos direitos. Ademais, a 

reforma e o uso da normatividade internacional de direitos humanos que ela permitia 

constituíam também um canal de empoderamento adicional desses Ministros e da SCJN, em 

termos mais amplos, como órgão institucional, frente aos outros dois poderes, já que o 

tribunal dispunha de um novo e vasto acervo jurídico-legal com o qual podia, ao menos em 

tese, controlar a legislação aprovada pelo Congresso e regular a ação de todas as autoridades 

públicas
65

. 

 Assim, em suma, tanto a incorporação do direito internacional e do sistema 

interamericano quanto o recente ativismo em temas de direitos humanos foram desde o início 

uma aposta do setor mais progressista dos juízes de aproximar a Suprema Corte da cidadania, 

ganhar projeção com essa nova agenda e fortalecer o tribunal frente ao Executivo e 

Legislativo. Para esse grupo de Ministros, o caso Radilla era um capítulo adicional de um 

processo mais amplo de mudança, legitimação e fortalecimento político da SCJN como 

tribunal constitucional do país em curso desde 1994. Depois de adquirir independência e 

autonomia e de se tornar um árbitro central das disputas político-institucionais no país, era 

preciso dedicar mais atenção para os vínculos com a sociedade e com a questão dos direitos 

humanos, já que o ciclo histórico de construção e afirmação do papel da SCJN como um 

tribunal constitucional digno de destaque não estaria completo enquanto a Corte não tivesse 

uma agenda clara nesses temas, sobretudo tendo-se em mente que, como máximos intérpretes 

da Constituição, espera-se que os tribunais supremos dos países não só assumam, mas 

também se destaquem por um papel de protagonismo na defesa de direitos e garantias 

fundamentais. 

 Diante desse cenário, o expediente Vários 912/2010 e a aprovação da reforma 

constitucional foram entendidos pelos Ministros progressistas como os pontos de partida que 

poderiam ajudá-los finalmente a terminar de forjar esse processo, concedendo assim a estatura 

política e importância das quais a SCJN ainda não gozava frente a esses assuntos. Desse 
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   Embora em 2011 os Ministros mais progressistas não tenham conseguido aprovar o caráter vinculante da 

jurisprudência do sistema interamericano, em setembro de 2013 eles finalmente foram capazes de formar uma 

maioria de seis votos que tomou essa decisão durante a análise da contradição de tese 293/2011. No que diz 

respeito ao empoderamento gerado pela apropriação desse corpo normativo, Carlos Pérez afirma que “Essa 

jurisprudência é muito ampla. São 135 mil conceitos desde 79 para cá. Isso passou a ser parte do nosso acervo 

jurisprudencial em uma tarde. Então, claro que os Ministros sabem do efeito útil que essa incorporação dessa 

riqueza, desse acervo, pode ter para o desenvolvimento jurídico no México” (Carlos Pérez Vázquez, entrevista 

pessoal). 
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modo, o interesse orientador a guiar o cálculo e as estratégias desses Ministros era o de 

substituir a imagem de uma Corte Suprema incapaz de cumprir plenamente o papel de 

máximo intérprete da Constituição em razão do seu fracasso de construir uma agenda de 

direitos na sua primeira década de funcionamento independente por outra na qual a 

importância da atuação do tribunal deveria se equiparar - ou até mesmo superar – à de outras 

cortes constitucionais como resultado da aplicação do direito internacional dos direitos 

humanos. 

 Dentro desse modelo de incorporação do direito internacional, a instrumentalização da 

normatividade de direitos humanos e do sistema interamericano, em particular, tem fornecido, 

portanto, não só recursos e argumentos jurídico-legais adicionais para o setor progressista de 

juízes, seja em seus embates com a ala mais conservadora e soberanista de Ministros, seja em 

suas relações com o Executivo e Legislativo, mas também ganhos de legitimidade, prestígio 

institucional e visibilidade, doméstica e internacional, para a Suprema Corte de modo mais 

geral, posicionando-a não mais como uma corte alheia a questões de direitos, mas antes como 

um tribunal constitucional à mesma altura de outras cortes reconhecidas por seu ativismo 

judicial nesses temas. Nesse sentido, o caso Radilla deu à SCJN uma projeção como protetora 

de direitos humanos da qual ela não dispunha antes, ajudando-a a se distanciar do seu passado 

de uma Corte irrelevante ou cujo protagonismo e importância só se viam refletidos na 

resolução de conflitos entre atores político-institucionais. 

 Prova disso são dois prêmios de grande importância internacional entregues 

recentemente ao tribunal, impensáveis até alguns anos atrás, os quais demonstram os frutos e 

resultados dessa tentativa de estabelecer e fixar não só uma nova abordagem, mas uma 

identidade distinta para a Suprema Corte. Em novembro de 2013, dado o impacto da análise 

do caso Radilla, a SCJN recebeu o primeiro grande reconhecimento internacional quando a 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) decidiu 

registrar os expedientes judiciais 489/2010 e 912/2010 dentro do acervo do Programa 

“Memória do Mundo”, um patrimônio documental que, por sua transcendência, é considerado 

de importância mundial, e que agrega, por exemplo, o arquivo da construção e queda do Muro 

de Berlim, o processo penal contra Nelson Madela e o diário de Anne Frank. 

 Em dezembro desse mesmo, ainda como consequência das mudanças jurisprudenciais 

iniciadas com o expediente Vários 912/2010 do caso Radilla após a entrada em vigor da 

reforma constitucional de direitos humanos, a Suprema Corte mexicana recebeu também o 

Prêmio Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), distinção conferida 
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anualmente desde 1968 como um reconhecimento do trabalho de promoção e defesa dos 

direitos humanos realizado por indivíduos e instituições ao redor do mundo e que, pela 

primeira vez, era entregue a um tribunal. Dentre os agraciados com essa premiação, destacam-

se Nelson Madela, Martin Luther King, Jimmy Carter e organizações como o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, Anistia Internacional, Human Rights Watch e a Comissão 

Internacional de Juristas, uma lista de distinguidas personalidades e organizações com as 

quais a SCJN passaria a dividir a honra desse prêmio. 

 Para os juízes progressistas da Suprema Corte que têm impulsionado esse premiado 

modelo de apropriação do sistema interamericano e das normas internacionais, as relações do 

tribunal com o regime regional e internacional de direitos humanos devem ser entendidas não 

como um elemento de eventual subordinação da SCJN, mas sim como uma via de cooperação 

que permita ao tribunal mexicano incorporar discussões, critérios e argumentos sobre direitos 

humanos já consolidados na esfera internacional. Desenvolver de maneira independente todos 

esses tópicos implicaria custos e esforços desnecessários em vista da disponibilidade dos 

recursos jurídico-legais internacionais, e, dada a resistência tanto dos Ministros mais 

conservadores quanto do meio jurídico-legal, de modo mais amplo, não necessariamente os 

resultados obtidos ao final desse exercício seriam satisfatórios, de tal modo que para esses 

magistrados a via mais fácil, rápida e segura para obter avanços na agenda de direitos 

humanos é justamente a de se atrelar ao regime internacional e, em particular, ao sistema 

interamericano. Dada a posição minoritária e a fraqueza relativa desse grupo, recorrer a esses 

mecanismos e instrumentos externos torna-se a melhor estratégia para alcançar seus objetivos, 

sobretudo depois da reforma constitucional que lhes conferiu uma sustentação jurídica mais 

sólida para levar a cabo a aplicação do direito internacional dos direitos humanos. 

 Nesse sentido, Carlos Pérez Vázquez afirma que  

 

“O que se tem enfatizado é isso: a Corte mexicana não se entende como uma corte 

subsidiária ou subordinada à Corte Interamericana. Ou seja, acreditamos antes que a 

Corte Interamericana é uma corte subsidiária do sistema mexicano. É uma garantia a 

mais de proteção aos direitos, antes que nada, dos mexicanos e das pessoas que estão 

no México. Isto é, uma salvaguarda a mais (...) Entre as duas cortes não há 

hierarquias. Há um diálogo. Um diálogo. E neste caso para a Corte mexicana tem 

sido muito bom esse diálogo porque nos tem permitido incorporar muitos critérios, 

muitas formas de entender o direito. Economizou muito tempo em argumentos, em 

discussões, enfim, e vemos que também a Corte Interamericana tem tirado proveito 

da relação, pelo sentido de que começou a gerar, a utilizar critérios da Corte 

mexicana em casos recentes – Atala Rulfo, Gellman contra o Uruguai (...) 

desenvolvimentos da Corte mexicana em assuntos que envolvem direitos 

concretamente. Então creio que tem sido benéfico para ambas partes, partindo da 

base de que a Corte mexicana não considera que a Corte Interamericana seja uma 
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corte de apelação, superior ou de revisão do que faz a corte nacional” (entrevista 

pessoal, Carlos Pérez Vázquez). 

 

 Durante a presidência da SCJN pelo Ministro progressista Silva Meza (2011-2015), 

reconheceu-se desde o princípio que a reforma constitucional e as mudanças iniciadas com o 

caso Radilla enfrentarão ainda por muito tempo uma série de obstáculos, mas ao mesmo 

tempo não se escondia o orgulho gerado por essas novas credenciais e premiações que, a 

despeito de todos os problemas, provariam a seriedade da nova rota traçada pelo tribunal, na 

qual o cumprimento com o sistema interamericano tem servido com um atalho para que a 

Corte construa e se aproprie de uma agenda própria de direitos humanos. Segundo Carlos 

Pérez, assessor da presidência da SCJN e coordenador da área de direitos humanos do tribunal 

(2011-2015), “não se trata de inventar a roda: há rotas traçadas pela comunidade internacional 

para ingressar numa sociedade de direitos e aí vamos. Já assinamos os tratados, já os 

reconhecemos, nossa Corte está tratando de aplicá-los, tratamos de chegar à maior quantidade 

possível de juízes” (entrevista pessoal, Carlos Pérez Vázquez). Com relação mais 

especificamente à importância do recente reconhecimento internacional, na sua avaliação isso 

concede à SCJN um status que a posiciona no mesmo patamar – ou até mesmo em um lugar 

superior – daquele ocupado há mais tempo por outros tribunais constitucionais de prestígio. 

Nas suas palavras, 

 

“a Corte mexicana como resultado do prêmio da ONU (...) é a primeira vez que se 

entrega um prêmio a uma Suprema Corte, Corte Suprema, Tribunal Supremo (...) 

por respeitar direitos. Então isso lhe permite à Corte mexicana pois sim falar com 

toda tranquilidade e franqueza com qualquer outro tribunal do mundo sobre direitos 

humanos. Esta é a única Corte que foi premiada por seu trabalho em matéria de 

direitos humanos” (entrevista pessoal, Carlos Pérez Vázquez). 

 

 Boa parte desse prestígio se deve às atividades desenvolvidas pelo Ministro Silva 

Meza entre 2011 e 2015 à frente do tribunal, depois da aprovação do expediente “Vários” 

912/2010, uma vez que a incorporação dos tratados internacionais ao trabalho jurisdicional da 

Suprema Corte e demais tribunais mexicanos se tornou uma das principais linhas de atuação 

do seu mandato. O Ministro transformou o gabinete da presidência da SCJN em plataforma 

para impulsionar a reforma, agregando-lhe formalmente uma estrutura de coordenação em 

direitos humanos, responsável, dentre outras ações, pela organização de inúmeros cursos de 

capacitação para juízes, publicação de protocolos de acesso à justiça baseados nos padrões e 

normas internacionais, e desenvolvimento de ferramentas eletrônicas de consulta a 

instrumentos internacionais, dos quais se destacam compilações de tratados e um buscador da 
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jurisprudência interamericana
66

. Ademais, foram estabelecidos convênios de cooperação com 

a CIDH, Corte Interamericana, Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, 

ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), Unesco e ONU-Mulheres
67

. 

 Antecipando as enormes resistências e desafios que surgiriam durante o processo de 

implementação da reforma constitucional, dada a radical mudança de paradigma que ela 

implica ao buscar substituir o critério de hierarquia normativa da Constituição pelo princípio 

pro persona, o Ministro Silva Meza decidiu estrategicamente utilizar o peso institucional da 

presidência da Suprema Corte para fomentar a disseminação dessas mudanças. Segundo 

Carlos Pérez Vázquez, 

 

“O Ministro Presidente decide no ano de 2012 que seu gabinete de assessoria se 

encarregue também de articular os esforços institucionais para implementar a 

reforma. Porque a implementação da reforma no interior do poder judicial da 

federação e frente aos poderes locais necessita não somente de sentenças, de 

decisões concretas, de resoluções, de critérios jurisdicionais, mas também necessita 

de muita informação e [de] muitos materiais para os juízes, para os julgadores. Os 

juízes são os primeiros obrigados a aplicar tratados e necessitavam ter os tratados, 

compilações de tratados, compilações de boas práticas, de padrões internacionais, 

experiências comparadas. Necessitavam ouvir de primeira mão os pontos básicos do 

sistema interamericano de proteção ou ser atualizados em teoria geral dos direitos 

humanos por especialistas qualificados, reconhecidos. Então (...) o que quis o 

presidente foi que houvesse uma instância dependente dele diretamente que 

articulasse esses esforço de capacitação, de criação de materiais, uma instância de 

ligação formal com a Corte Interamericana, com a Comissão Interamericana, que 

fosse uma linha de transmissão, uma correia de transmissão de toda uma postura que 

cruza pela Suprema Corte, pelo poder judicial da federação, mas que também irradia 

para a judicatura local (...) é fundamental para que a mensagem que se quer 

transmitir desde a Corte (...) seja consistente, esteja avalizada pelas melhores 

práticas e pelos especialistas e autoridades reconhecidas como tais no âmbito 

internacional, e chegue à maior quantidade possível de juízes” (entrevista pessoal, 

Carlos Pérez Vázquez). 

 

 Dentro desse novo contexto, em 2012, ao analisar um conjunto de 28 casos sobre a 

aplicação da jurisdição militar, dentre os quais se destacava o da execução extrajudicial do 

indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas (amparo em revisão 133/2012), a Suprema Corte 

finalmente declarou como inconstitucional o artigo 57 do Código de Justiça Militar que 
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 De acordo com Carlos Pérez, “Se desenham planos de estudo, programas de trabalho, materiais, que depois 

são compartilhados com toda a judicatura (...) Passamos dois anos fazendo cursos de distinta natureza, distinto 

alcance, para os juízes do país. Isso é valioso, creio, as ferramentas que se produziram, documentos, protocolos, 

compilações, o motor de busca [de jurisprudência interamericana]” (entrevista pessoal). Como resultado desses 

esforços de treinamento dos juízes, a Corte Interamericana considera que o Poder Judicial da Federação, 

encabeçado pela Suprema Corte, já cumpriu plenamente todas as suas obrigações referentes à capacitação dos 

seus magistrados e demais funcionários, tal qual exigido na sentença do caso Radilla. 
67

 Os convênios podem ser consultados em: http://www2.scjn.gob.mx/convenios/convenios.aspx. Acesso: 2 de 

maio de 2015. 
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permitia que os militares acusados de violações de direitos humanos contra os civis fossem 

julgados no foro castrense. Se, em 2009, a Suprema Corte havia fixado a preeminência da 

jurisdição militar em um caso bastante similar a esse em termos jurídicos, qual seja o da 

matança de Santiago de los Caballeros, em 2012 o contexto no interior da SCJN era 

completamente distinto. Por um lado, a reforma constitucional e o expediente Vários 

912/2010 haviam alterado definitivamente essa discussão, impondo a obrigatoriedade da 

limitação do foro militar, e, por outro, após o caso Radilla, o México já acumulava três outras 

condenações da Corte Interamericana nesse mesmo tema, nos casos Inés Fernández Ortega, 

Valentina Rosendo Cantú e Camponeses Ecologistas (Rodolfo Montiel Flores e Teodoro 

Cabrera García). Desse modo, diante de um novo cenário, a SCJN não teve outro caminho 

senão promover essa importante mudança de critérios na forma de abordar a questão da 

jurisdição militar, e pelo menos no que tange a esse tema específico as investigações têm sido 

realizadas pelo sistema de justiça civil, sobretudo depois que o Congresso reformou o Código 

de Justiça Militar em abril de 2014, acatando assim obrigação assinalada tanto pela Corte 

Interamericana quanto pela SCJN
68

. 

  

3.4 Comentários Finais 

 

No caso do México, tal como observado no Peru e Colômbia, desde meados dos anos 

1990, é possível observar a existência de algumas ONGs profissionalizadas capazes de montar 

casos e litígios estratégicos a partir da mobilização das normas do direito internacional dos 

direitos humanos perante o sistema interamericano, as quais têm sido fundamentais não só em 

razão da atenção da CIDH que atraem de maneira sistemática, mas também pelo papel que 

exercem em termos de produção de pressões, debates e de uma dogmática jurídica que busca 

guiar juízes e advogados no sentido de uma maior incorporação da jurisprudência 

interamericana e dos padrões internacionais de direitos humanos. Desse modo, após 

superarem uma situação de desconhecimento, quando não de desconfiança, frente aos 

instrumentos internacionais de direitos humanos, ONGs com projeção nacional como a 

Comissão Mexicana de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e o Centro Prodh, e 

algumas mais regionais, como Tlachinollan, foram capazes de adotar esse tipo de estratégia 

para além tanto das táticas de denúncia e pressão política quanto do acompanhamento de 
                                                           
68

 Segundo vários membros de ONGs de direitos humanos, em geral os casos de violações não têm sido mais 

enviados para a justiça militar, e mesmo quando isso ocorre as ações de amparo têm permitido que eles sejam 

realocados para o sistema de justiça ordinário. Para uma análise pormenorizada das discussões do caso Bonfilio 

Rubio Villegas na SCJN, consultar Tlachinollan, 2013. 
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vítimas em casos particulares, priorizando o trabalho no âmbito legal e a documentação de 

casos à medida que aumentavam os seus vínculos e relações com a rede transnacional, 

seguindo, para tanto, novas normas e práticas institucionais mais alinhadas tanto com os 

procedimentos de organismos intergovernamentais quanto com o tipo de demandas e 

linguagem de direitos humanos vocalizados pelas ONGs internacionais
69

. Além disso, e 

diferentemente do que ocorreu no Brasil, no contexto da alternância política e da vitória de 

Vicente Fox na disputa à presidência, tais grupos de direitos humanos incorporaram a agenda 

da justiça de transição à sua atuação, aproximando-se da AFADEM e de outras agrupações de 

familiares de vítimas de desaparecimentos forçados, o que seria decisivo tanto para a 

superação das distâncias e estigmas que antes marcavam essa relação quanto para a chegada 

do caso Rosendo Radilla ao sistema interamericano. 

 Já no que se refere à postura do Judiciário, os juízes progressistas da Suprema Corte 

interessados na utilização do sistema interamericano e das normas internacionais veem o 

regime regional e internacional de direitos humanos não como uma ameaça que poderia se 

sobrepor à Constituição ou pôr em xeque a autoridade do tribunal como instância jurisdicional 

máxima interna, mas antes como um mecanismo de empoderamento e um camino express que 

lhes permitiriam se apropriar das discussões, critérios e argumentos sobre direitos humanos já 

mais avançados na esfera internacional a fim de construir uma agenda de direitos de que a 

SCJN ainda não dispõe. Ao mesmo tempo, e se valendo ainda da janela de oportunidade 

criada pela reforma constitucional de direitos humanos de 2011, a instrumentalização do 

sistema interamericano serve ainda para aumentar a projeção e força desse grupo de ministros 

empreendedores de normas (norm entrepeneurs) frente ao Executivo, Legislativo e, 

especialmente, ministros conservadores que insistem em se opor ao uso da normatividade 

internacional de direitos humanos. 

 Entretanto, ainda que seja indiscutível a influência do sistema interamericano no caso 

Rosendo Radilla em termos da restrição da jurisdição militar e da alteração do modelo de 

controle de constitucionalidade do México, vale recordar que as demandas por verdade, 

reparações e justiça no tema dos desaparecimentos forçados cometidos durante a guerra suja 

continuam a ser uma agenda pendente, de tal modo que o modelo de justiça de transição do 

sistema interamericano não provocou até aqui qualquer tipo de impacto significativo no 

México frente a esse tema. Além de não ter sido devidamente tratado pela Corte 
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 Assim, as ONGs mexicanas tiveram de alterar o sentido e formato de suas reivindicações, o que implicava 

investir num crescente processo de profissionalização e especialização dos seus quadros e dos seus grupos, com 

a contratação de funcionários treinados, remunerados e de tempo integral, com destaque especial para a criação 

de equipes de advogados. 
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Interamericana e de não ter merecido qualquer análise pela Suprema Corte mexicana, em boa 

medida em razão do desconhecimento e falta de preparo dos ministros nesse tópico, o tema 

deixou de fazer parte da agenda política do país depois da extinção da FEMOSPP (Fiscalía 

Especial para Movimentos Sociais e Políticos do Passado) e da crise de violência vigente no 

país desde o governo Calderón (2006-2012) que produziu um novo saldo de mais de 20 mil 

novos desaparecidos nos últimos anos
70

. Em outras palavras, o caso mexicano revela mais 

uma vez que a combinação de ONGs e juízes interessados na instrumentalização do sistema 

interamericano como uma ferramenta para o seu próprio empoderamento é uma condição 

necessária, porém não suficiente, para o impacto do sistema interamericano. 
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 “Desaparecidas, más de 22 mil personas, confirman”, El Universal, 22 de agosto de 2014. Disponível em: 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/desaparecidas-mas-de-22-mil-personas-confirman-

218061.html. Último acesso: 31.ago.2014. 
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CAPÍTULO 4 – O caso brasileiro 

 

O Brasil, tal como os países do Cone Sul, experimentou um prolongado período 

autoritário, caracterizado pela vigência de uma ditadura militar (1964-1985) que, dentro dos 

marcos ideológicos da Guerra Fria, operava segundo a doutrina de segurança nacional da 

Escola Superior de Guerra (ESG). Nesse sentido, um dos objetivos do regime militar era o de 

eliminar grupos opositores de esquerda para pôr fim à pretensa ameaça comunista que 

rondava o país e assegurar, por conseguinte, o restabelecimento da ordem interna. Para tanto, 

inúmeros e variados instrumentos excepcionais que reduziam ou eliminavam por completo o 

direito de defesa dos acusados foram fartamente utilizados, além de muitas outras medidas 

arbitrárias como o exílio e a cassação de direitos políticos. Ademais, o desrespeito aos direitos 

humanos mais fundamentais pela ditadura levou ainda à proliferação e institucionalização de 

práticas de terrorismo de Estado como o uso da tortura, estupros, execuções sumárias, 

detenções arbitrárias e desaparecimentos forçados contra oponentes do regime. Em um dos 

episódios mais sanguinolentos e abusivos da ditadura, qual seja o conjunto das três 

campanhas militares contra a guerrilha do Araguaia na região limítrofe entre os Estados do 

Pará, Tocantins e Maranhão, ao menos setenta pessoas perderam suas vidas entre 1972 e 

1975, das quais foram localizados os restos mortais de somente dois guerrilheiros ligados ao 

Partido Comunista do Brasil (PC do B). 

Essa série de violações perpetradas pelas Forças Armadas no Brasil era um prenúncio 

da onda autoritária que varreria toda a América Latina nos anos subsequentes, e o caso 

brasileiro se converteu no primeiro grande teste para a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, que em 1969 completava dez anos de uma existência ainda inócua e pouca 

expressiva. Entre 1970 e 1980, a CIDH tramitou ao menos 33 casos de abusos cometidos pela 

ditadura brasileira
71

, muitos dos quais nunca foram sequer publicados, e fracassou ao não 

conseguir pressionar o país no sentido de mudanças das suas práticas e políticas contrárias aos 

direitos humanos. Sem poder contar com a ajuda do sistema interamericano ou de qualquer 

outra força externa significativa de pressão, muitos dos familiares de mortos e desaparecidos 

políticos uniram-se ao movimento em prol da anistia, mas, uma vez aprovada a lei 6.683/79 

do general Figueiredo (1979-1985), no curso da transição controlada pelo alto e sob tutela 
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 A contagem foi extraída dos relatórios anuais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1970 a 

1975 e de documento oficial da CIDH, em posse do autor, de 6 de maio de 2014, enviado à Comissão Nacional 

da Verdade (CNV) com uma listagem de todos os casos de violações da época da ditadura militar tramitados 

pelo sistema interamericano. Os relatórios anuais da CIDH podem ser consultados em: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp. Acesso: 18.mai.2015. 
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militar, eles ficariam novamente desprovidos de qualquer fonte de apoio político e jurídico, já 

que a militância de esquerda priorizava a construção da via político-partidária enquanto os 

tribunais, Ministério Público e advogados passavam a validar a impunidade dos agentes da 

repressão nos poucos casos abertos concernentes a crimes do período. 

Posteriormente, mesmo depois de inaugurado o novo regime democrático, o tema da 

justiça de transição não passou pelo circuito de ação e agenda das poucas e tardias ONGs com 

perfil mais litigante e transnacional e nem mesmo dos grupos de direitos humanos compostos 

por membros antes ativos na defesa dos presos políticos que, no início dos anos 1990, 

preocupados com o legado da ditadura, começaram a enviar casos para a CIDH, como a 

Comissão Teotônio Vilela e o Centro Santo Dias. Em outras palavras, no Brasil, 

diferentemente do que se observa no Peru, Colômbia e México, a questão dos crimes da 

ditadura e da justiça de transição não levou à formação de uma relação estruturada das vítimas 

com os grupos nacionais de direitos humanos, seja de parte das organizações defensoras dos 

direitos humanos vinculadas à Igreja e ativas durante a ditadura militar, seja de parte dos 

novos grupos que surgiam durante o processo de abertura política e redemocratização do país.  

O tema era abordado unicamente pelo movimento de familiares e durante muito tempo 

dispôs de pouca visibilidade e legitimidade públicas, passando a integrar a pauta do Estado 

apenas em finais de 1995 e com um viés meramente reparatório, em decorrência da lei 9.140. 

Isso teria impactos importantes tanto sobre o processo de judicialização interno, iniciado 

tardiamente no Brasil, quanto sobre a relação com o sistema interamericano, já que do ponto 

de vista da sua ativação apenas um caso, referente à guerrilha do Araguaia, chegou até a 

Comissão tanto em razão da ausência de constituencies domésticas pró-cumprimento 

interessadas nessa questão quanto da falta material de processos judiciais, impossibilitados 

pela interpretação majoritária e hegemônica da lei de anistia
72

. 

A despeito dessas dificuldades e do seu grande isolamento e estigma, um grupo de 

familiares de mortos e desaparecidos políticos descobriu o sistema interamericano por conta 

própria e enviou o caso da guerrilha do Araguaia para a CIDH em 1995, com o suporte 

jurídico do então escritório conjunto do CEJIL (Center for Justice and International Law) e 

Human Rights Watch/Americas do Rio de Janeiro. Frustrados com uma ação interna na 

justiça brasileira que tramitou por quinze anos, entre 1982 e 2007, os familiares tiveram de 

esperar outros quinze anos até que a Corte Interamericana condenasse o Brasil, determinando 
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 Cumpre observar que dois casos emblemáticos de justiça de transição tramitam atualmente na CIDH: o 

assassinato de Vladimir Herzog, admitido pela CIDH em 2013, e o desaparecimento forçado de José Luiz da 

Cunha, enviado à Comissão em 2013. 
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que a lei de anistia era desprovida de validade ao preservar a impunidade e contrariar a 

obrigação de investigar, processar e punir decorrente da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 

No entanto, mesmo depois de obtida a vitória no tribunal de San José, as demandas 

por verdade e, sobretudo, justiça continuam pendentes no plano doméstico, dada a resistência 

do Judiciário de, por um lado, alterar a interpretação hegemônica sobre os efeitos da lei de 

anistia, e, de outro, aceitar a impossibilidade de aplicação de óbices jurídicos tendentes à 

exclusão de responsabilidades penais como a irretroatividade da lei penal e os regimes de 

prescrição em casos de graves violações de direitos humanos que, por sua natureza, segunda a 

CoIDH, são imprescritíveis e não anistiáveis. Antecipando-se em alguns meses à sentença 

condenatória de novembro de 2010, e desconsiderando por completo as obrigações 

internacionais de direitos humanos contraídas de maneira voluntária e soberana pelo Estado 

brasileiro, o STF afirmou preventivamente a constitucionalidade da lei de anistia no 

julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 153, tentando 

assim se valer de sua posição como órgão jurisdicional máximo do país para encerrar a 

discussão do tema, tal como seria explicitado pelo Estado brasileiro em sua defesa ante a 

CoIDH. Munido dessa decisão, o STF reforçava tanto a sua tradicional desconsideração por 

uma agenda de direitos quanto seu legado histórico de instituição que, ao transitar incólume 

da ditadura para a democracia, tornou-se baluarte de preservação e defesa da legalidade 

autoritária. 

Entretanto, apesar dessa e de outras seguidas derrotas no âmbito dos tribunais, 

extremamente refratários à normatividade internacional e do sistema interamericano, a 

condenação do Brasil no caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) da Corte Interamericana 

impulsionou uma alteração na postura da cúpula do Ministério Público Federal (MPF) em 

favor da posição defendida por um grupo de procuradores mais progressistas e abertos ao 

direito internacional dos direitos humanos. Assim, os esforços em favor da persecução 

criminal individual seguem em curso em boa medida ancorados na sentença da CoIDH, a 

mais importante ferramenta jurídico-legal disponível para manter vivo o tópico e confrontar a 

decisão do STF na ADPF 153. Antes sozinhos, os familiares de mortos e desaparecidos 

políticos da guerrilha do Araguaia dispõem atualmente, portanto, do apoio do MPF, 

importante ator antes contrário a essa agenda, e juntos têm impulsionado essa temática. Nas 

próximas seções, analisamos de forma pormenorizada todas essas dinâmicas políticas que 

perfazem o campo da justiça de transição no Brasil no que diz respeito à sua interface com o 
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sistema interamericano de direitos humanos por meio das ações do movimento de familiares, 

do CEJIL e das respostas dos atores judiciais brasileiros, partindo inicialmente de uma 

contextualização histórica sobre o movimento em favor da anistia. Ao longo do texto, 

analisamos como, no Brasil, na falta de ONGs litigantes e juízes interessados na 

instrumentalização do sistema interamericano, esse mecanismo regional de direitos humanos 

dispõe de poucas constituencies pró-cumprimento no campo da justiça de transição, o que tem 

gerado inúmeros e poderosos obstáculos para o seu impacto. 

 

4.1 A lei de anistia e o isolamento dos familiares de mortos e desaparecidos políticos 

 

4.1.1 O envolvimento da Igreja com os direitos humanos e a atuação da Comissão Justiça e 

Paz de São Paulo 

 

 No Brasil, eram quase inexistentes as referências à linguagem dos direitos humanos 

antes da ditadura militar de 1964, tanto de parte da Igreja quanto da esquerda, os dois grupos 

tradicionalmente associados com essa temática na América Latina (Vannuchi, 2009; 

Benevides, 2009, p. 20; Oliveira, 1992a; 1992b; 1996). A cúpula eclesiástica não só apoiou o 

golpe militar e a deposição do presidente João Goulart, tal como vários outros setores civis, 

mas teve também participação direta em episódios prenunciadores da ascensão autoritária, 

como quando da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, articulada por uma de suas 

correntes internas mais conservadoras, a Tradição, Família e Propriedade (TFP)
73

.  

Já no que tange aos grupos de esquerda, a nominação dos direitos elencados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos “nunca foi incorporada de modo explícito aos 

programas e agendas das mobilizações populares pré-64, da vida sindical e da própria 

esquerda brasileira, nos quarenta anos que separam a fundação do Partido Comunista, em 

1922 (...), do golpe que depôs João Goulart” (Vannuchi, 2009, p. 10). Associados aos esforços 

anticomunistas dos países ocidentais e catalogados como burgueses, os direitos humanos não 

faziam parte da tradição marxista, e eram apenas um tema marginal e indiferente para o 

ativismo militante de pretensão revolucionária (Oliveira, 1995), de tal modo que, até o início 
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 Em 1964, Dom Hélder Câmara e os progressistas haviam perdido as eleições da CNBB (Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil), o que fortaleceu ainda mais a ala conservadora capitaneada por Dom Agnelo 

Rossi e Dom Vicente Scherer (Serbin, 2001, p. 104). Era a primeira vez que os “bispos socialmente conscientes” 

(ibidem, p. 290) perdiam o controle da CNBB desde a sua criação, em 1952. 
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dos anos 1970, a questão “estava longe de frequentar, para dizer o mínimo, o temário da 

cultura política de esquerda” (idem, 1992a, p. 152)
74

.  

De fato, a “participação do Brasil na “revolução” dos direitos humanos durante as 

primeiras décadas depois da Segunda Guerra Mundial foi reduzida” (Pereira, 2008, p. 156), a 

despeito de o país ter se engajado nos processos de formulação dos primeiros acordos e 

declarações internacionais sobre o tema, inclusive se destacando em certas ocasiões pela 

densidade e ousadia de suas posições
75

. Como bem pontua Nilmário Miranda (2006), a 

primeira aparição dos direitos humanos na arena pública nacional ocorreu em 1956, em um 

projeto de lei que se destinava à criação de um Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (CDDPH) e havia sido proposto pelo deputado Bilac Pinto, da UDN (União 

Democrática Nacional) (Miranda, 2006, p. 33), ironicamente um “conspirador histórico e 

aliado antigo da corrente militar conservadora” (Martins Filho, 2007, p. 47). No entanto, a 

proposta levaria oito anos para ser aprovada, o que só ocorreu em março de 1964, às vésperas 

da derrocada do regime democrático, e o organismo só seria finalmente instituído em 1968, 

justamente no momento de recrudescimento da ditadura, a fim de legitimar uma série de 

arquivamentos de casos e investigações de fachada que buscavam corroborar as versões falsas 

criadas pela ditadura para diversos crimes e atos de violações dos direitos humanos (cf. Teles, 

2010, pp. 262-266; Almeida, 2002, p. 31). 

Desse modo, em um ambiente político no qual essa linguagem tradicionalmente não 

havia sido prioridade para setores progressistas, prestando-se antes, pelo contrário, a 

instrumentalizações e usos distorcidos pela ditadura, os direitos humanos passaram a adquirir 

maior centralidade apenas com a escalada da repressão, sobretudo após 1968, como uma 

reação à intensificação dos abusos cometidos pelo Estado. Nesse contexto, a repressão 

política cada vez mais atingia também leigos católicos e membros do clero
76

, o que tensionou 
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 As denúncias das torturas, mortes e desaparecimentos realizadas por ex-prisioneiros políticos exilados no 

exterior que haviam sido libertados em troca dos diplomatas sequestrados por organizações guerrilheiras 

inauguraram no início da década de 1970 a ação de “defesa dos direitos humanos, embora o discurso então 

articulado pela esquerda revolucionária estivesse distante da gramática dos direitos humanos a ser forjada anos 

mais tarde, que para muitos se sedimentou com a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita” (Teles, 2010, p. 

258). A esse respeito, cf. Rollemberg, 1999. 
75

 Em 1948, durante a IX Conferência Internacional Interamericana, o Brasil propôs a criação de um órgão 

judicial internacional de direitos humanos nas Américas, e em 1954, na X Conferência Interamericana, defendeu 

o reconhecimento da personalidade jurídica do indivíduo no plano internacional (Trindade, 2000). Ademais, o 

Brasil havia sido um dos 48 países que assinara a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, cuja 

comissão de redação havia sido integrada pelo jornalista brasileiro Austregésilo de Athayde (Vannuchi, 2009, p. 

10). 
76

 Segundo Serbin (2001, p. 107), frente ao crescente e novo engajamento da Igreja com o povo, os militares 

passaram a enxergar na Igreja um ninho de subversão, e os ataques contra ela “foram os piores desde a expulsão 

dos jesuítas dois séculos antes”. Dentre aqueles que ficaram mais conhecidos, pode-se citar o sequestro e tortura 

de Dom Adriano Hipólito, de Nova Iguaçu, a prisão de Madre Maurina, em Ribeirão Preto, e dos frades 
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a postura anterior da Igreja de apoio ou suposta neutralidade frente ao regime, abrindo assim 

no seu interior espaço para correntes mais progressistas que se destacariam pelas denúncias de 

violações dos direitos humanos. 

Assim, a partir de 1969, “a Igreja católica começou, lentamente, a engajar-se na luta 

em defesa dos direitos humanos” (Teles, 2005, p. 79)
77

, à medida que a repressão a levou “a 

cerrar fileiras em sua própria defesa e na de outras vitimas do regime” (Serbin, p. 106), mas 

até o início dos anos 1970 “a maioria dos bispos mantinha [ainda] uma cautelosa porém 

esperançosa atitude em relação ao regime, e permaneceu praticamente em silêncio enquanto 

os católicos radicais eram presos e torturados” (ibidem, p. 104). Em 1971, na XII Assembleia 

Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Vicente Scherer, 

arcebispo de Porto Alegre e candidato dos setores conservadores do clero, foi derrotado por 

Dom Aloísio Lorscheider, da ala mais progressista que denunciava as violações de direitos 

humanos cometidas pelo regime militar (Benevides, 2009, p. 44), o que marcaria 

definitivamente a reorientação da postura da Igreja.  

Ainda nesse mesmo encontro da cúpula eclesiástica, Cândido Mendes apresentou um 

dossiê sobre torturas, prisões e abusos da polícia militar que contava com a confirmação do 

testemunho de vários bispos (Teles, 2014, p. 101). Um ano antes, na XI Assembleia Geral da 

CNBB, Mendes já havia apresentado provas consistentes da existência de abusos e 

atrocidades, evidência que “foi crucial para convencer os bispos a se tornarem mais críticos 

em relação ao regime” (Serbin, 2001, p. 185). Como resultado dessas dinâmicas no interior da 

hierarquia católica, houve uma série de “mudanças na postura da instituição frente à ditadura, 

contribuindo para o crescimento do trabalho das pastorais em apoio à população pobre das 

periferias e à defesa dos direitos humanos” (Teles, 2005, p. 79)
78

. 

Num momento de extrema desestruturação e desarticulação de organizações da 

sociedade civil, quando a luta armada se convertera na via de ação de vários grupos forçados à 

clandestinidade em razão da falta de espaços políticos legais de oposição, um dos poucos 

focos de defesa dos presos e perseguidos políticos seria a Igreja, a qual, diferentemente de 

                                                                                                                                                                                     
dominicanos, no presídio de Tiradentes, as torturas sofridas por Frei Tito que levariam posteriormente ao seu 

suicídio, a perseguição contra Dom Waldyr, de Volta Redonda, a censura do nome de Dom Hélder Câmara e o 

assassinato de seu assessor, Padre Antônio Henrique Pereira Neto. 
77

 Em setembro de 1969, o Comitê Central da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) condenou a 

pena de morte prevista na Lei de Segurança Nacional, aprovada naquele ano, e lançou uma campanha pública 

contra essa medida (Serbin, 2001, p. 106). 
78

 De acordo com Benevides (2009, p. 44), “[a]lém da compreensível preocupação com a perseguição aos seus 

membros, a Igreja acompanhava atentamente a radicalização da repressão, sobretudo depois dos casos de grande 

repercussão (apesar da censura), como a prisão, tortura e morte do jovem Stuart Angel Jones (maio) e do ex-

deputado Rubens Paiva (janeiro) [em 1971]”. 
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muitos outros grupos, como sindicatos e movimentos populares, pôde resistir 

institucionalmente a despeito das investidas contra vários de seus membros. Nesse sentido, 

uma vez que “a repressão política havia desmontado as diferentes formas de organização da 

sociedade civil” (Viola, 2008, p. 109), a Igreja assumiu não só um papel pioneiro na luta 

contra a repressão e a tortura, assistindo as vítimas e denunciando o arbítrio do Estado, mas 

também se transformou em um polo de apoio e proteção para os setores contrários à ditadura 

que eram duramente reprimidos pelo aparato ditatorial. Ela era “a única instituição capaz de 

contestar a ditadura” (Serbin, 2001, p. 106), e se esforçou a partir de então para ser publica e 

politicamente a “voz dos que não têm voz” (ibidem). 

Assim, 

 

“Naquele contexto altamente repressivo, onde a maior parte da sociedade civil foi 

desarticulada, a Igreja, como instituição, tornou-se no Brasil uma das principais 

vozes de protesto contra o regime e seus métodos. Ainda que a divisão entre 

conservadores e progressistas tenha resistido dentro dela, e continue sendo 

importante nos dias de hoje, vários bispos tornaram-se figuras importantes da luta 

pelos direitos humanos; a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

divulgou uma série de documentos denunciando a existência da tortura no país e 

exigindo o seu fim” (Reis, 2012, pp. 94-95)
79

. 

 

No plano dos direitos humanos, a partir de 1972, a Comissão Justiça e Paz de São 

Paulo (CJP) liderada por Dom Paulo Evaristo Arns se destacaria tanto na denúncia das 

violações cometidas pelos agentes da repressão quanto na defesa não só de centenas de presos 

e perseguidos políticos, mas também dos seus respectivos familiares, constituindo-se assim 

em um dos grandes expoentes dessas mudanças que ocorriam no interior do catolicismo 

brasileiro. Sua criação era uma resposta direta à multiplicação de casos de prisões, torturas e 

desaparecimentos cujas informações eram transmitidas à Igreja de São Paulo, e em pouco 

tempo sua atuação a colocaria “na liderança dos movimentos contra a repressão e a favor da 

redemocratização” (Viola, 2008, p. 117), o que a converteria finalmente em um dos mais 

importantes espaços de apoio e assistência aos familiares de mortos e desaparecidos e aos 

perseguidos e prisioneiros políticos. 

Logo após a nomeação de D. Paulo para a arquidiocese de São Paulo, inaugurou-se um 

conjunto de atividades de denúncia e assessoria legal que era reflexo direto da sua constante 
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 Algumas das figuras mais destacadas incluíam Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Aloísio 

Lorscheider e Dom Ivo Lorscheider, e Dom Pedro Casaldáliga. Para Sader (1995, p. 137), “Desde o golpe 

militar, a Igreja passou por uma transformação significativa em suas posições no Brasil, de forma correlata ao 

que sucedia em escala mundial a partir do Concílio Vaticano II e do surgimento da teologia da libertação. A 

Igreja se inseriu no espaço deixado livre pela repressão ditatorial para abrigar todos os movimentos de base de 

resistência ao regime militar”. 
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presença nos presídios e órgãos de segurança de São Paulo, a qual o expôs progressivamente a 

uma série de abusos mesmo antes de sua posse como arcebispo
80

. Depois de acompanhar 

alguns casos de grande repercussão a partir de 1969, como as prisões e torturas sofridas por 

Madre Maurina e pelos frades dominicanos, “Dom Paulo visitou o presídio Tiradentes muitas 

vezes e pôde reparar em tantos ferimentos que não poderia haver dúvidas sobre a existência 

de tortura” (Benevides, 2009, p. 43).  

Em janeiro de 1971, já como arcebispo, novamente D. Paulo enfrentaria a face 

repressiva da ditadura em decorrência da prisão e tortura do padre Giulio Vicini e da 

assistente social Yara Spadini, detidos porque carregavam panfletos que denunciavam a morte 

de Raimundo Eduardo da Silva, operário militante da Ação Popular (AP), organização da 

esquerda cristã. Depois de visitá-los na prisão, D. Paulo publicou no jornal da arquidiocese 

um manifesto com onze pontos no qual confirmava a prática de tortura, o qual foi distribuído 

para todas as paróquias da capital que o fixaram em suas portas (ibidem, pp. 43-44; Fester, 

2005, p. 26; Cancian, 2005, p. 62). 

Ainda no final de 1971, em 20 de dezembro, Luís Hirata, também militante da AP, 

morreu em decorrência das torturas praticadas pela equipe do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury. A violência política em São Paulo passava por um momento de agravamento em razão 

das ações dos órgãos de repressão (Cancian, 2005, p. 59), e frente a mais esse caso que 

expunha a brutalidade da ditadura, D. Paulo reuniu-se com a Pastoral Operária e mencionou 

pela primeira vez “a ideia de criar um organismo de reação legal e legítima ao terrorismo do 

regime” (Benevides, 2009, p. 45), capaz de “remediar a situação dos presos e perseguidos 

políticos e contestar publicamente” a ditadura militar (Cancian, 2005, p. 59)
81

. A esse 

respeito, Margarida Genevois, membro fundadora da Comissão Justiça e Paz (CJP-SP) 

recorda que 

 

“as coisas estavam ficando cada vez piores. Muita tortura, muita prisão, e as pessoas 

não tinham a quem recorrer. Aí vai pedir auxílio ao bispo, né? Já é clássico. (...) 

antes tinha havido outros bispos, outros cardeais, mas não estavam muito 

interessados no problema. Dom Paulo era mais sensível à questão. (...) antes da ação 
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 Dom Paulo havia sido nomeado cardeal-arcebispo de São Paulo em novembro de 1970, depois que Dom 

Agnelo Rossi fora nomeado pelo papa Paulo IV para um importante cargo em Roma, maneira encontrada para 

que ele se afastasse de São Paulo (Fester, 2005, p. 27).. 
81

 Em entrevista sobre as motivações que o levaram a fundar a CJP, D. Paulo afirma que “Pensei em comissão de 

defesa contra a tortura e contra as prisões. Foi aí que vi que já existia em Roma, fundada por Paulo VI, uma 

Comissão (Justiça e Paz), da qual participava um membro da Universidade de Notre Dame, que mais tarde me 

concedeu o título de Doutor Honoris Causa, juntamente com o Jimmy Carter. Quando fui a Roma, este homem 

me disse o que fazer. Alertou para não deixar ninguém sozinho, para formar uma comissão de juristas e de 

pessoas respeitáveis, de notáveis dentro da sociedade”. Entrevista de Dom Paulo Evaristo Arns a Antonio Carlos 

Ribeiro Fester em 23 de setembro de 2003. Citada em Fester, 2005, p. 32. 
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da Comissão ele já se interessava. Ele foi visitar os presos na prisão. Apesar dos 

militares não gostarem nada da presença dele” (Margarida Genevois, entrevista 

pessoal). 

 

Assim, pouco tempo depois da morte de Luís Hirata, em agosto de 1972, a CJP foi 

estabelecida com esses propósitos de denunciar o regime militar e prestar auxílio às vítimas 

do terrorismo de Estado. Seus primeiros integrantes começaram a se encontrar periodicamente 

a partir de então, pautando suas atividades por dois campos de ação principais: 

 

“assistência jurídica às vítimas da repressão; registro dos casos reunindo dados 

comprobatórios sobre prisões, torturas, extermínios e desaparecimentos de cidadãos, 

suscetíveis de responsabilizar as autoridades governamentais pelos agravos, 

transformar o conjunto das informações em manifestos e denúncias públicas e 

transmiti-las ao mundo como forma de pressionar o regime para que cedesse às 

reivindicações e cessasse com o arbítrio e o abuso de poder” (Cancian, 2005, p. 

63)
82

. 

 

O pequeno grupo que integrava a CJP para levar a cabo essas tarefas elencadas por D. 

Paulo era formado por um destacado conjunto de leigos católicos representativos de diferentes 

ramos profissionais, com destaque para advogados criminalistas, juristas, professores 

universitários e operários, oriundos em geral da classe média, que compunham, dessa forma, 

uma agrupação de “pessoas influentes e muito respeitadas dentro da sociedade civil” com 

total confiança de D. Paulo (Cancian, 2005, p. 66)
83

. A organização pautava-se pelos 

princípios e filosofia da Comissão Pontifícia Justiça e Paz, criada em Roma por decreto papal 

de 1967 para “defender os direitos humanos e promover o desenvolvimento socioeconômico” 

(Serbin, 2001, p. 176). No entanto, dada a existência da Comissão Pontifícia Justiça e Paz – 

Seção Brasileira (CJP-BR) no Rio de Janeiro, fundada em 1969 e presidida por Cândido 
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 Desse modo, de acordo com Cancian (2005, p. 69), “a linha de ação adotada pela CJP-SP, de caráter 

fundamentalmente legalista, foi um dos fatores-chave que contribuiu para a eficácia dos trabalhos de assistência 

às vítimas da repressão e de denúncias de violações dos direitos humanos, pois permitiu à entidade contar com o 

apoio e a solidariedade do clero católico e de inúmeros segmentos da sociedade civil, unindo esforços no sentido 

de deslegitimar o regime militar”. 
83

 A CJP foi originalmente composta pelos juristas Dalmo Dallari, Fábio Konder Comparato e Hélio Bicudo; 

pelos advogados José Carlos Dias, José Gregori e Mário Simas; pelo líder operário Waldemar Rossi; pelo 

estudante universitário Luis Antonio Alves de Souza; pela agente pastoral Íris Airé; e pela socióloga Margarida 

Genevois (Cancian, 2005, p. 65). Sua composição lhe permitia “tomar conhecimento do que de fato estava 

ocorrendo no meio operário e sindical, no meio estudantil, nas auditorias da Justiça Militar e nas prisões” 

(ibidem, p. 73). 
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Mendes, foi preciso obter uma permissão especial para criar a comissão paulista
84

, que se 

diferenciaria da abordagem adotada por Dom Eugênio Sales e pela CJP-BR
85

. 

Nessa primeira etapa de funcionamento da CJP-SP conhecida como “fase das 

catacumbas” (Benevides, 2009, p. 47), durante o auge da repressão do governo Médici (1969-

1974), suas atividades priorizaram a defesa dos direitos civis, com destaque para “as ações 

contra a prisão ilegal, a tortura e a morte de presos políticos, bem como o apoio e a 

solidariedade aos familiares de presos e desaparecidos” (Viola, 2008, p. 115). As primeiras 

reuniões eram realizadas na própria casa de Dom Paulo, por motivo de segurança (Cancian, 

2005, p. 74)
86

, e nelas “se relatavam inúmeros casos de violência, colhiam-se as primeiras 

informações que iriam criar um verdadeiro “banco de dados”, com fotos das vítimas do 

aparato repressivo, depoimentos ou uma simples palavra ouvida dentro de uma prisão” 

(Benevides, 2009, p. 47). Em vários momentos seus membros sofreram intimidações e 

ameaças do aparato repressor, já que a CJP-SP era considerada uma organização subversiva, e 

em mais de uma oportunidade foram alvo direto de prisões e abusos de direitos humanos.  

Ademais dessas atividades, uma parcela importante do trabalho da CJP-SP envolvia o 

envio de denúncias ao exterior, com foco nas organizações cristãs da Europa, sem buscar, 

porém, formas de incidência política nos Estados Unidos, na OEA ou no próprio sistema 

interamericano de direitos humanos, dada a desconfiança prevalecente provocada pelo peso e 

importância da agenda anticomunista norte-americana dentro dos espaços decisórios desse 

organismo regional, visto ainda como pouco efetivo em termos de pressões potenciais que 

porventura poderia exercer contra o Brasil
87

. Desse modo, nessa frente internacional de 

atuação, Margarida Genevois “foi embaixadora junto às entidades europeias que apoiam o 

trabalho em prol dos direitos humanos” (Benevides, 2009, p. 51). A esse respeito, ela 

considera que 
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 Segundo Margarida Genevois, nessa época em Roma era fundada a Comissão Justiça e Paz, cujo regulamento 

só permitia a criação de uma sessão nacional por país. Como já havia no Rio de Janeiro a sessão nacional 

presidida por Cândido Mendes, foi necessário obter do papa Paulo VI autorização para abrir uma exceção e 

fundar um braço organizacional desse organismo em São Paulo (Margarida Genevois, entrevista pessoal). 
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 A CJP-BR participava da Comissão Bipartite, que, de 1970 a 1974, reuniu secretamente membros do clero e 

do governo militar em vários encontros e tentativas de diálogo com poucos resultados efetivos. Assim, a CJP-BR 

preferiu priorizar a interlocução com os governos militares enquanto a CJP de D. Paulo se notabilizaria pela 

prática das denúncias. A esse respeito, cf. Serbin, 2001. 
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 Em 1973, a CJP se estabeleceu no prédio da Cúria Metropolitana de São Paulo (Cancian, 2005, p. 75). 
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 Para Dalmo Dallari, para além do trabalho com organizações cristãs vinculadas à Igreja na Europa, não havia 

nenhum canal de ligação da CJP-SP com os Estados Unidos e “Realmente, a Comissão Interamericana não era o 

caminho. Nós dávamos mais importância à Comissão Internacional de Juristas” (Dalmo Dallari, entrevista 

pessoal). 
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“uma coisa que eu acho que realmente ajudou muito foi denúncia no exterior. 

Porque não só eu, mas meus companheiros todos, os amigos de Dom Paulo, a gente 

sabia que uma pessoa era presa, imediatamente mandávamos a notícia. E lá então 

eles punham no jornal, e denunciavam nos jornais. Isso tinha muito efeito, sabe? (...) 

A gente tinha toda uma rede, já na Europa inteira, sempre, sobretudo na França, e na 

Alemanha. E eles publicavam, faziam denúncias, sabe? E o Vaticano também. (...) 

eu me lembro, acho que foi o Valdemar Rossi, que era nosso operário, que era da 

Comissão, foi preso, e parece que o comandante lá que o prendeu disse, “não é 

possível. Como vocês fizeram? No dia seguinte que você foi preso já tinha 

telegramas da Europa reclamando”. Enfim, realmente a coisa funcionava, sabe? E 

ele disse, “olha, a igreja funciona mais do que nós. (...) Nós tínhamos assim, 

digamos, de base, na Alemanha era a MISEREOR, que é uma entidade ligada à 

Igreja. Na Holanda era Novib [Netherlands Organization for Development 

Cooperation], entre outras, né, essas são as principais. E na França, CCFD [Comitê 

Catholique contre la Faim et pour le Dévélopement]. Que são todas entidades 

ligadas à Igreja”
88

. 

 

 Assim, em suma, nessa primeira fase de contestação do regime militar e de denúncia 

dos abusos de direitos humanos cometidos pela ditadura, 

 

“As redes de contato no Brasil eram feitas principalmente através da Igreja Católica, 

da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], e da Associação Brasileira de Imprensa, 

em contraste com as redes posteriormente formadas na Argentina e no Chile, onde 

organizações de direitos humanos propriamente ditas formavam os laços principais. 

As mais importantes organizações dessas redes de contato eram as igrejas 

brasileiras. Em 1968, os bispos brasileiros criaram a Comissão Brasileira de Justiça 

e Paz. Em 1972, sob a liderança de D. Paulo Evaristo, Cardeal Arns, a comissão 

regional de São Paulo se tornou um dos mais importantes centros de direitos 

humanos no Brasil” (Sikkink, 2004, p. 61)
89

. 

 

4.1.2 O movimento pela anistia  

 

 Ao final da década de 1970, o auge da repressão do governo Médici (1969-1974) 

havia passado e o regime militar era marcado pelo projeto de liberalização controlada dos 

generais Ernesto Geisel (1974-1979) e Golbery do Couto e Silva, definido por seus artífices 

como uma fase de “lenta, gradativa e segura distensão” (cf. Cruz; Martins, 1984; Skidmore, 
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 A CJP-SP tinha ainda vínculos com outras organizações para as quais enviaria denúncias, como o Conselho 

Mundial de Igrejas, na Suíça, e Anistia Internacional e CAFOD em Londres (Catholic Agency For Overseas 

Development) (Margarida Genevois, entrevista pessoal). Por sua vez, Dalmo Dallari afirma ter enviado várias 

denúncias nessa época para a Comissão Internacional de Juristas, da qual era membro, tendo inclusive tentado 

abrir e manter, sem sucesso, uma sessão da CIJ no Brasil (Dalmo Dallari, entrevista pessoal). Sobre outros 

contatos internacionais da CJP-SP, ver Benevides, 2009, pp. 51-52. 
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 Vale observar que a OAB e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) adotaram posturas mais críticas e de 

confrontação ao regime depois da Igreja Católica, sobretudo após o impacto de eventos emblemáticos como o 

assassinato de Vladimir Herzog. Enquanto a OAB havia apoiado explicitamente o golpe de 1964, assim como a 

CNBB, passando a adotar um posicionamento mais contrário ao regime apenas em 1974, “a ABI denunciava as 

prisões de jornalistas, perseguidos por suas ideias, atuava para que fossem libertados, [mas] mantinha relações 

com os governos militares, os celebrava em homenagens, banquetes etc. e identificava-se com valores e 

princípios que os definiam” (Rollemberg, 2010, p. 132). Para uma análise pormenorizada das posições da ABI e 

da OAB, cf. Rollemberg, 2008; 2010. 
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1988). A base de sustentação desse plano, seguido pelo presidente Figueiredo (1979-1985), 

era um processo vagaroso e endógeno de abertura pela via eleitoral, sob a tutela militar, que 

permitiria ao governo atenuar o impacto de resultados eleitorais cada vez mais adversos até a 

eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985 (cf. Lamounier, 1988). Em março 

de 1974, Geisel, pertencente ao grupo dos militares da Sorbonne que havia sido alijado do 

poder desde o término do governo Castelo Branco (1964-1967), já havia deixado claro seu 

objetivo de que os instrumentos excepcionais de exercício do poder fossem superados “pela 

imaginação política criadora, capaz de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes 

dentro do contexto constitucional”
90

. Assim, em 1978, ao término do seu governo, embora 

persistisse claramente a natureza autoritária e arbitrária do regime, os principais mecanismos 

do “Estado de Emergência” haviam sido abrandados, com a revogação do Ato Institucional 

(AI) número 5 e o arrefecimento tanto da censura quanto das atividades da comunidade de 

segurança e informações (Mezarobba, 2006, pp. 13-14)
91

. 

 Nesse contexto, sobretudo após a missa celebrada por D. Paulo em razão da morte de 

Vladimir Herzog, no final de 1975, a qual se convertera em ato contrário à ditadura militar 

com mais de 8 mil pessoas na Catedral da Sé, grupos da sociedade civil intensificariam seu 

envolvimento em atos de protestos contrários à ditadura militar e em favor de valores 

democráticos  (Teles, 2005; 2010), tendo por eixo a defesa dos direitos humanos e da justiça 

social
92

. Conjugado a esse quadro, o caráter altamente plebiscitário das eleições de 1974 e a 

consequente vitória do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) demonstravam também 

um crescente descontentamento da população com o regime, motivado tanto pelo fim do 

milagre econômico em razão do primeiro choque do petróleo, de 1973, quanto pela 

deslegitimação crescente da repressão, reforçada pela multiplicação de denúncias e também 

pela “configuração de situação de ausência de inimigos plausíveis com o afastamento da 
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 GEISEL, Ernesto. Discursos, vol.1 - 1974. Brasília: Assessoria de Imprensa e Relações Públicas da 

Presidência da Republica, 1975, pp.38-39. 
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 Segundo Gaspari (2004), Fausto (2008) e parte da historiografia, a promessa de redemocratização deve ser 

entendida como a maneira encontrada para lidar com a autonomia do aparato repressivo que ameaçava o 

princípio de hierarquia dentro da estrutura militar. Tal como ficaria claro com os atentados patrocinados pelos 

militares linha-dura no início dos anos 1980, dentre os quais o Riocentro, havia risco real de que a estrutura 

responsável pelos porões da ditadura se tornasse independente e parasse de responder às ordens dos seus 

superiores, quebrando assim o pilar sobre o qual se funda toda a corporação castrense. 
92

 O assassinato de Herzog representou, nesse sentido, o grande momento de virada da oposição ao regime 

militar, especialmente no que dizia respeito ao repúdio frente às violações de direitos humanos cometidas pelo 

aparato repressor. Poucos meses após a morte de Herzog, o operário Manoel Fiel Filho seria assassinado em 

condições semelhantes nas mesmas dependências do DOI-CODI, o que aumentou ainda mais a onda de rechaço 

à ditadura. 
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ameaça concreta do comunismo, a derrocada da guerrilha e a dizimação da oposição não-

institucional” (Greco, 2003, p. 68
93

). 

 Segundo Del Porto (2009), dentro desse processo de fortalecimento dos grupos de 

oposição e aumento do repúdio à ditadura, a vitória do MDB em 1974 

 

“mostrava o início da rearticulação da sociedade civil, e significou a primeira 

manifestação abertamente política de oposição à ditadura desde 1968. Certamente, o 

resultado favorável à oposição só foi possível no quadro de relativo afrouxamento 

das regras autoritárias promovido pela política de distensão de Geisel, mas 

demonstrou também que as oposições não se acomodavam passivamente aos 

projetos de “abertura” do governo, e que sabiam explorar suas possibilidades” (Del 

Porto, 2009, p. 46).  

  

Assim, passada a fase mais dura do regime militar, nesse ambiente de relativo 

afrouxamento dos mecanismos de coerção e de emergência e fortalecimento tanto da oposição 

institucional ao regime quanto de setores médios como a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência), os quais se uniriam aos esforços da ala progressista da Igreja de 

denunciar e pressionar a ditadura, a campanha pela anistia dos presos, perseguidos e exilados 

políticos foi desencadeada de maneira pioneira pelo Movimento Feminino pela Anistia 

(MFPA), lançado em São Paulo, em março de 1975, pela advogada Terezinha Zerbine, esposa 

de um general cassado e detido pela ditadura. No documento elaborado pelo grupo de 

mulheres que criou o MFPA, intitulado Manifesto da Mulher Brasileira em Favor da Anistia, 

o grupo afirmava que 

 

“Nós, mulheres Brasileiras, assumimos nossas responsabilidades de cidadãs no 

quadro político nacional. Através da História, provamos o espírito solidário da 

Mulher, fortalecendo aspirações de amor e justiça. Eis porque, nós nos antepomos 

aos destinos da nação, que só cumprirá a sua finalidade de Paz, se for concedida 

ANISTIA AMPLA E GERAL a todos aqueles que foram atingidos pelos atos de 

exceção. Conclamamos todas as Mulheres, no sentido de se unirem a este 

movimento, procurando o apoio de todos quantos se identifiquem com a ideia da 

necessidade da ANISTIA, tendo em vista um dos objetivos nacionais: A UNIÃO 

DA NAÇÃO!” (Zerbine, 1979, p. 27) 

 

Uma vez criado, o MFPA passou então a receber apoios e adesões de diferentes 

segmentos e setores sociais, obtendo inclusive 16 mil assinaturas ao seu manifesto de 

lançamento já no seu primeiro ano de atuação (Del Porto, 2009, p. 47). Ainda que muitas 
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 A versão digital da tese de doutorado de Heloísa Greco publicada eletronicamente em formato PDF não dispõe 

de paginação. Por conta disso, adotamos os números das páginas atribuídas ao documento pelo programa Adobe 

Acrobat Reader. O trabalho pode ser consultado em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/VGRO-5SKS2D. Último acesso: 8.abril.2015. 
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integrantes do MFPA reificassem o estereótipo do papel tradicionalmente atribuído às 

mulheres pela sociedade, uma vez que a defesa dos parentes presos se sustentava em um 

discurso baseado mais na força e preeminência dos vínculos familiares oriundos das relações 

na esfera privada do que propriamente na reivindicação e luta por um direito enquanto ato 

político (Teles, 2014, p. 165), o MFPA destacou-se por defender os direitos humanos, 

denunciar torturas, prisões e assassinatos e propor a retomada da democracia.  

Nesse sentido, embora a concepção desse movimento não enfatizasse nem a punição 

aos torturadores nem a elucidação dos desaparecimentos políticos (Carboni, 2008, p. 70), 

fazendo antes referências constantes ao perdão, pacificação e conciliação nacional
94

, em 

detrimento de uma visão mais focada na anistia enquanto um “direito a ser reivindicado e 

conquistado” (Teles, 2014, p. 165), foi graças ao pioneirismo do MFPA que o tema “ganhava 

a cena pública como palavra de ordem agregadora da luta de diferentes setores de oposição ao 

regime militar” (Del Porto, 2009, p. 47). Portanto, a despeito das limitações da agenda do 

MFPA
95

, mesmo nessa primeira emergência do tema, “o esforço em prol da anistia esteve 

sempre associado à luta pela retomada da democracia, pela volta do Estado de Direito e pelo 

reconhecimento e respeito aos direitos humanos” (Mezarobba, 2006, p. 27). Em outras 

palavras, 

“Se, num primeiro momento, são as mães, irmãs, companheiras e filhas dos 

atingidos que se aglutinam em torno de um objetivo comum – a busca dos familiares 

desaparecidos ou a defesa dos familiares presos – em seguida a luta pela Anistia vai 

se ampliar, politizar e envolver os mais diversos setores da sociedade” (Greco, 2003, 

p. 69). 

 

Esse segundo momento do movimento em prol da anistia foi deflagrado em 1978, com 

a criação do primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) no Rio de Janeiro, quando então 

“a luta por anistia tornou-se também uma luta por liberdades democráticas, pela elucidação da 

situação dos desaparecidos políticos, de apoio ao movimento sindical e organizações de bairro 
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 Na época, Zerbine salientava que “A Anistia é uma ideia grega. O povo grego, naquela maravilha de cultura e 

sabedoria, sabia que passadas as tensões o remédio é pegar uma esponja e apagar tudo” (Zerbine, 1979, p. 22). 

Tal concepção defende claramente a ideia do perdão e esquecimento como forma de desarmar as partes em 

conflito, a fim de promover a reconciliação, concórdia e união da nação. 
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 Para Carboni (2008, p. 68), “Enquanto os comitês [brasileiros pela anistia] buscavam aprofundar questões 

além de uma lei de anistia, insistindo no problema dos direitos humanos lesados e dos crimes cometidos pelo 

Estado, o MPFA usava de um discurso mais apaziguador e reconciliatório, falava pouco dessas questões mais 

contundentes, como os mortos e desaparecidos políticos, e tinha preocupações mais imediatas, como uma lei que 

trouxesse de volta os exilados e banidos e libertasse os presos políticos. Nesse sentido o MFPA estabelece uma 

luta mais restrita e a curto prazo (...) de pacificação da nação e da família brasileira, como se o simples 

movimento de volta dos exilados e presos políticos fosse a resposta para a volta da democracia. Sem dúvida a 

volta de muitas figuras políticas estimulou o exercício da vontade democrática e aumentou a pressão, mas 

tratava-se de uma paz que silenciava e apagava o arbítrio daquele período, uma paz sem a justiça que os CBAs 

almejavam alcançar”. 
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e pela participação das mulheres por meio do feminismo” (Carboni, 2008, pp. 69-70). Nesse 

sentido, constituíam-se o que Greco (2003) denominou como as duas faces da luta pela 

anistia, quais sejam “o combate à repressão política voltado para a defesa dos que sofreram 

sua opressão e a defesa do movimento operário e popular, na perspectiva da popularização da 

luta” (Greco, 2003, p. 22)
96

. Se até então a anistia da MFPA era “uma anistia restrita, de 

aspecto meramente legal, e não uma anistia que privilegiasse uma conquista de direitos, seja 

no campo sindical ou de organizações de bairro, por exercício de cidadania” (Carboni, 2008, 

p. 72), a necessidade de agregar novos apoios e popularizar a causa transformou a anistia em 

uma demanda “para toda a sociedade, para o povo, e não só para presos políticos” (ibidem)
97

. 

Como resultado, ela se converteria em “um marco importante no processo de (re)constituição 

da sociedade civil no país” (Del Porto, 2009, p. 43), uma vez que sua linguagem de direitos 

ampliava as discussões sobre o processo de abertura político-institucional e contribuía para “o 

fortalecimento dos vínculos de solidariedade entre os sujeitos sociais emergentes nos anos 

1970” (ibidem, p. 44), fomentando o processo de reorganização dos movimentos sociais 

dentro de uma frente ampla contra a ditadura e seu arcabouço ideológico, a doutrina de 

segurança nacional
98

. 

De acordo com Teles (2005), a necessidade de marcar um posicionamento contrário às 

propostas de excluir da anistia os militantes envolvidos em ações armadas, como defendido, 

por exemplo, por membros da CNBB, em 1975, foi a motivação que impulsionou a formação 

do primeiro CBA no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1978 (Teles, 2005, p. 109). Além de 

muitas integrantes do MFPA, “o CBA também reunia estudantes, advogados, artistas, 

membros da Igreja Católica” (Del Porto, 2009, p. 47), agregando ainda o apoio de várias 

correntes da esquerda e outros grupos de oposição. O seu ato de lançamento contou com a 
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 Documentos do CBA de Minas Gerais afirmariam nesse sentido que “Anistia significa não só lutar pela 

libertação dos presos políticos, pela volta dos exilados, mas também pelo fim da repressão e das torturas, pelo 

direito de greve, contra o arrocho salarial, pela liberdade de organização e expressão, pelas liberdades 

democráticas”. Panfleto do CBA -MG e MFPA-MG: “CRIANÇA ASSASSINADA NA PRISÃO! Começa no 

Brasil o Ano Internacional da criança” (mimeo) e Relatório de Atividades – MFPA/CBA-MG, dezembro/1978 

(mimeo), citados em Greco, 2003, p. 138. 
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 A esse respeito, Teles (2005) salienta que desde o surgimento e organização dos CBAs “houve uma 

preocupação com a necessidade de popularização dessa bandeira de luta, pois tal passo significaria a formação 

de um vigoroso movimento contra a ditadura” (Teles, 2005, p. 103), o que levou, como consequência, ao 

encaminhamento da luta pela anistia “com a reorganização dos movimentos sociais” (Teles, 2010, p. 281), como 

os movimentos estudantil e sindical. 
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 Segundo Mezarobba (2006), “a movimentação era tanta que a luta por anistia disseminava-se pela sociedade. 

Cartazes e faixas invadiam ruas e campos de futebol, carros exibiam adesivos plásticos nos vidros, panfletos 

sobre o assunto eram distribuídos nas esquinas e comícios buscavam sensibilizar a opinião pública sobre o 

assunto. A orientação dos movimentos de anistia era que a bandeira fosse estendida à prática dos sindicatos, das 

associações de bairro, das entidades profissionais e nos meios estudantis. A ideia era que a luta saísse do âmbito 

de seus movimentos e, cada vez mais, atingisse amplos setores da sociedade” (Mezarobba, 2006, p. 32). 
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presença de aproximadamente 500 pessoas e deu início a um processo de proliferação de 

vários outros comitês por todo o país, dentre os quais o de São Paulo, presidido pelo 

advogado de presos políticos Luiz Eduardo Greenhalgh
99

. 

Em novembro de 1978, durante o 1º. Congresso Nacional pela Anistia, que reuniu 

cerca de mil pessoas em São Paulo, contando com a presença de 21 entidades de anistia do 

Brasil, setores democráticos organizados e delegações estrangeiras (Greco, 2003, p. 90), 

estabeleceu-se um Programa Mínimo de Ação que frisava a necessidade de expandir as 

alianças dos CBAs e coletivizar as suas bandeiras para além da questão dos presos, mortos e 

desaparecidos políticos, agregando, em especial, a pauta de reivindicações que denunciava a 

exploração e condições socioeconômicas precárias da classe trabalhadora. Segundo o 

documento, 

 

“A anistia pela qual lutamos deve ser Ampla - para todas as manifestações de 

oposição ao regime; Geral - para todas as vítimas da repressão; e Irrestrita - sem 

discriminações ou restrições. Não aceitamos a anistia parcial e repudiamos a anistia 

recíproca. Exigimos o fim radical e absoluto das torturas e dos aparatos repressores, 

e a responsabilização judicial dos agentes da repressão e do regime a que eles 

servem. 

A exploração econômica de todo o povo brasileiro, e mais particularmente, dos 

operários, dos trabalhadores assalariados e do homem do campo tem, a garanti-la, a 

dominação política, que se exprime na repressão policial. Contra esta exploração, 

essa dominação e essa repressão, os operários, os trabalhadores assalariados, os 

homens do campo e setores da sociedade civil têm se erguido, timidamente, a 

princípio, e mais energicamente nos últimos tempos. O crescimento das lutas contra 

a exploração e a dominação acabou por colocar em cena a luta pela anistia, que cada 

vez mais se amplia e que cada vez mais se mostra indispensável para a libertação 

econômica, social, cultural e política de todo povo brasileiro”
100

. 

 

Ainda como parte das resoluções do Congresso, estipularam-se de maneira clara os 

eixos de atuação em torno dos quais o movimento pela anistia deveria gravitar, conciliando a 

defesa tanto dos grupos anteriormente atingidos pela repressão quanto dos novos atores 

sociais que se mobilizavam e passavam a enfrentar o regime naquela conjuntura, uma vez que 

o apoio desses grupos seria fundamental para confrontar e enfraquecer a ditadura militar. 

Desse modo, elencavam-se as seguintes reivindicações: 
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 Na Primeira Reunião Conjunta dos Movimentos de Anistia do Brasil, realizada em Brasília no início de agosto 

de 1978, apenas seis meses após a criação do CBA-RJ, já se apresentariam 14 entidades e 11 Estados. Por um 

lado, os CBAS do RJ, SP, DF, BA, MS, Feira de Santana (BA), GO e RS, além da Sociedade Paraense de Defesa 
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 Congresso Nacional pela Anistia. Resoluções. Carta do Congresso Nacional pela Anistia. Compromisso com 

a Anistia, São Paulo, 05/11/78, mimeo, p. 5. Citado em Teles, 2005, p. 105. 
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“- Fim radical e absoluto das torturas. [...] Denunciar à execração pública os 

torturadores e lutar pela responsabilização judicial dos agentes de repressão e do 

sistema a que eles servem, fazendo que essa luta seja assumida não apenas 

individualmente, mas coletivamente pelos movimentos de anistia e pelas entidades 

profissionais a que se acham vinculadas as vítimas. 

- Liberação dos presos políticos e volta dos cassados, aposentados, banidos, exilados 

e perseguidos políticos. [...]  

- Elucidação da situação dos desaparecidos e dos mortos. [...] Lutar pelo 

esclarecimento das circunstâncias em que ocorreram as mortes e desaparecimentos.  

- Fim do tratamento arbitrário e desumano contra os presos políticos. [...] 

- Revogação da Lei de Segurança Nacional e fim da repressão e das normas 

punitivas contra a atividade política. [...] 

- Apoio às lutas pelas liberdades democráticas. [...] Apoiar as lutas dos sindicatos 

operários, dos sindicatos e organizações profissionais de assalariados e trabalhadores 

em geral contra a exploração econômica e a dominação política a que estão 

submetidos, pela liberdade e pela autonomia sindicais, pelo direito à livre 

organização nos locais de trabalho, pelo direito à reunião, associação, manifestação 

e greve. Apoiar as lutas contra todas as formas de censura e cerceamento de 

Imprensa, ao Teatro, ao Cinema, à Música, às expressões artísticas, à produção e à 

divulgação da Cultura e da Ciência, em defesa da ampla liberdade de informar e de 

ser informado, de manifestar o pensamento, as opiniões e as reivindicações, de 

adquirir e de utilizar o conhecimento. Apoiar a luta dos estudantes por melhores 

condições de ensino, pelo direito de se manifestarem e pela liberdade de criarem e 

conduzirem as suas entidades representativas. Apoiar as lutas de todo o povo por 

melhores condições de alimentação, de habitação, transporte, educação e saúde. 

Apoiar a atuação dos partidos e dos parlamentares que endossem essas mesmas 

lutas. E denunciar e repudiar todas as tentativas de impedir, distorcer, obstruir, 

descaracterizar e sufocar as lutas pela anistia e dos setores, organismos e entidades 

que se identifiquem com os princípios e objetivos aqui proclamados.”
101

. 

 

 Pouco tempo após a conclusão do 1º. Congresso pela Anistia, em janeiro de 1979, 

foram listadas três prioridades de ação que deveriam guiar as tarefas imediatas do movimento 

a fim de ampliá-lo: propagação de uma campanha nacional em prol da recuperação da 

memória dos mortos e desaparecidos políticos; preparação de listas com dados e informações 

sobre os mortos e desaparecidos, com destaque para os integrantes da guerrilha do Araguaia; e 

criação de uma frente parlamentar favorável à anistia propugnada pelo movimento (Teles, 

2005, p. 112). Enfatizava-se assim a primeira face da anistia, “a luta pelas vítimas do aparelho 

repressivo da ditadura militar e da legislação de exceção”, na qual o movimento possuía um 

acúmulo maior de experiência e transitava com mais segurança (Greco, 2003, p. 142). Assim, 

os CBAs defendiam “perdão imediato a todos os presos e perseguidos políticos (não 

extensivo aos “algozes de suas vítimas”)” (Mezarobba, 2006, p. 29), rejeitando, portanto, 

tanto a extensão da anistia aos agentes da repressão dentro da noção de reciprocidade quanto 

limitações do alcance dos seus benefícios a apenas certas vítimas do arbítrio do Estado, e 

exigiam ainda “o fim absoluto das torturas, a libertação dos presos políticos e a volta dos 
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 Congresso Nacional pela Anistia. Resoluções. Carta do Congresso Nacional pela Anistia. Compromisso com 

a Anistia, São Paulo, 05/11/78, mimeo, pp. 9-11. Citado em Teles, 2005, p. 106. 
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cassados, banidos, exilados e perseguidos, a elucidação dos casos de desaparecimentos e a 

revogação da Lei de Segurança Nacional” (Mezarobba, 2006, p. 29). 

Segundo Maria Amélia de Almeida Teles, ex-presa política, integrante da Comissão 

de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos (CFMDP) e militante feminista conhecida 

como Amelinha, depois do pico de ocorrências de casos de desaparecimentos em 1974, 

quando então os familiares de mortos e desaparecidos políticos sofriam grande perigo e não 

dispunham ainda de muita coordenação entre si, a luta pela anistia foi um momento marcante 

para a construção do movimento dos familiares, como um ambiente agregador e de 

combinação de forças políticas em favor da causa. Dessa maneira, a mobilização que havia 

sido fragmentada, muito restrita e de baixa intensidade pôde finalmente encontrar no 

movimento pela anistia um espaço propício que potencializou e redimensionou tanto as suas 

estratégias quanto sua capacidade organizativa e de pressão (Martins, 1978, pp. 119-155; 

Gallo, 2012). Nas suas palavras, 

 

“Tem uns momentos da luta dentro da ditadura, tem um momento assim, de 74 ser o 

ano do desaparecido político. O ano assim, só teve desaparecido político, nós 

estamos ali sem entender, e apavoradas, porque todo mundo desaparece. Depois nós 

temos 79. Tem a luta pela anistia, que a gente encontra um colo, digamos assim, pra 

gente. Um ninho ali pra você construir” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista 

pessoal). 

  

No mesmo sentido, Laura Petit da Silva, irmã de três desaparecidos políticos da 

guerrilha do Araguaia, também salienta essa importância da luta pela anistia como momento 

formador e estruturador do movimento dos familiares de mortos e desaparecidos políticos. De 

acordo com ela, 

 

“a gente foi a um congresso [do CBA] na Bahia, teve um congresso no Rio, os 

congressos de anistia que foram possibilitando esse encontro [dos familiares]. (...) A 

gente foi às caravanas, a gente fez caravana pra Brasília, então iam grupos de 

familiares junto com o grupo da sessão de exilados (...) ia o grupo de familiares a 

Brasília, percorria as Câmaras antes, pra pedir aprovação da lei de anistia. Tudo isso 

foi mobilizando. (...) Eu acho que foi esse momento na luta, que aglutinou” (Laura 

Petit da Silva, entrevista pessoal). 

 

Ao final, toda a pressão produzida pelo movimento da anistia entre 1978 e 1979 foi 

forte o bastante para forçar o governo a se posicionar sobre o tema. Até então, o assunto não 

havia sido considerado pelo regime militar, e os comentários de integrantes do governo Geisel 

a esse respeito eram todos no sentido de descartar a proposta de uma anistia, oferecendo no 

máximo promessas de “revisão de punições caso a caso” (Greco, 2003, p. 116). Com o 
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governo Figueiredo, entretanto, altera-se a perspectiva, como parte da estratégia de 

liberalização controlada e também a fim de responder às mobilizações crescentes, mas, a 

despeito disso, o vocabulário do governo 

 

“já estava delineado, frisando a inviabilidade de conciliação com o terrorismo, 

mesmo considerando a anistia uma medida inspirada na generosidade e no 

esquecimento (...) Apropriando-se do lugar das oposições e, principalmente, dos 

dissidentes políticos presos e perseguidos, ao inverter seu discurso, o governo 

assumiu a iniciativa procurando obter exatamente o que não diziam pleitear: a 

conciliação e o esquecimento, mas para os crimes cometidos pelo Estado durante a 

ditadura” (Teles, 2005, p. 111). 

  

Assim, em 27 de junho de 1979, Figueiredo enviou ao Congresso um projeto de anistia 

que não só excluía os participantes da luta armada, i.e., “os condenados pela prática de 

terrorismo, assalto, sequestro e atentando pessoal” (Mezarobba, 2006, p. 37), mas que 

também estendia o alcance desse benefício aos agentes da repressão do Estado, sem que ao 

menos sequer houvesse necessidade de prévia investigação, garantindo “uma ampla, geral, 

irrestrita e prévia anistia aos torturadores do regime ao incluir a expressão "crime conexo ao 

crime político”” (ibidem, p. 42)
102

. Frente ao projeto, organizou-se uma comissão mista de 

deputados e senadores presidida pelo senador Teotônio Vilela (MDB-AL), a qual deveria 

analisar a proposta, e o deputado Ernani Satyro (Aliança Renovadora Nacional, Arena-PB), 

responsável pela relatoria do projeto, aceitou o cargo “disposto a pacificar a família 

brasileira” (ibidem, p. 40). 

 A lei de anistia proposta pelo governo logo despertou insatisfações entre os 

parlamentares, recebendo ainda inúmeras críticas tanto dos presos políticos quanto de outros 

segmentos sociais, como a OAB, cujos conselheiros federais condenaram em decisão unânime 

o projeto (Mezarobba, 2006, pp. 41-45), o que contrasta com a interpretação ainda hoje em 

voga, e chancelada em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, de que essa conjuntura política 

teria sido marcada por um grande pacto nacional em favor do texto enviado por Figueiredo ao 

Congresso
103

. Milhares de cartas e telegramas de todo o Brasil e do exterior eram enviados 

                                                           
102

 O projeto assegurava ainda a concessão de anistia aos que tinham tido “seus direitos políticos suspensos e aos 

servidores da administração pública, de fundações vinculadas ao poder público, aos poderes Legislativo e 

Judiciários e aos militares, punidos com fundamento em Atos Institucionais e complementares” (Mezarobba, 

2006, p. 39). 
103

 Os presos políticos do presídio da rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, iniciaram uma greve de fome em 22 de 

julho de 1979 em protesto ao projeto de anistia do governo. Tiveram o apoio de outros presos e a greve que 

durou 32 dias, até a data de aprovação da lei da anistia, ganhou caráter nacional, envolvendo 35 presos no total 

(Teles, 2005, p. 130). Manifestações populares de rua organizadas pelos CBAs em solidariedade aos presos e 

pela anistia ampla, geral e irrestrita ocorreriam também ao longo do mês de agosto, durante a tramitação da lei 

no Congresso (cf. Mezarobba, 2006; Teles, 2005). 
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aos membros da comissão mista, e Teotônio Vilela e outros membros do MBD não só 

visitaram diversos presídios pelo país, mas também mantiveram contatos com familiares de 

mortos e desaparecidos políticos e outras vítimas do arbítrio, recolhendo assim diversas 

manifestações de descontentamento com a proposta. Como resultado, 134 parlamentares, dos 

quais 49 da Arena, apresentaram 305 emendas ao texto então sob análise, muitas das quais 

tinham “a intenção de ampliar o caráter da anistia, considerado pela oposição como restrito e 

incompleto” (ibidem, p. 43).  

 Entretanto, o “governo parecia não se importar com as falhas apontadas em seu 

projeto, nem em esconder que a anistia proposta era mesmo restrita” (ibidem, p. 45). Apesar 

disso, em razão do grande número de críticas e alterações sugeridas, Satyro apresentou um 

substitutivo ao projeto do governo, aprovado pela maioria dos membros da comissão mista a 

despeito da oposição do MDB, que lamentou as deficiências do texto proposto (ibidem, p. 

47). Segundo Mezarobba (2006, p. 46), 

 

“Ao acrescentar mais sete artigos ao projeto do Executivo, o substitutivo estendeu o 

prazo de concessão do benefício até 15 de agosto de 1979, incluiu no art. 1º. os 

crimes eleitorais e não só as ações punidas com base em Atos Institucionais e 

complementares, mas também as baseadas em “outros diplomas legais”, e garantiu 

aos dependentes de anistiado falecido o direito às vantagens que lhe seriam devidas. 

Além de prever a possibilidade de familiares de desaparecidos requererem uma 

declaração de ausência de pessoa, o substitutivo do deputado Satyro também 

concedeu anistia aos empregados de empresas privadas punidos por participação em 

greves ou outros movimentos reivindicatórios e estabeleceu que os anistiados 

inscritos em partidos políticos legalmente constituídos poderiam votar e ser 

votados”. 

  

No dia da votação em plenário, em sessão conjunta do Congresso de 22 de agosto de 

1979, em vez do ambiente de concórdia, consenso e pacificação de espíritos que, segundo os 

atuais defensores dessa versão da anistia, teria levado à sua aprovação, prevaleceu um clima 

de grande tensão, comparado posteriormente à atmosfera da “sessão de 12 de dezembro de 

1968, quando foi negada licença para que o governo processasse o deputado Márcio Moreira 

Alves e os militares responderam com a decretação do AI-5” (ibidem, p. 48). Cerca de 700 

soldados da polícia da Aeronáutica ocuparam as galerias do Congresso logo após a sua 

abertura, e no dia anterior, em 21 de agosto, quando se havia dado início à análise da matéria, 

uma manifestação nas rampas do Congresso com mais de mil militantes em favor da anistia 

ampla, geral e irrestrita já havia sido dispersada com o lançamento de bombas de gás 

lacrimogêneo. 



402 
 

 A emenda número 7, assinada por Ulysses Guimarães, Freitas Nobres e pelo senador 

Paulo Brossard, que havia sido fruto de um acordo entre o MDB e os CBAs, estipulando, 

dentre outros pontos, a rejeição à noção de reciprocidade e a instauração de inquéritos para 

investigar os desaparecimentos políticos, foi posta à consideração do plenário em votação, 

mas acabou rejeitada por 209 votos contrários e 194 favoráveis (Mezarobba, 2006, p. 50; 

Teles, 2005, pp. 135-136; 141)
104

, mesmo destino da emenda de número 53, do deputado 

Djalma Marinho (Arena/RN), a qual recebeu 201 votos a favor e 206 contra (Teles, 2005, p. 

141; Mezarobba, 2006, p. 50)
105

. Em seguida, o “substitutivo de Satyro foi aprovado em voto 

simbólico das lideranças da Arena e do MDB” (Mezarobba, p. 49-50), sem que as 

manifestações da oposição pudessem ser formalizadas (Teles, 2005, p. 141), o que inclusive 

provocou críticas dos CBAs e do senador Teotônio Vilela (ibidem)
106

. 

 Em 28 de agosto de 1979, Figueiredo sancionou, por fim, a lei de anistia (6.683/79), 

vetando a expressão “e outros diplomas legais” do substitutivo do deputado Satyro, de modo a 

restringir a anistia apenas aos atos considerados como crimes nos atos institucionais e 

complementares, limitando assim o alcance da legislação para dirigentes sindicais, estudantes 

e militares que haviam sido atingidos por outras leis do período (Teles, 2005, p. 142). Apesar 

dessa restrição imposta às vítimas do arbítrio da repressão, a anistia incluía, no entanto, de 

maneira vaga e abrangente, “aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com estes”, 

o que abriu espaço para a interpretação majoritária de que a figura dos crimes conexos 

estenderia o perdão aos abusos cometidos por agentes do Estado, enquanto que os condenados 

por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal foram definitivamente 

excluídos dos seus benefícios. Ainda que os torturadores fossem enquadrados na categoria dos 

“crimes de sangue” para os quais a anistia não se aplicava, a falta de condenação os eximia de 
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 Dalmo Dallari, da CJP-SP, e Sepúlveda Pertence, presidente da OAB, haviam participado da redação da 

emenda (Teles, 2005, p. 135). Em 2010, no âmbito das discussões sobre a ADPF 153 e diante da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, Sepúlveda Pertence defenderia a bilateralidade da lei de anistia, 

contrariando essa sua posição inicial. 
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 Segundo Greco (2003), a emenda Djalma Marinho “na prática derrubaria as exceções da anistia oficial, [e] 

teria alguma possibilidade de sucesso a partir da adesão de eventuais dissidentes do partido do governo” (Greco, 

2003, p. 283). O seu texto extinguia as limitações da anistia parcial do projeto do governo em razão do seu 

conceito abrangente de crimes conexos aos crimes políticos, os quais eram entendidos como crimes de qualquer 

natureza praticados por motivação política, diferentemente da versão do texto de Figueiredo, na qual os crimes 

conexos passariam a ser entendidos como os crimes comuns praticados por agentes da repressão, como 

assassinatos e torturas. 
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 De acordo com Greco (2003), desde o início o MDB tinha antecipado a vitória do governismo, pois “não 

haveria possibilidade aritmética de aprovação devido sobretudo à muralha inexpugnável levantada pelos 22 

senadores biônicos, garantia decisiva de vitória da ARENA” (Greco, 2003, p. 283). De modo similar, Mezarobba 

afirma que “meses antes de sua aprovação, o líder da oposição já tinha certeza que ela seria parcial, convicção 

compartilhada por CBAs dispostos a seguir em defesa das reivindicações não atendidas” (Mezarobba, 2006, p. 

146). 
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qualquer responsabilidade penal, o que assegurava a sua total impunidade, de maneira que 

prevaleceu, portanto, 

 

“a interpretação da lei que propiciava a política do esquecimento questionada 

durante todo esse processo, ocultando a verdade e interditando a memória. A 

exclusão dos guerrilheiros condenados e o veto à elucidação das mortes e 

desaparecimentos políticos confirmaram a concepção de guerra da Doutrina de 

Segurança Nacional e sua defesa da necessidade de eliminar os chamados “inimigos 

internos”” (Teles, 2005, p. 142). 

 

4.1.3 A invisibilização da questão dos mortos e desaparecidos políticos: ausência de apoio 

político e jurídico 

 

 Frente à aprovação dessa nova legislação, a tendência foi de um esvaziamento, refluxo 

e perda de relevância progressivos dos CBAs até a sua completa extinção. Antes mesmo da 

promulgação da lei 6.683/79, ainda em meados de junho de 1979, o movimento pela anistia já 

demonstrava limitações e debilidades que apontavam para a sua difícil sobrevivência. Durante 

o 3º. Encontro Nacional dos Movimentos de Anistia, celebrado na cidade do Rio de Janeiro, a 

avalição predominante foi a de que os CBAs haviam assumido uma postura de 

“defensividade” após a decisão da ditadura de apresentar o seu próprio projeto sobre o tema, 

perdendo protagonismo e espaço nos meios de comunicação (Greco, 2003, p. 168).  

 Esses problemas se agravariam ainda mais após a aprovação da lei da anistia, tal como 

ficaria claro no 2º. Congresso Nacional pela Anistia, realizado em novembro de 1979, com a 

presença de inúmeros ex-exilados, ex-presos políticos e de uma delegação de familiares de 

guerrilheiros do Araguaia que procedeu à primeira leitura em ato público de uma lista dos 

guerrilheiros desaparecidos (Greco, 2003, p. 346). Nessa ocasião, a conjuntura política refletia 

de maneira mais acurada as condições adversas no interior do movimento, quando então o 

diagnóstico de uma situação de crise foi inevitável (ibidem, p. 335). 

Todas essas dificuldades que apontavam na direção da desmobilização e esvaziamento 

do movimento pela anistia demonstravam na verdade o enorme “desafio ambíguo e 

desconcertante” (Greco, 2003, p. 333) com o qual os CBAs se deparavam no contexto 

posterior à promulgação da lei, uma vez que “a luta, daí em diante, estaria condicionada pela 

sua capacidade de assimilar a derrota e simultaneamente, na mesma medida, capitalizar a 

vitória” (ibidem). Embora o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita dos CBAs tivesse sido 

derrotado, impondo-se antes a anistia parcial, discriminatória e extensiva aos torturadores da 

ditadura militar, ela havia permitido ganhos relevantes, em especial para os exilados e presos 
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políticos
107

 – muito embora a situação dos mortos e desaparecidos políticos não merecesse 

qualquer atenção –, e mesmo a propositura do projeto pelo governo Figueiredo, a despeito de 

todas as suas limitações e da forma como foi instrumentalizado pelo regime, havia sido em 

grande medida uma resposta às manifestações e pressões do movimento, já que até 1978 o 

tema da anistia não havia sido sequer cogitado pela ditadura. Nesse sentido, o relato de 

Amelinha Teles reflete esse caráter ambíguo da lei, vista como conquista e objeto de luta, mas 

que foi deturpada a fim de se converter em uma auto-anistia. Nas suas palavras, “a gente 

prezava muito essa lei. Que agora jogaram na lata do lixo, né? Porque anistiaram os 

torturadores que para nós não era anistia dos torturadores (...) Foi uma luta nossa. A gente 

queria anistia” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal)
108

. 

Assim, no Brasil, a anistia foi considerada “um direito dos perseguidos políticos – 

ainda que muitos presos fossem contrários à ideia, por não acreditar que houvessem cometido 

crimes, muito menos que devessem pedir, ou mesmo aceitar, um perdão do Estado” 

(Mezarobba, 2007, p. 328), diferentemente, portanto, das anistias de outros países que não 

resultavam de reclamos populares e eram antes impostas unilateralmente por militares, muito 

embora esse instrumento tenha sido utilizado como um manto de impunidade para os agentes 

da repressão tanto no Brasil quanto nesses casos. No entanto, a despeito desse seu caráter 

instituinte (Teles, 2005), frente à “conquista” da anistia parcial e discriminatória, vista por 

muitos como a única vitória viável e possível, a natureza reivindicatória do movimento e dos 

CBAs não foi capaz de manter nem a mobilização no sentido de pressionar o regime militar 

pelas demandas não atendidas, nem o apoio ao movimento popular e operário que era alvo 

crescente da repressão, de tal forma que a luta assumiu um “caráter molecular e residual” 

(Greco, 2003, p. 355), “marcado pela atomização do movimento e pela desmobilização dos 

seus núcleos” (ibidem, p. 353). Como bem frisa Oliveira (1995, p. 54), 

 

“Não era a lei reivindicada pelo CBA, pois ela passava a esponja também nas 

atrocidades cometidas pelos torturadores, qualificadas pela lei como “crimes 
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 Para Mezarobba, “a anistia significou uma tentativa de restabelecimento das relações entre militares e 

opositores do regime que haviam sido cassados, banidos, estavam presos ou exilados. A legislação continha a 

ideia de apaziguamento, de harmonização de divergências e, ao permitir a superação de um impasse, acabou por 

adquirir um significado de conciliação pragmática, capaz de contribuir com a transição para o regime 

democrático” (Mezarobba, 2006, p. 147). Assim, apesar das suas limitações, “não há dúvidas de que a anistia 

concorreu para o restabelecimento do Estado de Direito” (ibidem, p. 163). 
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 No mesmo sentido, Dalmo Dallari afirma que “a gente teve que aceitar [a lei de anistia] (...) Nós só não 

recusamos, porque tinha efeitos benéficos, né? Mas estava muito longe de ser produto da nossa concordância. 

Jamais concordamos”(Dalmo Dallari, entrevista pessoal). 
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conexos”. Mas o objetivo maior da campanha foi atingido: as prisões se esvaziaram 

e os exilados retornaram ao Brasil. Os únicos ausentes eram os “desaparecidos”
109

. 

 

De modo similar, Greco também vincula o processo de crise do movimento às vitórias 

alcançadas, ainda que para muitos elas fossem precárias e insuficientes. Segundo a autora, 

 

“As próprias conquistas do movimento contribuem dialeticamente para esvaziá-lo. 

Com a anistia de agosto (...) a luta perde o caráter imediatista responsável por boa 

dose de sua concreticidade, de seu apelo e de seu potencial de mobilização e, por 

isto mesmo, perde igualmente importante contingente de antigos aliados – aqueles 

agora engajados em outros projetos políticos e também aqueles que simplesmente se 

contentaram com a meia anistia (...) os CBAs se desincumbem da tarefa que está na 

base da própria razão de ser: a luta pela libertação de todos os presos políticos e pela 

volta de todos os exilados” (Greco, 2003, p. 353). 

 

Porém, o fracasso do movimento de se posicionar nesse novo contexto político refletia 

não só o esgotamento da causa em razão da consecução de parte importante dos seus objetivos 

iniciais, mas também o quão bem sucedido havia sido o conjunto de estratagemas urdidos 

pelo general Golbery do Couto e Silva, que havia transformado a aprovação da lei de anistia 

em uma peça-chave do seu plano de pôr fim ao bipartidarismo e pulverizar a oposição antes 

concentrada no MDB, a fim de “dar mais flexibilidade e elasticidade ao quadro partidário para 

facilitar a sustentação político-eleitoral do regime autoritário” (Sallum Jr., 1996, p. 28). Pouco 

após a promulgação da lei 6.683, ainda em novembro de 1979, a nova legislação que permitia 

o multipartidarismo deparou-se com o cenário de retorno à legalidade e à vida pública de 

importantes quadros e lideranças políticas antes no exílio ou na clandestinidade, muitos dos 

quais priorizaram justamente os esforços de construção de novas legendas – PDT (Partido 

Democrático Trabalhista), PT (Partido dos Trabalhadores) e PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), enquanto o bloco governista, antes agrupado na Arena, manter-se-ia unido sob a 

nova denominação de PDS (Partido Democrático Social) até a cisão da Aliança Liberal de 

Sarney, às vésperas da eleição de Tancredo Neves. 

 Dessa forma, em suma, o movimento pela anistia teve que lidar com as defecções e 

perdas de apoio oriundas, por um lado, do esgotamento da sua pauta reivindicatória, em razão 

da libertação dos prisioneiros políticos e regresso dos exilados, e, por outro, da 

“diversificação dos canais de militância, com destaque para a atração irresistível exercida pela 
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 Para Luiz Eduardo Greenhalgh, “Esta lei pouco tinha que ver com a anistia pela qual o povo havia lutado, 

mas, dada a composição do Parlamento, não se pôde obter nada melhor” (CELS, 1982). De modo similar, 

Mezarobba (2007) salienta que “embora desejasse modificar a lei, a fim de tornar a anistia efetivamente “ampla, 

geral e irrestrita”, durante o governo Figueiredo à oposição restou apenas continuar lutando pelo fim do regime 

militar” (Mezarobba, 2007, p. 336). 
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rearticulação partidária sobre retornados, ex-presos políticos, antigos aliados e até alguns 

militantes históricos da anistia” (Greco, 2003, p. 353), o que reforçou sobremaneira a queda 

do envolvimento ativo nos CBAs. Em decorrência desse quadro, 

 

“O movimento que lutou pela anistia não seria mais o fórum onde os temas políticos 

por excelência seriam apresentados, debatidos e encaminhados. Com o surgimento 

de novos partidos e novos movimentos reivindicatórios, o espaço da política se 

deslocou dos CBAs, alcançando novos instrumentos institucionais destinados a 

atender às diversas lutas específicas dos movimentos populares e sindicais” (Teles, 

2005, p. 152). 

 

No que diz respeito especificamente ao impacto desse processo frente à questão dos 

crimes da ditadura militar, Amelinha Teles salienta que rapidamente as atenções se 

deslocaram da luta travada até então em torno da anistia, invisibilizando a questão dos mortos 

e desaparecidos. Segundo ela, “você tinha que estar em partido político, você tinha que estar 

fazendo fichinha, filiando as pessoas, e não ficar falando de desaparecido. Você até desanima 

as pessoas. Você fica falando assim, as pessoas nem vão querer lutar mais. Era esse o 

discurso” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal)
110

. No mesmo sentido, o relato 

de Suzana Lisbôa demonstra também a enorme dificuldade que os familiares de mortos e 

desaparecidos políticos encontraram para sustentar a mobilização do movimento após a 

concessão da anistia, sobretudo nesse ambiente em que as atenções e interesses dos militantes 

se direcionavam para a reconfiguração do sistema político-partidário e também, 

posteriormente, para as tarefas de concluir o processo de redemocratização. Nas suas palavras, 

 

“As diferenças de interpretação e comportamento em relação à anistia começaram 

desde o dia da votação. Em função dessas diferenças a maior parte dos CBAs e dos 

familiares não compareceu ao Congresso Nacional no dia da votação da lei. Muitos 

achavam que o protesto naquele momento contra a anistia parcial poderia provocar 

um retrocesso no incipiente processo de abertura. A denúncia do encontro do corpo 

do meu companheiro desaparecido, Luiz Eurico, o primeiro que encontramos, 

provocou muita polêmica. Desde a votação da Lei de Anistia nós nos sentimos 

derrotados, porque a anistia foi parcial, não atingiu a todos os presos políticos e 

buscava anistiar os torturadores. Os exilados que voltaram, na sua quase totalidade, 

desconheciam o fato de que o Brasil ainda tinha presos políticos e que os mortos e 

desaparecidos eram desconsiderados no projeto do Figueiredo. O II Congresso de 
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 Ao tecer comentários sobre o impacto da criação de novos partidos, Criméia Alice Schmidt de Almeida faz as 

seguintes considerações: ““Todas as autoridades dizem que foi um pacto [a lei de anistia]. Não foi comigo o 

pacto, está certo? Mas eu acho que o pacto foi a liberalização dos partidos. Todo mundo foi fazer política 

partidária. Não é quando são fundados os partidos? Então eu acho que tem a ver com isso. (...)Tanto que, depois, 

o CBA, depois que vieram os exilados, vêm os banidos, esvazia o CBA, e só funciona a Comissão de Familiares 

de Mortos e Desparecidos Políticos. E esvaziada também, porque muita gente estava atrás do seu atestado de 

óbito pra dividir a herança, né? Então conseguiu a morte presumida, a lei da anistia, então (...) resolveu o 

problema. Muitos se contentaram, calaram. E a gente continuou brigando, resmungando, resmungando. Porque é 

um grupo pequeno que resmunga” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal). 
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Anistia se realizou nesse clima, muitos estavam eufóricos e se sentido vitoriosos. 

Foram para Salvador para comemorar essa vitória capenga. E a “tropa de choque” 

das famílias foi para lá para protestar, levando o primeiro dossiê organizado segundo 

os nossos critérios, corrigindo o que tinha sido editado no Rio de Janeiro. Alguns de 

nós manifestamos nosso inconformismo com os familiares que defendiam o atestado 

de morte presumida e outros que eram contra a proposta de organizar a caravana ao 

Araguaia. Tudo isso já era considerado revanchismo. No II Congresso predominou o 

repúdio à declaração de ausência e aprovação da proposta de organizar a Caravana 

ao Araguaia. De resto, a posição era a de continuar a luta pelos princípios definidos 

desde o início. Se imaginava que os CBAs iriam prosseguir na luta, mas sabíamos 

que isso seria difícil porque a reformulação partidária carregou a maior parte dos 

militantes e que a anistia parcial conseguiria desmobilizar o movimento. Também já 

estava claro que os exilados não se integrariam na luta, com raras exceções”
111

. 

 

 De modo similar, Victória Grabois, familiar de três desaparecidos políticos da 

guerrilha do Araguaia e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM-

RJ) afirma que 

 

“Em 82 quando, logo em seguida, quando foi criado o PT e o PDT, o CBA começou 

a se desfazer. Porque os nossos companheiros todos se filiaram ao PT, né? Então foi 

todo mundo se filiar ao PT, se candidataram, alguns se elegeram, quem não se 

elegeu ganhou cargo político, e nós ficamos abandonados, né? Eu abro sempre as 

minhas palestras dizendo isso, os mortos e os desaparecidos políticos, e os 

familiares, não foram anistiados até hoje. E nós não recebemos apoio dos nossos 

companheiros. Os nossos companheiros nunca nos apoiaram (...) É claro que nós 

fomos abandonados por todos. Ficamos sozinhos. Sozinhos. Isso é verdade” 

(Victoria Grabois, entrevista pessoal)
112

. 

 

Tal como se afigurava na primeira reunião do Conselho Nacional de Entidades de 

Anistia (CONEA), de 1980, “tornou-se difícil manter o foco na luta: a concessão de anistia, 

ainda que parcial, acabou desmobilizando o movimento, cuja continuidade não conseguiu 

despertar grande interesse nem mesmo dos recém-chegados do exílio” (Mezarobba, 2007, p. 

333). A esse respeito, em debate promovido pelo CELS, da Argentina, em 1982, Luiz 

Eduardo Greenhalgh afirmava que 

 

“Aceitamos a anistia pensando que aqueles que retornaram do exílio ou foram 

libertados por causa dela engrossariam as fileiras dos que lutávamos unitariamente 
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 Entrevista concedida por Suzana K. Lisboa a Janaína Teles. Citada em Teles, 2005, p. 146. 
112

 Elizabeth Silveira, integrante do GTNM-RJ cujo irmão é desaparecido político da guerrilha do Araguaia, 

descreve da seguinte maneira o contexto da luta pela anistia, as dúvidas sobre o destino dos desaparecidos 

políticos e o cenário de isolamento posterior à promulgação da lei de anistia: “você tem esse momento que está 

tudo um monte de comícios, de manifestações a favor da anistia, no exterior. Enfim, você tem essa questão bem 

forte. Mas mesmo assim, eu acho que a questão de tirar os presos e trazer os de fora, era mais preponderante do 

que a questão dos desaparecidos. Até porque não havia essa certeza do desaparecido. (...) Então eles poderiam 

estar presos, e com a lei da anistia, seriam soltos. (...) Só depois de 79, quando ninguém aparece, é que constata-

se que essas pessoas realmente foram desaparecidas. Aí também eu acho que tem essa questão, que você fica 

meio no isolamento. É porque aquela mobilização toda pra tirar da cadeia e trazer os que estavam fora, na 

medida em que isso foi acontecendo, ela esvaziou. (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal). 
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pelas liberdades democráticas e a plena vigência dos direitos humanos. O governo, 

depois de acordar esta anistia recíproca e condicionada (...) autorizou a constituição 

de novos partidos democráticos. Até este momento, a luta pela anistia era a única 

atividade possível, mas, a partir de então, muitos dos que puderam somar-se, graças 

a ela, à vida cívica, se entregaram ao fazer partidário. Desde então, o problema dos 

desaparecidos ficou relegado, da mesma forma que o dos presos políticos não 

beneficiados com a anistia. Os partidos políticos não têm dado prioridade à 

reparação das violações cometidas no período anterior, nem tampouco ao 

julgamento dos responsáveis” (CELS, 1982). 

 

Para os familiares de mortos e desaparecidos políticos, essas mudanças inaugurariam 

um período de grande isolamento e de falta de reverberação de suas demandas, já que suas 

reivindicações não foram encampadas por nenhum ator político relevante. Como bem assinala 

Amelinha Teles, 

 

“aqui no Brasil (…) nós ficamos isolados (…) Vocês queriam a liberdade? Vocês 

têm liberdade. Todo mundo está fora da cadeia. E os próprios beneficiários disso, 

eles foram imediatistas, “agora eu tenho que fazer minha vida”. “Tenho que fazer o 

meu pé de meia, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que ir para o partido, vou 

viver minha vida”. “Perdi meus bons anos de juventude nessa história”. Foi esse o 

pensamento. “Esses desaparecidos, sinto muito”. “De vez em quando vamos fazer 

uma missa pra eles, a gente chora e tal, e pronto”. Entendeu? Mas não fizeram disso 

uma bandeira política, como na Argentina, no próprio Chile (…). Não. Desaparecido 

político nunca foi bandeira política de nenhum [partido]. (…) Se você for estudar as 

plataformas políticas dos deputados, candidatos, qual que falou de desaparecido 

político?” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal) 

 

Segundo Belisário dos Santos Jr., importante advogado de presos políticos e então 

membro da CJP-SP, a responsabilização criminal individual não fazia parte do panorama 

predominante na época, ainda que a lei de anistia tivesse sido instrumentalizada para incluir 

os torturadores via figura dos crimes conexos, o que seria depois ratificado equivocadamente 

pelos tribunais. De acordo com ele, “A preocupação não era [do] preso processar o torturador. 

A preocupação era sair da prisão, era livrar-se do jugo da prisão. Isso durou alguns anos. 

Restabelecer direitos. E por isso a importância era pegar a lei de anistia e usar os seus efeitos. 

A nossa lei é muito diferente de outras leis” (Belisário dos Santos Jr., entrevista pessoal).  

Como resultado, a cobrança dos crimes da ditadura perdeu muito da força, visibilidade 

e legitimidade de que gozara antes, durante a luta pela anistia, e o tema se tornou pauta 

exclusiva de uma pequena, porém ativa, fração dos familiares das vítimas, constantemente 

acusados ora de revanchistas
113

, pela direita, ora de saudosistas
114

, pela esquerda. Tachado 
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 Para Criméia Schmidt de Almeida, “O nosso grande estigma é que nós somos revanchistas. Nós não 

aceitamos a reconciliação nacional. E eu não aceito, eu não reconcilio. A mesma resposta que aquele cara lá deu 

pra Comissão Nacional da Verdade, que não vai ajudar inimigo, eu não reconcilio com inimigos, tá certo? É um 

sentimento recíproco” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal). 
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constantemente de antipatriota e contrário à reconciliação nacional, esse grupo seria apontado 

como ameaça aos pactos e tênues equilíbrios entre civis e militares sobre os quais a nascente 

democracia e a governabilidade do país estavam assentadas. Ao não se contentarem com a 

falta de resultados em termos de justiça e localização dos restos mortais dos desaparecidos, ou 

ainda ao criticarem os poucos avanços possíveis, demandando a responsabilização criminal 

dos agentes da repressão, os familiares de mortos e desaparecidos supostamente romperiam, 

segundo o discurso dominante, o acordo implícito de impunidade então existente em torno da 

lei de anistia, pondo em risco a institucionalidade democrática do país obtida a duras penas. 

Assim, o estigma
115

, abandono
116

 e falta de apoios políticos
117

 e jurídicos marcariam, por 

conseguinte, a atuação desses familiares das vítimas da ditadura durante todo o processo de 

redemocratização da década de 1980
118

, como fica evidente no depoimento de Amelinha 

Teles: 

 

“quando houve a anistia, em 1979, a coisa tem trinta e cinco anos, todo mundo ficou 

empolgado, porque os presos saíram, os exilados voltaram, todo dia você tinha que 

ir ao aeroporto buscar exilado. E nós, familiares de mortos, desaparecidos políticos, 

ficamos num canto. Porque morto não volta, desaparecido é morto e não volta. 

Então você não tem nada, né? Nós não tínhamos assim, nenhum apoio, ou o apoio 

ficou muito assim, distante, muito formal, só pra dizer, ah, legal, e tal. (...) Pra 

direita nós éramos revanchistas, e pra esquerda nós éramos saudosistas. Ficar 

lembrando disso pra que, gente? Acabou, né? (…) Aí nós tivemos momentos assim, 

de grande solidão (…) a gente às vezes até conseguia algumas informações, mas nós 
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 Ainda segundo o relato de Criméia, “É, nós somos saudosistas. Assim, cada época é uma coisa (...). Logo 

depois da anistia, a democracia era muita tênue, nós estávamos cutucando onça com vara curta, tá certo? Vocês 

podem por tudo a perder. É sempre assim” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal). 
115

 A respeito do estigma, o relato de Amelinha Teles é esclarecedor: “como a gente é ex-preso político, eles 

falavam assim, ah, são neuróticas. Neuróticas, porque elas foram torturadas” (Maria Amélia de Almeida Teles, 

entrevista pessoal). Sobre a participação na luta armada, ela afirma ainda que “Sempre nós fomos 

estigmatizados. Sempre (…). É um tema que você não toca no assunto. É quase que é proibido. É mais que 

proibido, é condenado. Eu acho pior do que proibido. Ele é condenado. A priori, é condenado. Mas por que eles 

foram pegar em arma? Isso eu ouvia muitas vezes. Mas ele era da luta armada? Também, né, tem que morrer, 

entendeu?” (ibidem). Segundo Elizabeth Silveira, ainda hoje é comum ouvir que as familiares são “tudo amarga, 

mal amada, amarga, revanchista” (entrevista pessoal). 
116

 Sobre essa questão, Amelinha relata o seguinte comentário: “Tocar a vida pra frente. Isso que eles falaram, a 

gente tem que tocar a vida pra frente, não é ficar pensando. Quem é desaparecido é porque já morreu, gente. 

Vocês vão fazer o quê? Não, tinha muita gente que achava absurdo a gente ir atrás de osso, que bobagem é 

essa?” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal). 
117

 No tocante ao abandono político, Amelinha recorda que nem mesmo o Partido Comunista do Brasil (PC do 

B), responsável pela guerrilha do Araguaia, encampou as demandas dos familiares. Nas suas palavras, “Partido 

político de esquerda e que fez a Guerrilha do Araguaia. Quer dizer, era responsável. Era o primeiro que devia dar 

satisfação ao público. Nós mandamos lá tantos militantes, todos foram mortos. Ele tinha que falar isso. E nós 

temos que esclarecer o que foi. Devia ser o nosso primeiro aliado. Foi contra nós”. (Maria Amélia de Almeida 

Teles, entrevista pessoal). 
118

 Uma exceção a esse padrão era o apoio concedido pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH) 

às pautas reivindicatórias dos familiares de mortos e desaparecidos políticos durante a década de 1980. No 

entanto, tal apoio não se desdobrava em ações e iniciativas concretas de impacto, ficando restrito antes mais a 

uma forma de acolhimento e solidariedade à causa (Maria Amélia de Almeida Teles; Criméia Schmidt de 

Almeida, entrevistas pessoais). 
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não tínhamos força política nenhuma, nem poder de articulação (…) Como era 

anistia, o pessoal começou a trabalhar no campo só legal, formal, né? A própria 

esquerda entrou nisso, pra fazer os partidos, né, pra entrar no Estado, já que tinha 

que formalizar. E nós ficamos de fora (…) Então nós ficamos num período assim, 

bem de isolamento. E aí teve a abertura da Vala de Perus, em 1990, e aí nós criamos 

nova força (…) a sociedade, de repente, começou a acreditar na gente, porque viu 

ossadas. Porque as pessoas não acreditam” (Amélia Teles, entrevista pessoal). 

  

Ao mesmo tempo, ao longo da década de 1980, grupos de esquerda que tinham 

descoberto a linguagem dos direitos humanos e da ética como parte do trabalho de defesa dos 

prisioneiros políticos da ditadura militar passaram a lidar com diferentes segmentos 

marginalizados e com a temática dos direitos socioeconômicos, direcionando sua atenção, 

portanto, para uma profusão de questões que não envolviam os crimes praticados durante o 

período autoritário, reforçando assim o isolamento dos familiares de mortos e desaparecidos 

políticos. Tradicionalmente avessa à gramática dos direitos humanos, catalogada como 

burguesa e anticomunista, a esquerda revolucionária desenvolveria uma “nova sensibilidade” 

frente ao tema não só em razão da crise dos seus projetos revolucionários totalizantes que 

afetava as diversas correntes marxistas ao redor do mundo, mas também como reflexo direto 

de sua experiência nos porões da ditadura e do seu contato com a realidade secular da 

repressão ordinária exercida contra os presos pobres e comuns (cf. Oliveira, 1995)
119

. 

 Assim, se antes a cultura política da esquerda se focava apenas nas classes sociais 

capazes de levar a cabo a revolução, em detrimento das injustiças cotidianas sofridas pelo 

povo comum (ibidem, pp. 82-84), a defesa dos direitos humanos que havia se iniciado com a 

questão dos prisioneiros políticos se diversificou, na esteira do processo de abertura do 

pensamento político de esquerda tanto aos valores democráticos quanto à noção liberal de 

direitos naturais pré-existentes ao Estado (ibidem, pp. 121; 125). Como resultado, o nascente 

movimento de direitos humanos, definido como uma “confluência de concepções religiosas, 

liberais e marxistas” (ibidem, p. 85) que agrupava a “velha guarda” da esquerda com “uma 

nova geração de militantes formados nos movimentos sociais sustentados pela Igreja, mas 

também nas faculdades de direito, nos Comitês pela Anistia” (ibidem, p. 78), 

 

“cresce e se expande por todo o país, investindo em novos temas: ao invés dos 

presos políticos, seus militantes – aos quais vieram se juntar muitos dos ex-exilados 

e dos anistiados – se voltam para os chamados prisioneiros “comuns”, bem como 

para outros encarcerados provenientes das classes populares: loucos, menores etc. 
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 Para Oliveira, (1995, p. 90), “o tema dos direitos humanos, que não fazia parte da tradição marxista, foi um 

daqueles aos quais os militantes de esquerda tiveram de recorrer, primeiro como meio de luta contra o regime 

militar, e em seguida como um dos marcos mais importantes de suas novas aspirações ideológicas”. Vale 

observar que esse mesmo processo levou a esquerda a encarar dois outros objetos tradicionalmente 

negligenciados dentro do pensamento marxista, quais sejam o direito e a democracia. 
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De outro lado, o movimento se volta para a promoção e reivindicação dos chamados 

direitos sócio-econômicos das classes populares: salário, educação, saúde, habitação, 

incorporando o tema dos direitos humanos à linguagem dos novos movimentos 

sociais que proliferam no Brasil a partir de meados dos anos 70. Além do mais, 

alguns grupos singularizados por sua identidade étnica (negros e índios) ou 

comportamental (homossexuais, por exemplo), ou por sua situação desvantajosa, 

como é o caso das mulheres, começam também a falar a linguagem dos direitos 

humanos” (ibidem, p. 55). 

  

Se, por um lado, um dos resultados dessa reorientação do foco dos grupos de direitos 

humanos para a defesa dos direitos da população carcerária pobre e de segmentos 

marginalizados foi a estigmatização dos militantes de direitos humanos como “defensores de 

bandidos” (Souza, 1988, pp. 585-586; Oliveira, 1995, p. 63; Caldeira, 2003, pp. 343-377)
120

, 

por outro lado, frente à nova agenda desses atores, os familiares de mortos e desaparecidos 

políticos passaram a sofrer acusações dessas agrupações de que defenderiam apenas os 

direitos humanos de membros das elites, o que reforçava ainda mais seu isolamento. Desse 

modo, Criméia comenta que 

 

“Tem uma esquerda que briga conosco porque nós só defendemos os estudantes 

pequeno-burgueses vítimas de tortura (…) eu já ouvi um monte de gente da Igreja 

dizer o seguinte: “vocês só ficam com esses nomes aí, só procuram esses porque 

vocês só se preocupam com os burgueses. Os estudantes, os burgueses, a elite. 

Porque o povo está morrendo, está desaparecendo”, sabe? E não vê o seguinte: essa 

polícia que mata hoje, ela estudou naquela escola [da ditadura] (…) e ela mata 

porque ela não é punida” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal)
121

. 

  

Por sua vez, a Igreja e a CJP-SP, em particular, também passaram por processo similar 

de diversificação da luta em prol dos direitos humanos, abordando com mais ênfase, dentre 

outros assuntos, a luta pela redemocratização na campanha das Diretas Já, situação dos presos 

comuns, violência policial, e direitos da população pobre, com destaque para a situação dos 

menores e marginalizados e de problemas como desemprego, salários, luta pela terra e 
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 A esse respeito, Souza (1988) oferece uma explicação precisa sobre esse processo de mudança da imagem da 

luta pelos direitos humanos. Segundo a autora, as organizações de direitos humanos “imaginavam que, com a 

transição democrática, as mesmas exigências levantadas em defesa da minoria dos dissidentes do regime 

pudessem transferir-se para a reivindicação da proteção à maioria das classes miseráveis, pobres e indigentes. 

Essa transferência quase inocente, que se imaginava possível, da defesa dos direitos humanos à defesa dos 

excluídos teria esbarrado com as próprias condições de reprodução e dominação da sociedade. A afirmação 

desses direitos ameaçava – ou assim parecia a muitos – a instituição das regras de obediência e os sistemas de 

hierarquia extremamente rígidos dentro da sociedade brasileira. Como uma das bases desse sistema é a ameaça 

da violência ilegal, na medida direta em que se pretendeu controlar essa violência, tanto nas instituições 

legalizadas para o seu exercício (prisões, manicômios) como em suas formas ilegais (tortura a presos e 

suspeitos), foi dramática a rejeição dos princípios tão largamente defendidos durante a resistência à ditadura” 

(Souza, 1988, pp. 585-586). 
121

 Em outro trecho, Criméia continua seu relato sobre a acusação de que a atuação dos familiares de mortos e 

desaparecidos políticos teria um viés seletivo e elitista, afirmando que “isso também, vamos dizer, é um adjetivo 

que a gente carrega, que nós somos limitados, só pensamos na luta, na coisa do passado, só pensamos nos 

nossos, num grupinho pequeno” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). 
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miséria
122

. A própria criação das Comissões Justiça e Paz pelo Papa Paulo VI havia sido 

originalmente pensada para tratar de questões de progresso econômico e justiça social, de tal 

modo que essa reorientação apenas retomava o objetivo inicial da Igreja e de toda a sua 

estrutura de pastorais, depois do interlúdio em que sua atuação havia se direcionado para 

outros temas mais ligados aos direitos civis de perseguidos políticos por força das violações 

de direitos humanos cometidas pela ditadura. Como bem lembra Oliveira (1995), esse foco da 

Igreja e do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), criado em 1986 

principalmente por grupos vinculados a ela, reassumia apenas o “engajamento social que, de 

fato, é anterior à sua luta em favor das vítimas do regime militar” (Oliveira, 1995, p. 56). 

Em meio a esse ambiente político, marcado pela perda de apoio dos CBAs, dos grupos 

da Igreja e das novas organizações de direitos humanos que surgiam na década de 1980, as 

tentativas dos familiares de ingressar com ações judiciais contra os agentes da repressão 

também fracassariam, sepultando a agenda de responsabilização criminal individual. Por um 

lado, os constrangimentos jurídico-políticos impostos pela legislação de anistia e pela própria 

continuidade da ditadura restringiam fortemente qualquer possibilidade de avanço nessa 

matéria, enquanto que, por outro lado, a falta de interesse, respaldo e suporte jurídico de 

advogados que estivessem interessados em explorar – e criar – novas rotas judiciais 

inovadoras e contestatórias para se opor à interpretação hegemônica que ratificava a 

reciprocidade desse instrumento legal tampouco contribuía para tensionar os limites da lei.  

Paralelamente ao processo de escasseamento de alianças com outros atores sociais, o 

qual criava uma situação crescente de isolamento político, gerava-se adicionalmente uma 

situação de distanciamento e pouco trânsito frente aos tribunais e ao universo do Direito, de 

modo mais geral, o que contribuiria para reforçar a perversa lógica engendrada pela ditadura 

de esquecimento e invisibilidade da questão dos mortos e desaparecidos políticos. Nesse 

sentido, “havia muitas dúvidas e confusões a respeito da abrangência da lei” (Teles, 2005, p. 

166), sobretudo entre os familiares e militantes, mas, diferentemente do período marcado pela 

repressão, quando se estruturou uma pequena porém coesa rede de advogados de presos 

políticos, os familiares das vítimas já não contaram com qualquer tipo significativo de apoio 

jurídico, nem mesmo daqueles que em muitos casos os haviam defendido anteriormente
123
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 Dentro desse processo destaca-se a criação do Centro Santo Dias, vinculada à Arquidiocese de São Paulo. Sua 

preocupação primordial era lutar contra a violência policial do Estado. Para uma análise da atuação dessa 

organização, cf. Loche, 2003. 
123

 As ações propostas se resumiram a poucos casos de responsabilização no âmbito cível, mas mesmo quando o 

Estado foi condenado permanecia sem solução tanto o esclarecimento das circunstâncias das mortes e 

desaparecimentos quanto a questão de atribuição de responsabilidades individuais. Destacam-se as ações dos 
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A esse respeito, Suzana Lisbôa relata que a maioria dos advogados invocava o 

argumento de que os crimes estariam anistiados ou prescritos, o que tornaria infrutífera 

qualquer tentativa de impetrar ações judiciais contra os agentes da repressão (Suzana Lisbôa, 

entrevista citada em Teles, 2005, pp. 166-167)
124

. A lei de anistia apenas excluía dos seus 

benefícios aqueles que houvessem sido condenados pela prática de “crimes de sangue”, e, 

assim, como resultado da falta de qualquer sentença contrária aos torturadores, garantia-se sua 

total impunidade, por mais ilógica que pudesse parecer, do ponto de vista jurídico, a 

concessão de anistia a quem nunca sequer tivesse sido alvo de investigação e de acusação por 

prática delitiva. Por outro lado, no que dizia respeito às ações de responsabilização do Estado, 

havia outra barreira processual que também desestimulava qualquer tipo de ação judicial, qual 

seja o prazo prescricional de cinco anos para buscar esse tipo de reparação
125

, o qual se 

aplicava ainda nos casos de punição administrativa disciplinar contra, por exemplo, civis 

implicados na prática de crimes, tais quais muitos médicos legistas do IML (Instituto Médico 

Legal) que forjavam atestados de óbito, dos quais Harry Shibata se tornaria o mais 

conhecido
126

. Nas palavras de Suzana Lisbôa, 

 

“O que me lembro é que desde o início alguns advogados alertaram-nos para o fato 

de que os crimes conexos visavam anistiar os torturadores e os familiares, no seu 

conjunto, protestaram com o seguinte argumento: se os “crimes de sangue” do nosso 

lado não foram anistiados, também não poderiam ser os do lado de lá. Depois, eu 

entendi que os tais “crimes de sangue” não anistiados eram aqueles referentes aos 

cometidos pelas pessoas que já tinham sido condenadas. Lógico que, desse jeito, não 

estavam excluídos os torturadores. A posição dos familiares sempre foi de que os 

torturadores não podiam ser anistiados. Não podíamos aceitar que eles fossem 

anistiados, mas ficamos gritando sozinhos. Não tivemos apoio de ninguém. 

                                                                                                                                                                                     
familiares de Vladimir Herzog, Manoel Fiel Filho, Mário Alves de Souza Vieira, Manoel Raimundo Soares, 

Raul Amaro Nin Ferreira e Ruy Frazão Soares. Para uma descrição pormenorizada dos casos, ver Teles, 2010.  
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 Suzana Lisbôa havia sido casada com Luiz Eurico Tejera Lisbôa, primeiro desaparecido político da ditadura a 

ser encontrado. Ela tentou sem sucesso reabrir o inquérito policial de investigação do caso a fim de instaurar uma 

ação penal contra os responsáveis pela morte (Teles, 2010, p. 276). 
125

 Segundo Greenhalgh, encarregado pela ação dos familiares de desaparecidos na guerrilha do Araguaia, 

“Quando saiu a Lei de Anistia, os familiares começaram a acionar a União e o Estado em busca da 

responsabilidade desses desaparecimentos. Mas a União sempre contestou, alegando que estava prescrito o 

direito, porque já haviam passado os cinco anos do desaparecimento. Essa legislação precisa ser alterada, pois a 

própria ONU diz que o crime de desaparecimento é imprescritível. O Brasil é signatário da ONU, mas tem uma 

lei distinta”. Para fazer frente a esse entendimento, ele afirmava que “estamos procurando demonstrar que os 

familiares não podiam cumprir a prescrição de cinco anos, porque, até 31 de dezembro de 1978, estavam 

vigorando no Brasil os atos institucionais. Esses atos, especialmente o no. 5, proibiam a discussão jurídica de 

questões vinculadas a problemas políticos, impedindo as famílias de recorrerem à Justiça. Por isso, estamos 

dizendo que a prescrição (...) deve ser contada a partir do fim da revogação dos atos institucionais”. Nascimento, 

Gilberto e Biazzo, Miguel. Advogado quer elucidar desaparecimentos. O São Paulo, 12 a 18/09/85. Citado em 

Teles, 2005, p. 168. 
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 Como bem esclarece Belisário dos Santos Jr., “a punição administrativa disciplinar, ela ainda hoje prescreve 

em cinco anos (...) E as ações contra o Estado, a União, os municípios, prescrevem em cinco anos. Salvo, 

segundo a atual interpretação do Superior Tribunal de Justiça, os graves crimes contra dignidade humana. Esses 

não prescrevem” (Belisário dos Santos Jr., entrevista pessoal).  
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Ninguém nos procurou para se oferecer para ajudar nessa questão jurídica. Os 

advogados nos diziam que os crimes estavam prescritos e se reportavam ao que se 

passou a chamar de Lei Shibata, a qual determinava que o prazo para processar um 

profissional liberal por qualquer ato ilícito no exercício de uma função pública era 

de apenas 5 anos. Logo, não podíamos fazer nada. Na época da denúncia da Casa da 

Morte, em Petrópolis, os advogados receberam procuração dos familiares para entrar 

com processos, com base no depoimento de Inês Etienne e não fizeram nada. Não 

sei porque isso ocorreu, mas o fato é que não houve prosseguimento das ações. 

Apenas o processo da Inês é que teve andamento. Nossa luta sempre foi pela busca 

da verdade e da justiça. Lembro de manifestações que diziam que os torturadores 

não estavam anistiados pela lei, mas o que se dizia é que não adiantava fazer nada, 

porque os crimes estavam prescritos e que nenhum juiz daria andamento a qualquer 

ação e, assim, os advogados não iniciavam nenhum processo
127

. 

 

Para além das questões e impedimentos técnico-jurídicos, tanto Criméia Alice Schmidt 

de Almeida, ex-guerrilheira no Araguaia, quanto Amelinha Teles relatam que mais uma vez o 

estigma contra os familiares de mortos e desaparecidos políticos também foi determinante 

para explicar a falta de apoio de muitos advogados na época. De acordo com Criméia, “alguns 

advogados (...) achavam o seguinte, que o fato de ser da luta armada, a gente era, vamos dizer, 

bandido mesmo. (...) Então eu acho que isso nos punha muito na defensiva. Tanto que não 

tem ação criminal” (entrevista pessoal). Para Amelinha, a necessidade dos advogados de 

conservar uma boa articulação e imagem com o Estado poderia ser comprometida caso eles 

assumissem a defesa desse tipo de casos, associados à pecha do revanchismo, sem mencionar 

que, frente aos inúmeros óbices jurídicos colocados ao andamento dos processos, as chances 

de vitória eram poucas, o que afastava ainda mais os advogados dessa temática (Maria Amélia 

de Almeida Teles, entrevista pessoal).  

Ao relembrar esse período histórico, tanto Amelinha quanto Criméia se referem ainda 

a um episódio emblemático, quando pediram a um advogado de presos políticos e suposto 

defensor dos direitos humanos que buscasse a responsabilização penal dos agentes do Estado 

envolvidos com a morte de Carlos Nicolau Danielli, dirigente do PC do B, nas dependências 

do DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 

Interna) de São Paulo. Segundo Amelinha, 

 

“a primeira coisa que nós falamos foi o seguinte, vamos entrar com processo. Agora 

nós somos anistiados. Era final dos anos 79 para os anos 80. O cara [advogado] 

tinha até um escritório ali na Xavier de Toledo. E nós falamos assim, vamos falar 

com um [advogado] de direitos humanos, porque direitos humanos está isento de 

qualquer posição política partidária, né? Ele vai defender os direitos humanos. E não 

é que ele falou assim, ‘mas você é um terrorista. Eu não posso defender’” (Maria 

Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal). 
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 Suzana Lisbôa, entrevista concedida a Janaína Teles. Citada em Teles, 2005, p. 166. 
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 Por fim, ademais do peso do estigma e da ausência de apoio dos advogados, a 

condição financeira precária das famílias, a falta de informações e o próprio temor de 

denunciar o desaparecimento de militantes que poderiam ainda estar vivos e na 

clandestinidade também não favoreciam o ajuizamento de ações. Dessa forma, para Criméia, 

 

“a gente não teve condições, você não tinha um advogado disposto (...) às vezes 

você não tinha dados suficientes, tá certo? Na questão dos desaparecidos faltam 

muita informação, até hoje falta, tá certo? É um negócio nebuloso, desaparecidos, 

né? Mas dos mortos, eu acho que muita gente não entrou com ação também porque 

não tinha, não sentia apoio, entende? (...) tanto que as pessoas que entram com ação, 

é Herzog, é Rubens Paiva, é não sei o que, precisa de grana. E as famílias naquela 

época estavam bem destroçadas, financeiramente inclusive, né, muitos tinham 

perdido emprego, etc. Então não tinha condições objetivas (...) E é o seguinte, se um 

familiar some, mas ele some antes de ser morto, ele vai pra clandestinidade. Você 

vai denunciar, fazer todo processo, se ele pode estar vivo, escondido em algum 

lugar? Então também as pessoas tinham que ter... mesmo sendo desaparecido, tinha 

que ter uma certeza de que essa pessoa foi morta. Então tinham muitos complicantes 

aí pra gente” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal).  

 

Diante desse cenário, pode-se compreender a grande escassez de ações judiciais e a 

quase inexistência de processos penais encaminhados ao Judiciário. Em perspectiva 

complementar, porém diferente da expressa pelos familiares, Belisário dos Santos Jr. afirma 

que “o que faltava um pouco à época não era coragem dos familiares, nem coragem dos 

advogados, faltava informação. Faltava prova. Faltavam elementos de prova que com o tempo 

apareceram” (Belisário dos Santos Jr., entrevista pessoal). Ademais, para além desse substrato 

de evidências, era também patente, segundo ele, “falta de sustento popular, de base, de 

respaldo da mídia”, bem como a inexistência de foros de imparcialidade no sistema judicial 

(ibidem), cujas elites jurídicas, tradicionalmente bem articuladas com as elites militares pelo 

menos desde o governo Vargas, haviam participado direta e ativamente do funcionamento do 

aparato repressivo da ditadura militar, a mais judicializada de todo o Cone Sul (cf. Pereira, 

2010). Frente a esse quadro, “o que havia sim era a tentativa de questionar a responsabilidade 

civil do estado, já com a decisão do caso Herzog (...). À época não se cogitava 

primordialmente da responsabilidade de uma pessoa ou outra pessoa” (Belisário dos Santos 

Jr., entrevista pessoal). 

Assim, embora a responsabilização criminal não fosse um tema premente e prioritário, 

ainda que ela tivesse sido impulsionada, as possibilidades de fazer avançar essa agenda 

naquele contexto histórico específico e no âmbito da justiça militar teriam sido extremamente 

difíceis, dada a imbricação e cumplicidade do Judiciário com o aparato repressivo, o que pode 
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ter contribuído para desestimular a ação de vários atores judiciais e políticos
128

. Nesse sentido, 

Belisário participou de uma tentativa ao final fracassada de iniciar uma ação criminal que não 

só ilustra emblematicamente as dificuldades do período, mas que também demonstra o quão 

inacessível era a via judicial, dada a sua submissão ao poder político. De acordo com ele, 

 

“eu acompanhei um caso criminal contra os culpados da morte do Manoel Fiel 

Filho, e o inquérito foi arquivado em primeira instância, na justiça militar, e a 

correção parcial que se seguiu também foi indeferida pelo Superior Tribunal Militar. 

A pretexto de que não havia provas, não havia provas suficientes quando nós 

tentamos reabrir o caso. Nós tentamos reabrir o caso nos termos da lei processual 

penal militar (...) [e] a tentativa de reabertura do caso do Fiel Filho esteve ao meu 

cargo, e restou absolutamente infrutífera. A gente nem cogitava no início de 

entender quem era responsável pela morte em si mesmo, a gente processava o 

comandante, ou tentava apurar responsabilidade do comando do DOI-CODI pelo 

fato ali ocorrido. E o STM [Superior Tribunal Militar] afastou isso” (Belisário dos 

Santos Jr., entrevista pessoal).  

  

Em duas outras oportunidades o Judiciário impediria o andamento de investigações e 

tentativas de persecução penal a partir da aplicação da lei de anistia, inaugurando assim “esse 

entendimento que se consagrou no imaginário jurídico e leigo, tornando-se uma espécie de 

dogma” (Weichert, 2009, p. 162). Em abril de 1980, pouco depois da aprovação da lei 

6.683/79, o pedido de punição aos três torturadores que haviam cegado Milton Coelho de 

Carvalho em 1976 foi julgado improcedente na primeira instância pelo juiz auditor da VI 

Circunscrição Militar, ainda que a violência tivesse sido reconhecida na sentença da auditoria 

militar e do STM (Superior Tribunal Militar) (Mezarobba, 2007, p. 343). Tratava-se do 

primeiro caso em que se invocava a lei de anistia para garantir a impunidade dos agentes do 

Estado, o que se repetiria novamente no caso do atentado ao Riocentro. O inquérito militar 

sobre essa fracassada tentativa de detonação de bombas contra a população civil simulou que 

subversivos de esquerda seriam os autores do ataque. Várias tentativas de reabertura da 

investigação foram promovidas, mas em 1988 o STM declarou extinta a punibilidade dos 

autores do atentado em razão da anistia, ainda que o crime praticado nesse caso tivesse 

ocorrido quase dois anos após a data limite para a concessão desse benefício, qual seja 15 de 

agosto de 1979 (Weichert, 2009)
129
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 Para Dalmo Dallari, “a questão básica era a consciência de que nos tribunais prevalecia uma visão que é 

tradicional no Brasil, formalista e conservadora. Então o legalismo formalista teve, e tem ainda, uma influência 

muito grande no comportamento e nas decisões, dos tribunais. E isto funciona como uma barreira, né? Porque se 

sabe, de antemão, que vai ser muito difícil superar esse tipo de resistência” (Dalmo Dallari, entrevista pessoal). 
129

 Além desses dois casos, em 1992, com base na lei de anistia, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o 

arquivamento de um inquérito instaurado para apurar o homicídio de Vladimir Herzog. A decisão foi mantida 

pelo STJ, em 1993 (Cf. Weichert, 2009, pp. 162-163; Mezarobba, 2007, pp. 345-347). 
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No entanto, para além da resistência e submissão dos magistrados
130

, como bem 

assinala Mezarobba (2007), outro componente central para explicar a ausência de punição 

derivava-se da postura e natureza do Ministério Público, instituição que, naquele momento, 

antes da promulgação da Constituição de 1988, “era apenas o agente penal, bastante ligado ao 

Ministério da Justiça” (Mezarobb, 2007, p. 344)
131

. Se em outros países como Argentina e 

Chie é facultado às vítimas e seus familiares impetrar ações penais em casos de mortes e 

desaparecimentos (ibidem), “no nosso sistema é o Ministério Público que tem que ir a juízo 

na persecução penal; (...) a pessoa física só pode ir ao tribunal a juízo em questões criminais 

se o Ministério Público se queda inerte” (Belisário dos Santos Jr., entrevista pessoal). Desse 

modo, “no Brasil, só excepcionalmente a vítima ou seus familiares podem ingressar com uma 

ação desse tipo na Justiça” (Mezarobba, 2007, p. 344), o que contribuiu adicionalmente para 

interditar a agenda de responsabilização criminal individual, uma vez que era “inútil contar 

com a boa vontade de promotores e esperar que a instituição fizesse a sua parte nos 

procedimentos” (ibidem)
132

. Dessa forma, o Ministério Público não iniciou nenhuma 

investigação sobre os crimes da ditadura militar, nem mesmo após o lançamento do livro 

Brasil: Nunca Mais, que continha denúncias de torturas extraídas de documentos oficiais da 

Justiça Militar (Teles, 2005, p. 167). 

Ao mesmo tempo, ademais dessas dinâmicas que envolviam os atores judiciais, havia 

um clima de grande incerteza e tensão política no país e muitos temiam os impactos negativos 

que tentativas como a abertura de processos criminais poderiam ter sobre o lento e incerto 

processo de abertura política. Era evidente que os militares da linha-dura se opunham à 

transição lenta, gradual e segura, e nessa época proliferavam os ataques promovidos por essa 

facção das Forças Armadas. Entre a promulgação da lei de anistia e o fracassado atentado no 

Riocentro, em abril de 1981, dezenas de bombas foram detonadas entre Rio de Janeiro e São 

Paulo, em geral contra bancas de jornais, ao que se somaram episódios como o sequestro de 

Dalmo Dallari, em julho de 1980, e a explosão de uma carta-bomba nas dependências da 
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 Na avaliação de Dalmo Dallari, “Muitos juízes, talvez a grande maioria, tinha medo de ser punido, de ser até 

demitido, se contrariasse essa concepção jurídica. Então os juízes se adaptaram pra não correr riscos de natureza 

pessoal” (Dalmo Dallari, entrevista pessoal). 
131

 Dalmo Dallari recorda que “o Ministério Público era absolutamente dependente. Tanto no plano nacional 

quanto estadual”. Nesse sentido, a submissão do MP “Pesou porque eles não fizeram denúncias contra os donos 

do poder. Porque se fizessem, eles seriam vítimas. E realmente seriam. Então não se vai cobrar isso deles. Não 

havia condições” (Dalmo Dallari, entrevista pessoal). 
132

 Se atualmente o MPF tem se destacado por sua atuação no campo da justiça de transição, Belisário assinala 

que, naquele momento, a instituição era outra, com uma atuação muitas vezes de flagrante desrespeito aos 

direitos humanos. A fim de ilustrar seu ponto, ele recorda que o MPF “entrou com mandado de segurança para a 

sentença do Herzog não ser lida (...) o juiz estava à beira da aposentadoria, ia depositar a sentença do Herzog, 

condenatória da União, em juízo, e o Ministério Público entra com mandato de segurança pra não ser lido” 

(Belisários dos Santos Jr., entrevista pessoal). 
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OAB/RJ, em agosto desse mesma ano, a qual vitimaria Lyda Monteiro da Silva. Frente a 

qualquer sinal de debate sobre a punição aos torturadores, como quando Inês Etienne revelou 

publicamente a existência da Casa da Morte de Petrópolis, em fevereiro de 1981, os militares 

prontamente reagiam de maneira áspera, não só bradando acusações de revanchismo, mas 

também ameaçando abertamente o processo de distensão política, de tal modo a sinalizar 

claramente para os atores políticos e elites civis que a “abertura estava umbilicalmente ligada 

ao esquecimento de toda a história da repressão política” (Teles, 2005, p. 162), o que 

implicava a interdição de toda e qualquer investigação e discussão voltadas à persecução 

penal dos agentes dos órgãos de segurança. Como resultado, não é de se estranhar que, diante 

das eleições diretas para os governos estaduais, em 1982, e frente ao arquivamento do 

inquérito policial militar do caso Riocentro, em setembro de 1981, “a maior parte da oposição 

aceitou o resultado da investigação defendendo a necessidade de se assegurar o processo de 

transição” (Teles, 2014, p. 243). 

Assim, em suma, como bem apontam Abrão e Torelly (2012), pelo menos três fatores 

políticos presentes no caso brasileiro se combinaram para preservar a impunidade. Em 

primeiro lugar, a agenda e o ritmo de condução do processo de abertura política foram 

articulados e controlados desde o início pela alta hierarquia militar a partir do governo Geisel, 

de acordo com os cálculos e estratagemas do grupo castelista da Sorbonne (Stepan, 1975; 

Skidmore, 1988), sem qualquer tipo de ruptura ou evento desencadeador que assinalasse o 

debilitamento inevitável do núcleo de poder da ditadura. Consequentemente, “os ditadores 

brasileiros conseguiram elaborar uma estratégia de saída do poder que garantia a impunidade 

por meios políticos” (Abrão; Torelly, 2012, p. 175), o que interditou não só a persecução 

penal dos agentes do Estado, mas também o estabelecimento da verdade e a elucidação das 

mortes e desaparecimentos (cf. Greco, 2003; Teles, 2005). 

Em segundo lugar, a cumplicidade do Judiciário e do Ministério Público com a 

ditadura militar e “a ausência de um processo de expurgo no poder Judiciário pós-ditadura 

permitiu a persistência de uma mentalidade elitista e autoritária” (ibidem, p. 173). Como 

resultado, nos poucos casos em que os tribunais foram acionados, não só se validou a 

reciprocidade da lei de anistia, aplicando-a aos agentes do Estado, mas também se estendeu o 

seu próprio limite temporal de vigência para crimes ocorridos depois de 1979. Como bem 

indica Melo (2013, p. 193), “Dado que as cortes superiores tinham membros nomeados pelo 

regime militar, com vitaliciedade no mandato, o judiciário seria o poder onde se poderia 

esperar uma herança maior do regime anterior”. 
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Por fim, em terceiro lugar, tanto o controle da agenda de transição pelo regime quanto 

o isolamento político ao qual os familiares de mortos e desaparecidos políticos foram 

relegados fizeram com que “a questão da responsabilização [penal] não fosse considerada tão 

importante quanto outros reclamos sociais” (Abrão; Torelly, 2012, p. 175). Se antes havia 

uma confluência entre setores liberais, de esquerda e da Igreja, com inúmeros movimentos 

sociais emergentes congregados em uma frente única de oposição ao regime e em prol da luta 

pela anistia, o restabelecimento do multipartidarismo, a pulverização das agendas dos novos 

grupos de direitos humanos e o redirecionamento das agrupações católicas para outras 

questões sociais esvaziaram as demandas de justiça face aos crimes da ditadura. 

Os novos movimentos sociais eram marcados, em especial, mais por suas críticas aos 

déficits estruturais dos arranjos institucionais existentes do que por projetos de grandes 

alternativas políticas (Rucht, 2002), focando sua atuação na defesa de temas tradicionalmente 

marginalizados, como questões de gênero, raça e etnia, população carcerária, reforma agrária, 

violência policial e até mesmo meio-ambiente. Nesse trajeto de crescente fragmentação e 

especialização temática dos grupos de direitos humanos, nenhum movimento ou ONG 

priorizou o tema da justiça de transição que, assim, diferentemente do que se observa nos 

países do Cone Sul, mas também no Peru, México e Colômbia, foi deixado apenas nas mãos 

dos familiares das vítimas, a ponto de o único suporte por eles encontrado anos mais tarde 

para a ativação do sistema interamericano ter sido o CEJIL, uma organização não-

governamental estrangeira. Em outras palavras, a questão da justiça de transição sempre 

gozou de pouco apoio e atenção da sociedade civil organizada; familiares, vítimas e os 

debates sobre verdade, reparações e, principalmente, justiça estiveram dissociados da história 

de surgimento e evolução dos movimentos e grupos de direitos humanos brasileiros tanto na 

década de 1980 quanto posteriormente, numa situação que persiste até hoje sem grandes 

alterações, já que nenhum desses atores sequer elencou essa luta como um tópico de sua 

agenda
133

. 
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 Tal como fazem Souza (1988) e Mezarobba (2007), dentre outros, cumpre reconhecer ainda, de forma 

complementar, que a extensão e intensidade da violência, bem como a “perversa contabilidade das mortes” 

(Mezarobba, 2007, p. 338) e a persistência de arbitrariedades contra a população pobre, também contribuíram 

para a relativa pouca atenção concedida ao tema dos mortos e desaparecidos políticos. Isso porque, “Em 

comparação com outros países da América Latina, no Brasil a violação dos direitos humanos constituiu uma 

questão menos contundente no processo de deslegitimação do regime militar. Diferentemente do que ocorreu nos 

casos uruguaio, chileno ou argentino, os abusos do autoritarismo brasileiro em relação a crimes políticos 

atingiram setores relativamente pequenos, sobretudo das classes médias e dos meios intelectuais, e tiveram 

menor visibilidade dada a grande extensão territorial do país. De outra parte, a própria duração da transição 

brasileira, uma das mais longas de que se tem notícia, concorre para o esquecimento dos abusos perpetrados no 

regime militar. Compreende-se, embora seja penoso dizê-lo, que uma população cuja existência é 

constantemente marcada pela violação de quase todos os seus direitos, independentemente dos tipos de regime 
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4.2 O sistema interamericano de direitos humanos e o caso da guerrilha do Araguaia  

 

4.2.1 O contato com a linguagem dos direitos humanos e a descoberta do sistema 

interamericano pelos familiares dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia 

 

 Antes que o movimento pela anistia se dissolvesse por completo, os familiares dos 

integrantes da Guerrilha do Araguaia organizaram uma caravana à região na qual os militantes 

de esquerda haviam sido dizimados pelas Forças Armadas
134

. Aprovada no II Congresso de 

Anistia sob críticas de que tal decisão era uma provocação ao regime que poderia pôr em risco 

as vidas dos familiares e, ao mesmo tempo, representar uma ameaça ao processo de abertura 

política, a viagem foi articulada com o apoio do CBA/RJ e contou ainda com o auxílio da 

Arquidiocese de São Paulo, Comissão Pastoral da Terra e da OAB na figura de Paulo 

Fonteles. Naquela ocasião, os familiares percorreram o sudeste do Pará entre 22 de outubro e 

4 de novembro de 1980 à procura tanto dos restos mortais dos desaparecidos quanto de dados, 

vestígios e indícios das três campanhas militares levada a cabo contra os guerrilheiros entre 

1972 e o final de 1974 (Teles, 2005, pp. 183-190)
135

. 

 Pouco tempo depois, em 1982, os depoimentos e informações recolhidos durante a 

caravana tornaram-se importantes subsídios para embasar uma “ação ordinária para prestação 

de fato” contra a União proposta pelos advogados Luiz Eduardo Greenhalgh e Luiz Carlos 

Sigmaringa Seixas em nome de 22 familiares na 1ª. Vara da Justiça Federal do Distrito 

Federal. Anos antes, já se havia tentado interpelar judicialmente o Presidente Figueiredo e, 

posteriormente, as Forças Armadas
136

, mas foi apenas nessa terceira tentativa contra a União 

que a pretensão dos demandantes prosperou, dando início assim a um longo processo judicial, 

cuja sentença final de mérito seria confirmada e transitada em julgado apenas vinte e cinco 

                                                                                                                                                                                     
político, não seja atingida no grau em que se desejaria por (...) críticas aos abusos do sistema anterior” (Souza, 

1988, p. 586). 
134

 No total, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos (2010), as operações do Estado contra a 

guerrilha do Araguaia entre 1972 e 1975 na região limite entre os Estados do Maranhão, Pará e atual Tocantins 

resultaram na detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, dentre as quais guerrilheiros 

do Partido Comunista do Brasil (PC do B) e camponeses. Para uma descrição detalhada dessa história de 

repressão, cf. Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010. 
135

 Vários familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia como Elizabeth Silveira e Lorena Moroni 

ressaltam que a maior parte das informações mais significativas sobre os desaparecimentos foram recolhidas 

durante essa caravana (Elizabeth Silveira e Lorena Moroni, entrevistas pessoais). 
136

 Em 1978, durante o I Congresso de Anistia, na PUC-SP, quando ainda se formavam os CBAs, criou-se uma 

sessão de familiares de mortos e desaparecidos políticos, a partir da qual se decidiu interpelar judicialmente o 

presidente Figueiredo a respeito da guerrilha do Araguaia. Frente à resposta negativa, segundo a qual o 

presidente só era responsável pelas Forças Armadas em tempo de guerra, encaminhou-se nova ação contra o 

Exército, que tampouco prestou esclarecimentos a respeito (Criméia Schmidt de Almeida e Laura Petit da Silva, 

entrevistas pessoais, 12 de setembro de 2014 e 30 de outubro de 2014, respectivamente). 
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anos depois, em 2007, após uma tentativa de arquivamento, em 1989, e de uma série de 

recursos nos anos subsequentes. 

 Com base nas disposições do direito internacional humanitário das Convenções de 

Genebra e de seus protocolos adicionais relativas a falecimento de prisioneiros de guerra e 

guerras internas, a ação formulava três pedidos: a localização dos corpos, para que pudessem 

ser trasladados e sepultados dignamente; a elucidação das circunstâncias das mortes; e entrega 

das informações em posse das Forças Armadas, com destaque para um relatório oficial de 

janeiro de 1975 do Ministério da Guerra sobre a guerrilha do Araguaia
137

. Ainda que a 

responsabilização criminal dos agentes da ditadura fosse um dos eixos prioritários de atuação 

dos familiares, “a formulação do pedido e o seu alcance eram delimitados pelo contexto 

politico daquele momento de “transição pelo alto”” (Santos, 2010, p. 140). Contudo, como 

bem pontua a militante, ex-guerrilheira e familiar de desaparecidos Criméia Schmidt de 

Almeida (entrevista pessoal), esperava-se que, com reconhecimentos das mortes e os dados 

fornecidos sobre os guerrilheiros, fosse possível ingressar posteriormente com uma ação 

criminal, o que finalmente nunca ocorreu, dadas as inúmeras barreiras e obstáculos jurídicos e 

políticos encontrados ao longo da tramitação do caso
138

. 

 Por volta desse mesmo período em que a ação foi ajuizada, e ainda em meio à luta em 

prol da anistia, ocorria um processo concomitante de contato mais amplo com a gramática dos 

direitos humanos por parte dos parentes mais engajados das vítimas que, para além da questão 

pessoal da busca dos restos mortais dos seus familiares e da elucidação das mortes, haviam 

transformado a questão dos mortos e desaparecidos políticos em um eixo de reivindicação e 

luta política contra o Estado. Para muitos desses militantes dotados de formação política 

marxista e que, em alguns casos, haviam participado da luta armada contra o regime militar, 

inicialmente prevaleceu um desconforto e estranhamento com essa linguagem. Essa postura 

era resultado tanto da associação desse discurso com a atuação da Igreja, então a grande 

defensora dos direitos humanos, quanto da sua vinculação com o liberalismo político, que 

afastava essa perspectiva dos projetos totalizantes de grandes alterações socioeconômicas com 

vistas à extinção do sistema de exploração e dominação capitalista. 
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 Processo no I‑ 44/82‑B, renumerado como Processo no I‑ 108/83, 1a Vara da Justiça Federal do Distrito 

Federal (em posse do autor). 
138

 Segundo a ex-guerrilheira Criméia, “o Luiz Eduardo Greenhalgh, quando ele entrou com essa ação civil, o 

objetivo era, vamos dizer, se o Estado seguisse normalmente seu curso na justiça, ia dizer, essas pessoas 

morreram em combate, ou foram mortas, não sei o que. E aí ele entrava com ação criminal”. Para ela, tal 

estratégia foi “bastante ingênua”, mas, na sua avaliação, “é o tal negócio, você faz o que dava pra fazer na época, 

tá? Porque a criminal não sei se dava. Você não tinha corpo” (Criméia Schmidt de Almeida, entrevista pessoal, 

23 de setembro de 2014). 
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 Nesse sentido, para alguns familiares, os direitos humanos eram vistos como um 

discurso religioso, o que dificultava a sua incorporação e lhes levava inclusive à indagação de 

se estavam ou não autorizados a utilizá-lo
139

. Já outros integrantes desse grupo nascente que 

se articulava em torno da questão dos mortos e desaparecidos políticos tinham mais clareza de 

que a linguagem dos direitos humanos não era apenas de uso exclusivo dos grupos cristãos, 

mas, frente ao contexto político da época, era patente que sua utilização os levaria a uma 

aproximação com a Igreja, movimento percebido inicialmente por alguns deles como 

incômodo, mas também necessário, dado que essa era uma das poucas fontes de proteção 

existentes contra a repressão e arbítrio da ditadura
140

. Por outro lado, os limites dos direitos 

humanos eram também bastante evidentes, já que a ênfase dessa plataforma nos direitos civis 

e políticos clássicos exigia apenas um conjunto mínimo de restrições às ações do Estado. 

Mudanças substantivas e radicais das estruturas sociais não eram o alvo prioritário dos 

direitos humanos, e embora ficasse cada vez mais clara com o passar do tempo a necessidade 

de instrumentalizar essa abordagem como uma nova ferramenta política, muitos familiares 

não se contentavam apenas com essa linguagem, uma vez que se tratava de “muito pouco para 

quem queria muito” (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal)
141

. 

 Ao mesmo tempo, para além dessas questões, o estigma e preconceito contra os 

familiares também atrapalhavam o uso e incorporação do discurso dos direitos humanos, já 

que eles eram desqualificados como não merecedores e aptos a se valer dessa linguagem 

devido à pecha do terrorismo e revanchismo que se lhes impunha. Apesar dessas tensões e 

dificuldades oriundas da utilização dessa gramática, parte dos familiares foi se dando conta, 

ainda durante a ditadura, de como essa linguagem era útil para a sua própria proteção frente 

aos abusos do regime militar, mesmo que ideologicamente eles se opusessem a essa 

perspectiva e não fossem vinculados à Igreja. Assim, o rechaço da ditadura às denúncias 

formuladas nesses termos e os efeitos benéficos comprovados dos direitos humanos 
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 Para Maria Amélia Teles (Amelinha), a linguagem dos direitos humanos “antes parecia uma coisa da Igreja. 

Às vezes você não sentia, você não é da igreja, você não se sentia autorizada, legitimada a ficar defendendo 

direitos humanos, embora a gente defendesse. (...) a Igreja sempre nos apoiou, fazia missa lá, fazia encontros, a 

gente ia e tudo. Mas a gente nem conseguia entender tudo, né, porque era uma coisa mais religiosa mesmo” 

(Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2014). 
140

 A esse respeito, Criméia afirma que “quem defendia os direitos humanos assim, em massa, era a Igreja. E 

aquele negócio, luta armada, feminista. Tudo é marginal na Igreja. (...) era difícil ficar ali com eles (...). E por 

outro lado, também não queria me afastar deles. Porque era em cima dos direitos humanos que eles davam 

alguma proteção pra gente” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). 
141

 Segundo Amelinha, “a questão dos direitos humanos, quem falava era a Igreja (...) um monte de gente pobre, 

e você fica lá rezando pra ter o reino do céu, e não resolve nada agora. (...) Então isso é hipócrita. (...) Tinha que 

chamar o pessoal pra fazer uma revolução. Os direitos humanos só faziam sentido se fosse fazer uma revolução. 

No meu modo de ver, né, uma transformação radical na sociedade” (Maria Amélia de Almeida Teles, entrevista 

pessoal, 24 de setembro de 2014). 
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contribuiriam para alterar o seu entendimento e diminuir suas resistências, abrindo espaço 

para uma maior incorporação dessa linguagem. Sobre esse processo, Amelinha Teles relata 

que 

 

“quando fui presa, e os meus filhos foram, minha irmã grávida e tudo, teve um 

bispo, Dom Cândido, que era de Bauru, que ele veio aqui falar, ele veio bater na 

porta [da prisão]. Tem uma mulher presa aí? Mãe? (...) o bispo falou também na 

Anistia Internacional [de Londres]. E a Anistia Internacional denunciou que no 

Brasil a ditadura prendia mães e crianças. Acho que isso também ajudou muito a 

gente a sobreviver. Eu e a Criméia, né? Então eu já passei a ter uma outra ideia dos 

direitos humanos. Porque aí estou sendo defendida, né? E eu que sou uma pessoa 

comunista, que não sou da Igreja, não tem nada a ver. Aí eu já passo a ter uma outra 

ideia. Tanto é que a gente começa a defender os direitos humanos. Preso político em 

geral. Porque todo mundo é beneficiado com esse discurso. E a ditadura odeia os 

direitos humanos (...) Quando nós saímos, quem procurou a gente? Muito a gente? 

Os direitos humanos, a Igreja. A primeira organização que me procurou pra me dar 

apoio foi a Comissão de Justiça e Paz, foi a Margarida Genevois, uma mulher. E ela 

pediu pra eu contar pra ela o que eu tinha passado. Eu ainda pensei assim, nossa, 

uma mulher tão importante, queria ouvir o que eu passei na prisão? Pois ela anotou 

tudo, escreveu. Aí eu falei com ela, você quer saber da tortura, tudo? Ela falou, ah, 

quero. É importante você falar. Eu falei, é tão difícil pra mim falar, mas eu vou. 

Assim, várias reuniões assim, como eu estou fazendo com você, eu falei, e o meu 

caso é no Brasil Nunca Mais. Ela falou, alguma coisa nós vamos fazer com isso. Nós 

vamos denunciar. E ela falou comigo assim, não deixe, nunca, de denunciar. A 

Margarida Genevois. Eu falo assim, eu denuncio sempre, porque essa mulher me 

ensinou. Ela falou isso pra mim. Da Igreja. Mulher da Igreja (...) Quando eu vi o 

apoio que eles me deram, e servia pra todas as pessoas, inclusive pessoa que não 

acreditava. Eu não acreditava, e serviu pra mim” (Maria Amélia Teles, 24 de 

setembro de 2014). 

 

Passado esse primeiro momento no qual havia ficado clara a importância dos direitos 

humanos para a própria integridade pessoal dos militantes e presos políticos, os familiares 

foram se inteirando posteriormente do potencial reivindicatório e da utilidade dessa 

linguagem para canalizar demandas e denúncias dentro de um framework ao qual não só eles 

tinham acesso, mas que também era, além disso, formalmente aceito pelo Estado, conferindo-

lhes assim maior legitimidade e visibilidade perante audiências domésticas e internacionais
142

. 

Em outras palavras, o enquadramento (framing) da luta política em torno dos direitos 

humanos e das noções de verdade, memória e justiça aumentava a reverberação das 

exigências e críticas dos familiares ao se basear em um arcabouço normativo mínimo e 

indisputável, reconhecido pelo próprio Estado, e, consequentemente, ainda que com 

limitações, ajudava os familiares a combater os fortes estigmas e tabus que cercavam e 
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 Sobre esse processo, Amelinha afirma que “Embora os direitos humanos seja bastante adocicado, seja aquela 

confusão, que às vezes não entendia nada, eu falei, ih gente, que isso? Enrolação. Mas está falando em direitos 

humanos, está falando de direitos. Aí eu posso, né?” (Maria Amélia Teles, 29 de agosto de 2014) 
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interditavam todas as discussões sobre a guerrilha do Araguaia e as violações de direitos 

humanos da ditadura, de modo mais amplo. 

Por outro lado, face ao predomínio crescente dos direitos humanos tanto sobre outras 

narrativas rivais de dissenso quanto sobre projetos e visões alternativos que busquem obter 

legitimidade política (Donnelly, 2006, p. 610; Hafner-Burton; Ron, 2009, p. 393; Beitz, 

2009), a adoção desse discurso se converteu também em pré-requisito para que os familiares 

fossem ouvidos e pudessem vislumbrar alguma chance, ainda que mínima, de impacto na 

agenda pública, o que exerceu, desse modo, um papel de constrangimento sobre a atuação e 

perfil das atividades desses grupos
143

. A esse respeito, Victoria Grabois, presidente do Grupo 

Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM-RJ), familiar de três desaparecidos da 

guerrilha do Araguaia e detentora de uma formação comunista, demonstra em seu relato 

dificuldade para “digerir essa linguagem dos direitos humanos” (Victoria Grabois, entrevista 

pessoal) que, na sua avaliação, teria sido imposta aos familiares como decorrência da sua 

própria luta política e do cálculo de que, para ter alguma influência, era preciso incorporar 

essa narrativa específica em detrimento de outras plataformas políticas. Nas suas palavras, 

 

“eu acho muito engraçado quando eu sou apresentada como uma defensora dos 

direitos humanos. Às vezes eu tenho vontade de rir. É muito gozado, né, porque nos 

empurraram pra isso, né? (...) Porque isso é contra, totalmente, os meus princípios. 

Mas essa luta me levou a isso, eu ser defensora dos direitos humanos (...) A gente é 

recebida porque a gente é defensor dos direitos humanos. O grupo Tortura Nunca 

Mais é defensor dos direitos humanos” (Victoria Grabois, entrevista pessoal).  

 

Ainda nesse mesmo contexto histórico e político de contato com a gramática dos 

direitos humanos, em finais dos anos 1970, alguns familiares de mortos e desaparecidos da 

guerrilha do Araguaia tomaram conhecimento da existência do sistema interamericano por 

meio de documentos e denúncias do exterior que mencionavam a existência de casos 

brasileiros na Comissão Interamericana, como o de Olavo Hansen, que havia ganhado maior 

visibilidade e proeminência como um exemplo emblemático dos abusos da ditadura. No 

entanto, nesse primeiro contato, ainda bastante restrito, prevaleceu tanto o desconhecimento a 

respeito do funcionamento e mecanismos de ativação da CIDH quanto uma postura de 
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 Para Criméia, “Os direitos humanos é uma concepção política de tentar conciliar a luta de classe, dentro desse 

Estado explorador. Então explorar menos, tá certo? É conciliador. Mas nós não estamos na efervescência das 

ideias revolucionárias. Nós estamos vivendo um momento fundamentalista, atrasado, retrógado (...). Então é a 

linguagem que me sobra. Porque burra também eu não sou. Eu vou falar em revolução com essa sociedade que 

se tem no momento? (...) Então essas são as armas que eu tenho hoje” (entrevista pessoal, 23 de setembro de 

2014). 
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descrédito e desconfiança frente ao sistema em razão da sua inoperância e negligência face 

aos casos de violações da ditadura.  

 Terminada a campanha pela anistia, um primeiro canal de aproximação com o 

mecanismo regional de direitos humanos começaria a romper essa percepção negativa, 

embora de maneira ainda bastante lenta. Por meio do Comitê Brasileiro de Solidariedade aos 

Povos da América Latina (CBS), formado após a promulgação da lei de anistia com a 

finalidade de continuar as atividades dos CBAs frente às lutas de direitos humanos no 

continente
144

, os familiares brasileiros de mortos e desaparecidos políticos começaram a 

estabelecer contatos com os exilados, refugiados e perseguidos políticos latino-americanos no 

Brasil, com destaque para os argentinos, que lhes trouxeram, para além da discussão muito 

forte do desaparecimento forçado, não só maiores informações sobre a CIDH, mas também 

uma avaliação muito mais positiva sobre o papel e importância da Comissão, dado o impacto 

da sua visita in loco e atuação frente àquele país. De acordo com Criméia, 

 

“esses exilados traziam muito forte a questão dos desaparecidos. Eles traziam, 

porque diferentemente daqui, as ditaduras lá não foram tão seletivas quanto a nossa, 

né? (...) lembro que a gente conversava sobre [o sistema interamericano], que eles 

tinham mais fé do que nós. Eles tinham mais [fé], eles esperavam mais da [CIDH]. 

Porque eles inclusive tinham, entre eles, familiares do Cone Sul, tinham muitos 

exilados nos Estados Unidos, tá certo? (...) Que tinham contato frente a frente. O que 

a gente não tinha. (...) [Contato] Com a Comissão, com o pessoal da Comissão, 

entendeu? Eles iam, podiam ir até lá. E a gente não tinha esse contato (...) porque o 

primeiro contato físico que eu faço com a Comissão Interamericana é através do 

curso do IIDH [Instituto Interamericano de Direitos Humanos] [em 1995] (...) O 

primeiro contato físico frente a frente, conversar, tá certo? E eles já tinham esse 

contato. Então talvez por isso eles acreditassem mais (...) [Aqui] não tinha resultado 

em nada (...) eu me lembro dessa pouca confiança que a gente tinha” (entrevista 

pessoal, 23 de setembro de 2014). 

  

Contudo, ademais do efeito de difusão desempenhado pelas discussões sobre o sistema 

interamericano e suas potencialidades, o papel mais importante realizado por esse espaço do 

CBS foi o de preparar o terreno para a construção de uma relação entre parte dos familiares 

brasileiros e a FEDEFAM (Federação Latino-americana de Associações de Familiares de 

Detidos Desaparecidos), fundada no final de 1981. Assim, em outras palavras, os contatos 

estabelecidos no âmbito do CBS com os exilados latino-americanos e, em especial, do Cone 

Sul, converteram-se no primeiro canal de aproximação com a rede transnacional de familiares 

de desaparecidos políticos de outros países da América Latina, o que posteriormente permitiu 
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 Sobre a desmobilização dos CBAs e o redirecionamento das suas atividades para o CBS, Criméia afirma, 

criticamente, que “Então as pessoas passam a prestar solidariedade a esses países, que ainda estão reivindicando 

os seus desaparecidos, né? É engraçado, porque os do Cone Sul o pessoal reivindica, mas os nossos ficam meio 

esquecidos” (entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). 
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a um grupo de familiares de São Paulo estabelecer a partir dessas ligações um vínculo com a 

FEDEFAM, cuja atuação seria fundamental para aprofundar a discussão teórica sobre os 

direitos humanos e apresentar a importância de ativação do sistema interamericano de direitos 

humanos, uma vez que “isso era política da FEDEFAM, sempre de encaminhar, tentar que os 

países encaminhassem casos para a Comissão [Interamericana de Direitos Humanos]” 

(Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). 

Os primeiros contatos de integrantes da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos (CFMDP)
145

 baseados em São Paulo com a FEDEFAM nos anos 

1980 ocorreram inicialmente não como resultado da iniciativa desse grupo brasileiro, mas 

antes dos esforços de Loyola Guzmán e Sola Sierra, respeitadas ativistas de direitos humanos 

da Bolívia e do Chile, respectivamente, que buscavam extraditar agentes da repressão de seus 

países escondidos em território brasileiro, quais sejam Luis García Meza, ex-ditador 

boliviano, e Osvaldo Romo Mena, torturador da DINA (Diretora de Inteligência Nacional). 

Sola Sierra, dirigente da Agrupação de Familiares de Detidos Desaparecidos (AFDD) do 

Chile, havia sido uma das fundadoras da FEDEFAM no Segundo Congresso Latino-

Americano de Familiares de Detidos Desaparecidos, realizado em novembro de 1981 em 

Caracas, enquanto que Loyola Guzmán era, por sua vez, não só fundadora e dirigente da 

Associação de Familiares de Detidos e Desaparecidos (Asofamd) da Bolívia, mas também 

membro e dirigente da FEDEFAM desde 1983.  

A partir desses contatos, alguns dos familiares de São Paulo começaram a participar 

dos congressos da FEDEFAM, ainda que com muitas dificuldades, devido aos altos custos 

das viagens, e chegaram inclusive a auxiliar na instalação do escritório da FEDEFAM em 

Caracas, por volta de meados dos anos 1980
146

. Para Amélia Teles, a participação nessas 

atividades e o diálogo com os membros da FEDEFAM propiciaram um aprendizado 
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 Durante a luta em prol da anistia, existia no âmbito do CBAs uma Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos. Após a desmobilização do movimento, parte dos familiares decidiu manter essa 

estrutura organizacional, “cuja atuação inicialmente esteve melhor estruturada em São Paulo” (Gallo, 2012, p. 

31). Segundo Criméia, “o CBA era de comissões. (...) E a comissão dos mortos e desaparecidos, ficou órfã, 

porque todos os presos saíram da prisão, os exilados se resolveram, e os mortos e desaparecidos ficaram. Então 

ela continuou sendo comissão [de familiares de mortos e desaparecidos políticos]” (entrevista pessoal, 23 de 

setembro de 2014). Para uma história detalhada a respeito da criação e atuação da CMFDP, cf. Gallo, 2012 e 

Santos, 2008. 
146

 Segundo Amelinha, “nós começamos a participar das reuniões, dos congressos. Com muita dificuldade, né? 

Porque são vários países, é muito caro, você vai numa reunião na Costa Rica, outra não sei aonde. Não é fácil, 

né?” (entrevista pessoal, 24 de setembro de 2009). Criméia, por sua vez, recorda ter participado pela primeira 

vez de uma reunião da FEDEFAM durante o Congresso dessa federação no Peru, em 1989. Depois disso, “a 

FEDEFAM Cone Sul fez uma reunião aqui no Brasil que a gente preparou” (entrevista pessoal, 23 de setembro 

de 2014). Por fim, Suzana Lisbôa relata ter havido “contato com as famílias de desaparecidos na Argentina, em 

1984, através da participação de membros da CFMDP no 1º Congresso da FEDEFAM” (Entrevista citada em 

Gallo, 2012, p. 31). 
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fundamental em quatro grandes áreas, cujo eixo central era a introdução do uso dos direitos 

humanos, pela FEDEFAM, “como uma arma política” (entrevista pessoal, 24 de setembro de 

2014). 

Assim, em primeiro lugar, a FEDEFAM ressaltou e difundiu entre esses familiares de 

São Paulo a necessidade e importância de ativação dos mecanismos internacionais de direitos 

humanos, com destaque para o sistema interamericano, reforçando, desse modo, efeito similar 

desempenhado anteriormente pelos exilados latino-americanos e argentinos no âmbito do 

CBS. Simultaneamente, por outro lado, o contato com os membros da FEDEFAM e com as 

discussões levadas a cabo durante os congressos da federação permitiram a esses familiares 

brasileiros aprofundar e alargar sua compreensão teórica sobre os fundamentos da gramática 

dos direitos humanos, o que não só fortaleceu e aguçou a sua tomada de consciência enquanto 

portadores de direitos, mas também os encorajou a valorizar mais o conteúdo substantivo 

dessa linguagem para fins de mobilização política. Assim, Amélia Teles relata que 

 

“nós também fazíamos parte da FEDEFAM, que é Federação de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Ali foi que nós começamos a aprender sobre os 

Direitos Humanos. Que foi nos anos 80. Ali foi fundamental. Nós começamos a 

aprender que nós devemos buscar o sistema internacional de direitos humanos, que a 

gente podia buscar (...). Eu ouvi falar a primeira vez o que significava antropologia 

forense dentro da FEDEFAM. Eu não sabia o que era isso (...). Tinham congressos 

anuais da FEDEFAM, encontros regionais. Então a gente ia pra Venezuela, a gente 

ia pra Colômbia, a gente ia para o Uruguai, a gente ia pra Argentina, a gente foi para 

o Paraguai, deixa eu ver onde mais. Foi pra Nicarágua, pra Colômbia. Tudo quanto 

foi país, encontrar. E nós fizemos encontro aqui também, né? E nós aprendemos o 

que era direitos humanos, assim, do ponto de vista, eu digo, mais assim, teórico. 

Porque direitos humanos não era, nem da Igreja, não era de ninguém. Era um direito 

que nós tínhamos por ser humanos, né, digamos assim” (entrevista pessoal, 29 de 

agosto de 2014). 

  

Além desses dois eixos de aprendizagem, a interação com a FEDEFAM e a sua 

insistência na utilização do sistema interamericano despertaram entre essa fração dos 

familiares a necessidade de pressionar o Estado em favor da ratificação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e da aceitação da jurisdição contenciosa da CoIDH, uma vez 

que,  sem esse reconhecimento, de pouco serviria o envio de casos e denúncias para essas 

instâncias internacionais
147

. Desse modo, eles se somaram aos esforços do Movimento 

Nacional de Direitos Humanos (MNDH) que já desenvolvia uma ação nesse sentido e com 

quem possuíam uma relação informal (Amélia Teles, entrevista pessoal, 29 de agosto de 

2014). 

                                                           
147

 O Brasil vinculou-se tardiamente ao sistema interamericano. O Estado ratificou a Convenção Americana 

apenas em 1992, e foi só em 1998 que ele se somou à jurisdição da Corte Interamericana. 
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Por fim, houve ainda discussões sobre convenções e tratados internacionais, com 

destaque para a tipificação do crime do desaparecimento forçado e para a importância de usar 

esses instrumentos normativos e legais com vistas a confrontar o Estado e exigir, ademais, o 

reconhecimento jurídico desse delito na legislação doméstica. Tal qual ocorria de modo mais 

geral com a linguagem dos direitos humanos, o debate sobre o desaparecimento forçado 

também aprofundou o grau de conhecimento dos familiares sobre esse tema, cuja definição 

não lhes era inicialmente clara ou evidente. 

 Assim, em suma, essa exposição ao regime internacional dos direitos humanos por 

meio da FEDEFAM foi muito relevante, produzindo efeitos cruciais de ordem simbólica e 

estratégica para a mobilização dos familiares. Por um lado, esse contato lhes apresentou novas 

ferramentas legais e políticas de pressão no âmbito transnacional em torno das quais podiam 

ser organizadas formas inovadoras de ação coletiva a fim de expor, explorar e desafiar com 

maiores chance de êxito as vulnerabilidades do Estado, reconstruindo, desse modo, a própria 

estrutura de oportunidades políticas restritiva dentro da qual tais atores estavam inseridos no 

plano nacional. Por outro lado, também crescia, do ponto de vista ideacional, o esclarecimento 

a respeito de novos valores e demandas de direitos, à medida que a FEDEFAM propagava 

novas informações e ideias persuasivas sobre as obrigações internacionais do Estado. Isso 

tornava possível ancorar a formulação de novas reivindicações e críticas dentro do 

enquadramento das normas internacionais de direitos humanos a fim de que elas fossem 

imbuídas de maior legitimidade simbólica. 

 No entanto, nos anos 1980, apesar do contato com a FEDEFAM, o Brasil ainda 

caminhava lentamente na ratificação dos instrumentos internacionais de direitos humanos 

mesmo depois do fim da ditadura militar, os familiares não sabiam ainda exatamente como 

peticionar e tampouco dispunham do auxílio de qualquer grupo doméstico capacitado a 

realizar tal tarefa. Por conseguinte, frente ao duplo desafio colocado pelo não reconhecimento 

dos tratados de direitos humanos e pela dificuldade de entender o funcionamento do sistema e 

suas exigências, não se avançou no envio do caso da guerrilha do Araguaia.  

Ademais do não reconhecimento das convenções e da falta de capacitação sobre como 

peticionar, os familiares mais envolvidos com a FEDEFAM acreditavam também nesse 

período que estariam impedidos de enviar o caso da guerrilha do Araguaia devido à falta de 

esgotamento dos recursos jurisdicionais internos no Brasil. Já pelo contato com a FEDEFAM 

e com os exilados latino-americanos os familiares sabiam dessa exigência, e como era patente 

nessa época a ausência de qualquer perspectiva de avanço do caso no sistema judicial 
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brasileiro devido às táticas de protelação da União frente à ação interna, não se gerava 

qualquer expectativa face ao sistema interamericano, cuja utilidade era menosprezada 

(Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal). 

 Como resultado dessas dinâmicas, os efeitos desatados pela interação com a 

FEDEFAM foram ainda limitados nesse período, e os familiares brasileiros não encontraram 

condições favoráveis para o envio do caso da guerrilha do Araguaia, o único episódio de uma 

violação maciça e coletiva da ditadura que dispunha simultaneamente de uma ação interna na 

justiça brasileira e de um grupo mobilizado de parentes das vítimas. As indefinições e 

incertezas sobre o curso da ação judicial interna e o esgotamento dos recursos domésticos se 

somavam à não ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos e à falta de 

conhecimento e de capacidades específicas para peticionar, compondo assim um quadro 

negativo que se combinava com as percepções mais tradicionais de que não valia a pena 

investir recursos e esforços frente à CIDH, dada a sua postura omissa, ou quando muito 

inócua, durante o regime militar. 

 Essa situação marcada pelo não acionamento dos mecanismos internacionais gerou, 

por sua vez, cobranças e críticas contínuas da FEDEFAM, que tampouco entendia a dispersão 

e fragmentação dos familiares brasileiros, a falta de ações judiciais domésticas sobre crimes 

da ditadura e a inexistência de advogados engajados com a questão dos mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil. Segundo Criméia, o discurso “Era mais ou menos o 

seguinte: o Brasil não recorre, aqui no Brasil ninguém faz nada” (entrevista pessoal, 12 de 

setembro de 2014). Perante a cobrança, ainda de acordo com ela, “A gente dizia: é difícil no 

Brasil. No Brasil as coisas não são fáceis. O pouco que a gente faz, não rende. Porque a 

própria esquerda parou de lutar depois que teve a anistia” (entrevista pessoal, 12 de setembro 

de 2014). Para piorar ainda mais a situação, a barreira linguística era um impeditivo real para 

um maior grau de diálogo e integração com os membros da FEDEFAM, dificultando ainda 

mais a compreensão das particularidades do contexto político brasileiro e de sua transição 

democrática controlada pela cúpula militar.  

 Nesse cenário, não era incomum que em congressos da FEDEFAM despontassem 

discussões sobre as diferenças entre as realidades do Brasil e a dos outros países, sobretudo do 

Cone Sul, nas quais se ressaltavam os poucos avanços do caso brasileiro. Especificamente no 

congresso da FEDEFAM realizado em São Paulo em 1993, quando se discutia a formação de 

uma comissão governamental sobre mortos e desaparecidos políticos, as tensões foram 
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evidentes e, segundo Togo Meirelles, então vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do 

Rio de Janeiro (GTNM-RJ), 

 

“nós fomos realmente muito criticados principalmente pelos argentinos, de que nós 

estávamos aceitando muito pacificamente determinados pontos que o governo estava 

nos oferecendo. Por exemplo, eles tinham uma palavra de ordem, vamos dizer 

assim, de que se eles pegaram, se eles mataram, eles tinham que devolver os corpos. 

Obviamente não estavam querendo os corpos de volta. Mas nós tínhamos o ponto de 

vista que a realidade, provavelmente, não seria essa” (Togo Meirelles, entrevista por 

Skype). 

 

Lorena Moroni, irmã de Jana Moroni, guerrilheira desaparecida no Araguaia, relembra 

também o mal-estar e sensação de impotência gerados pelo contato com a FEDEFAM. De 

acordo com ela, 

 

“tinha lá no grupo Tortura Nunca Mais, tinha lá uma moça que eu acho que ela era 

uruguaia. (...) E ela viajava muito pra todos esses encontros, né. E ela chegava e 

falava “poxa, eles conseguiram aquilo, conseguiram aquilo outro, tal, e aqui a gente 

é nada, não consegue nada. (...) Durante muito tempo teve esse sentimento de 

impotência, de não conseguir fazer nada. De ficar uma luta só teórica” (entrevista 

pessoal). 

 

 Diante desse panorama, o grande divisor de águas que romperia definitivamente esse 

padrão de inação dos familiares dos mortos e desaparecidos da guerrilha do Araguaia frente 

ao sistema interamericano ocorreria apenas no início de 1995, quando o Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) ofereceu um curso em Brasília sobre o 

mecanismo regional de direitos humanos
148

. Naquela oportunidade, Criméia e Togo Meirelles, 

vinculados, respectivamente, à Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

(CFMDP) e Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM-RJ)
149

, participaram do 

curso, cujo impacto teria consequências determinantes para a formulação da petição 

endereçada à CIDH, naquele mesmo ano, por parte dessas duas organizações. Expostos às 

aulas e ao vasto material do curso, que teve vários dias de duração, Togo e, sobretudo, 
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 Segundo Togo Meirelles, “o seminário feito pelo Instituto Interamericano, era pra ir, vamos dizer assim, entre 

aspas, ensinar o funcionamento do Sistema Interamericano (...) como fazer petição, pra quem apresentar, quais 

são os processos investigatórios pra nós apresentarmos, o Estado responde. Quer dizer, tem aceitação da 

Comissão, o Estado responde, as partes apresentam, através dos seus mecanismos, as comprovações dos crimes, 

ou a defesa que aquele crime ocorreu ou não ocorreu” (entrevista por Skype). 
149

 O GTNM-RJ foi fundado em 1985 por ex-presos políticos, voluntários e familiares de mortos e desaparecidos 

políticos. Inicialmente focou-se na denúncia de torturadores que seguiam ocupando cargos de confiança na 

administração pública estadual, mas também denunciaria a continuidade da prática da tortura pelo Estado, 

lançando luz ainda para a necessidade de obter verdade e justiça frente aos desaparecimentos forçados e demais 

crimes da ditadura militar. 
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Criméia, dissiparam dúvidas sobre o funcionamento do sistema e finalmente compreenderam 

de que maneira seria possível enviar o caso
150

. 

 Enquanto a Universidade de Brasília (UnB) foi a responsável por oferecer a Togo a 

oportunidade de participação no curso, Criméia, que se tornaria a grande impulsionadora do 

envio da petição à CIDH, soube da realização do evento por meio dos contatos informais que 

nutria com o Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH), ao qual então pediu que 

fosse indicada para uma das vagas
151

. No seu caso, o interesse pelo sistema interamericano se 

deu num primeiro momento mais pelo viés do movimento das mulheres do que pela questão 

dos mortos e desaparecidos políticos
152

. Isso porque, na sua percepção, construída 

previamente a partir dos contatos estabelecidos no CBS e FEDEFAM, os familiares jamais 

seriam capazes de preencher os requisitos de esgotamento dos recursos internos seja da ação 

do Araguaia ou de qualquer outro processo judicial interno, enquanto que, do lado da defesa 

dos direitos das mulheres, o uso do sistema parecia mais promissor pelo fato de o tema não 

envolver, em geral, questões políticas sensíveis como o papel das Forças Armadas
153

.  

Em outras palavras, num momento em que o mecanismo regional ainda não 

despertava a atenção dos familiares da guerrilha do Araguaia, Criméia acreditava que a 

necessidade de esgotamento dos recursos internos condenava a CIDH a uma relação de 

dependência frente à justiça interna dos países, o que tornava o sistema interamericano 

irrelevante para os familiares de mortos e desaparecidos. No entanto, embora essa perspectiva 

alimentasse ainda mais o seu descrédito frente ao sistema, a crítica inerente ao seu raciocínio 

também a impulsionou a buscar o curso para além da questão de como seria possível usar o 
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 De acordo novamente com Togo Meirelles, “Eu fiz o curso com a Criméia (...). E eu achei o curso bem 

confuso (...) mas a Criméia entendeu muito melhor do que eu, naquele momento” (entrevista por Skype). 
151

 Criméia relata que “eu pedi para aquele Mariano [Benedito Domingos Mariano], que era do Movimento de 

Direitos Humanos. Falei assim: “me indica. Me indica que eu quero ir” (...) Aí eu fiz, por minha conta” 

(entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). 
152

 Segundo Criméia, “Eu me interesso pela Comissão [Interamericana de Direitos Humanos] porque no 

movimento de mulheres a gente começa a trabalhar com direitos humanos das mulheres (...). Então eu me 

interesso pelo sistema por esse viés, não dos desaparecidos. (...) Tanto que quando a gente entra com a questão 

do Araguaia, tem um caso de um assassinato de mulher, que é de, se não me engano, é de 94, ou 84, (...) a União 

de Mulheres entra com o caso dela também” (entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). O caso se refere ao 

assassinato de Márcia Cristina Rigo Leopoldi em 1984, cuja petição foi encaminhada pela União de Mulheres, 

CEJIL, CLADEM e HRW à CIDH em 1996. Em 2012, a Comissão se pronunciou sobre a denúncia, emitindo 

um informe de inadmissibilidade sobre o caso.  
153

 Criméia ressalta que “eu era cética. Falei assim, “olha gente...”. Porque é aquele negócio, pra questão das 

mulheres podia até funcionar, mas tem que esgotar. É mais fácil esgotar os recursos internos. Mas para a questão 

dos desaparecidos eu nem levantava [a possibilidade]. Eu falei assim, “olha, pra gente, familiar, não vai [servir]. 

Isso não vai chegar a nada”. Porque a justiça é muito devagar. Isso, pra mim, era claro” (entrevista pessoal, 23 de 

setembro de 2014). Na questão das mulheres o tratamento era mais fácil “porque não envolve, às vezes, às vezes, 

questão política. Tá certo? Se é um homem pobre que mata uma mulher pobre, e conseguir mover uma ação, e 

chegar até a OEA, não vai envolver grandes questões políticas” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 

de setembro de 2014). 
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SIDH em favor dos direitos das mulheres, uma vez que ela estava determinada a questionar e 

pôr em xeque a utilidade desse sistema para as vítimas, tendo em vista que notoriamente se 

sabia das dificuldades de consecução da justiça no âmbito doméstico dos países em diferentes 

temas de violações aos direitos humanos.  

 Já na cerimônia de abertura do curso, Togo Meirelles relata ter se impressionado 

positivamente com a apresentação de Antônio Augusto Cançado Trindade, jurista brasileiro e 

então juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na sua fala, realizada no Ministério 

da Justiça, Cançado Trindade pontuou expressamente a natureza das violações de direitos 

humanos cometidas pela ditadura militar e as obrigações internacionais do Estado perante o 

sistema interamericano no que dizia respeito à investigação e punição dos responsáveis por 

tais crimes. Segundo Togo, ao acolher as demandas históricas dos familiares, tal intervenção 

lhe impactou profundamente, despertando o interesse pelo envio da petição da guerrilha do 

Araguaia para a Comissão Interamericana. Na sua avaliação, 

 

“o discurso do Cançado Trindade foi muito preciso. Ele foi muito feliz na fala dele 

quando ele explicou o que era o sistema interamericano e as consequências que isso 

poderia causar contra o Estado brasileiro perante a comunidade internacional. (...) eu 

acho que foi a partir daí que nós começamos a discutir mais seriamente em procurar 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em fazer a petição (...) Não era 

uma carta na mesa (...) Passou a ser” (Togo Meirelles, entrevista por Skype). 

 

 Contudo, a presença de Cançado Trindade não se restringiu apenas a esse ato de 

lançamento do evento, já que ele era ainda um dos professores responsáveis pelo curso. Em 

uma das aulas sobre os mecanismos e procedimentos de ativação da Comissão 

Interamericana, Criméia finalmente teve a chance de abordar a questão sobre o esgotamento 

dos recursos internos que tanto a incomodava, gerando suspeitas e falta de expectativas sobre 

o potencial de uso do sistema interamericano no tema dos mortos e desaparecidos políticos do 

regime militar
154

. Confrontado com o questionamento de Criméia, para quem seria impossível 

recorrer ao sistema em razão da lentidão e falta de término dos processos judiciais nacionais, 

Cançado Trindade finalmente lhe explicou que, nesses casos, essa exigência podia ser 

superada a partir da alegação de demora injustificada e impossibilidade de realização de justiça 

no plano doméstico.  

Abria-se assim, portanto, um mecanismo alternativo e até então desconhecido que se 

encaixava com a situação vivenciada pelos familiares e permitiria o acionamento da CIDH de 
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 Criméia afirma que “essa pergunta já me martelava há muito tempo. Como eu ia formular, eu não sei, mas 

que isso aí já me martelava a cabeça (...) Aí eu reclamei, eu fiz aquela pergunta que eu tinha” (entrevista pessoal, 

23 de setembro de 2014). 
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maneira nunca antes imaginada pelos parentes dos guerrilheiros do Araguaia. Pela primeira 

vez eles tinham acesso a um espaço mais qualificado de diálogo, interlocução e aprendizado a 

respeito do sistema interamericano, já não mais mediado pelas experiências – e críticas – dos 

familiares de outros países, no qual foi possível ter uma visão mais realista sobre o SIDH e 

sobre como o caso brasileiro poderia ser abordado nessa instância. Tratava-se, vale ressaltar, 

do primeiro contato físico e direto desse grupo com os membros e estruturas institucionais do 

sistema, que teve de ser levado a cabo pelos próprios familiares, de maneira quase fortuita, a 

partir de convites recebidos para o curso do IIDH, uma vez que, diferentemente do que 

ocorria no Peru, Colômbia e México, não havia no Brasil ONGs ou outros atores interessados 

na temática de justiça de transição que pudessem ter funcionado previamente como 

gatekeepers e difusores do sistema, introduzindo seu funcionamento e diminuindo assim os 

custos de transação enfrentados pelos familiares para a sua ativação. Nesse sentido, “o pulo 

do gato” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014) e a descoberta, 

de fato, da potencialidade do sistema só ocorreram quando Cançado Trindade explicou para 

Criméia que “não precisa esgotar, porque já tem muito tempo. Tá certo? Aí foi o pulo do gato. 

Porque até então, dentro do nosso conhecimento, não tinha como recorrer a nada” (Criméia S. 

de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). 

 Se do lado da agência desses atores havia maior compreensão e melhores condições 

para a ativação do sistema com base no conhecimento adquirido no curso, a essa altura, em 

1995, uma série de eventos e processos políticos havia alterado os constrangimentos político-

institucionais aos quais os familiares estavam expostos, o que compunha um novo cenário 

para a atuação desse grupo que também seria, para além do processo de aprendizagem, 

determinante e fundamental tanto para as suas chances de êxito quanto para a definição de 

suas estratégias. Nesse sentido, em outros termos, um novo conjunto de fatores contextuais 

contribuiria igualmente para que a tática de envio do caso se tornasse ao mesmo tempo mais 

atraente e necessária do que nos anos anteriores, gerando assim efeitos desencadeadores de 

natureza estrutural que simultaneamente favoreciam e impeliam os familiares na direção dessa 

dinâmica de internacionalização das suas demandas. 

 Em primeiro lugar, do ponto de vista das mudanças favoráveis à causa dos familiares, 

a abertura, em 1990, da vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo, havia 

se convertido num marco para a luta em torno dos mortos e desaparecidos políticos, 

constituindo-se num importante momento de rearticulação e retomada da força política desse 
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grupo após uma fase de grande isolamento político durante os anos 1980
155

. Descoberta 

durante uma reportagem sobre violência policial realizada pelo repórter da Rede Globo Caco 

Barcelos, a vala, que já era de conhecimento dos familiares desde 1978, continha 1.049 

ossadas de indigentes, vítimas do esquadrão da morte, crianças vitimadas por meningite e 

presos políticos
156

.  

O assombro produzido pela revelação e o escândalo nacional resultante do achado 

lançavam luz sobre a reivindicação histórica dos familiares, dificultando a desqualificação de 

sua luta, uma vez que “era difícil dizer que a gente era saudosista com aquela vala, aquele 

monte de ossada aparecendo, aqueles mortos” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 

de setembro de 2014). Naquele momento, as demandas desse grupo ganhariam força e 

visibilidade, e os familiares passaram a congregar então novas fontes de apoio político, 

aumentando o seu poder de pressão.  

Por outro lado, de maneira paralela, a incorporação da Convenção Americana de 

Direitos Humanos pelo Estado, em 1992
157

, e a decisão judicial sobre a procedência da ação 

interna da guerrilha do Araguaia, em 1993, estimulavam mais os familiares a considerar o 

acionamento da CIDH. A conjunção desses dois processos praticamente no mesmo intervalo 

de tempo ajudava a dissipar os temores de arquivamento da ação, aumentando seu valor e 

importância para os familiares, que redobrariam suas apostas nessa via, enquanto que a 

obrigação contraída pelo Estado junto ao mecanismo regional diminuía as possibilidades de 

que ele desconsiderasse por completo eventuais decisões do sistema, o que ajudava a afastar 

as reticências de que era inútil o esforço de recorrer a essa instância internacional. Ademais, 

nessa época já havia transcorrido tempo suficiente de espera com o processo, inclusive com 

uma tentativa de arquivamento, o que fortalecia e corroborava o argumento da 

impossibilidade de esgotamento dos recursos internos aprendido por Criméia durante o curso 

do IIDH (Laura Petit da Silva, entrevista pessoal). Desse modo, a assinatura do tratado, a 

aceitação da ação pelo sistema judicial brasileiro e, ironicamente, a própria demora do 

processo conferiam maior solidez e chances de sucesso para uma eventual petição. 
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 De acordo com Amélia Teles, “Então nós ficamos num período assim, bem de isolamento. E aí teve a 

abertura da Vala de Perus, em 1990, e aí nós criamos nova força” (Amélia Teles, entrevista pessoal). 
156

 Na mesma época foram encontrados os restos mortais de 14 presos políticos no cemitério de Ricardo 

Albuquerque, no Rio de Janeiro, e de outros ex-militantes no cemitério de Santo Amaro, em Recife, que haviam 

sido assassinados durante a chacina da chácara São Bento. 
157

 A Convenção foi encaminhada ao Congresso pelo presidente Sarney em 28 de novembro de 1985, mas foi 

aprovada e promulgada apenas em 1992, durante o governo Itamar Franco. Para uma análise da lentidão dessa 

incorporação e das resistências que os argumentos clássicos de defesa da soberania suscitaram no Parlamento, 

mas também dentro do próprio governo Sarney, que não se empenhou em prol da aprovação desse instrumento, 

ver Almeida, 2002, pp. 16; 62; 81-88; 128. 
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Por fim, as discussões desatadas pela preparação e elaboração do primeiro programa 

nacional de direitos humanos (PNDH) durante o mandato inicial de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998) também criaram uma oportunidade adicional utilizada pelos familiares 

para visibilizar as suas reivindicações e propor a inclusão de uma lei sobre mortos e 

desaparecidos nessa política, a ponto de o governo aceitar, diante dessas críticas e dos 

reclamos de ONGs internacionais, que a credibilidade do projeto exigia uma resposta para 

essa questão, oferecida com a lei 9.140, de dezembro de 1995 (Almeida, 2002, p. 134). Todas 

essas articulações e debates contribuiriam para posicionar a questão dentro da agenda política 

nacional de maneira inédita, sobretudo tendo-se em mente a negligência frente ao assunto por 

parte do Estado desde a promulgação da lei de anistia.  

 Já no que dizia respeito às alterações contextuais que impeliam e tornavam mais 

premente o envio do caso nesse novo cenário, forçando os familiares a se valer dessas janelas 

de oportunidade que, de outra maneira, poderiam ter sido desaproveitadas, embora a lei 9.140 

representasse um avanço no sentido do reconhecimento da responsabilidade do Estado e da 

instalação de um programa de reparação pecuniária, não eram contempladas as demandas por 

verdade e justiça dos familiares nessa legislação. Pelo contrário, não havia qualquer 

esclarecimento seja sobre as circunstâncias das mortes dos militantes políticos, seja sobre os 

agentes responsáveis por tais violações, e o único resultado alcançado com a lei era a emissão 

de atestados de óbito que permitiam a entrega de indenizações aos parentes das vítimas dos 

136 desaparecidos reconhecidos pela lei
158

. Ademais, uma Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos ficaria responsável por analisar denúncias de outras mortes e 

desaparecimentos ocasionados por motivações políticas que não tivessem sido contemplados 

pelo anexo I desse texto legal, e, por meio da atribuição do ônus da prova aos parentes das 

vítimas, nos casos em que a documentação apresentada comprovasse a responsabilidade do 

Estado, reparações correspondentes seriam pagas aos familiares (cf. Mezarobba, 2006, pp. 92-

93). 
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 Segundo Criméia “a morte, pela Lei 9.140, ela é igual o atestado de morte presumida da lei da anistia (...). Pra 

entrar com pedido de indenização, você tinha que entrar com atestado de óbito. Então assumia, você presumia a 

morte (...). Tem familiar que diz, “nós que matamos o nosso familiar” (Criméia S. de Almeida, entrevista 

pessoal, 23 de setembro de 2014). No mesmo sentido, Amélia Teles afirma que “Eles sacanearam a gente. Eles 

mataram os nossos desaparecidos, tanto é que está até no atestado de óbito, morto de acordo com o artigo 3º. Eu 

falei, gente, a lei é assassina” (entrevista pessoal, 29 de agosto de 2014). Por sua vez, para Elizabeth Silveira, 

“foi uma frustração, entendeu? (...) foi tão chocante, porque não tinha nada no atestado de óbito” (entrevista 

pessoal). No mesmo sentido, Laura Petit afirma que “ali simplesmente consideravam os desaparecidos como 

mortos. Não explicava as circunstâncias de morte, nem local, nem nada, quer dizer, estava decretada a morte” 

(Laura Petit da Silva, entrevista pessoal). 
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 Diante desse quadro, os familiares dos mortos e desaparecidos da guerrilha do 

Araguaia se opuseram à pretensão do governo de esgotar o assunto com essa legislação e com 

a instalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, recusando-se a 

encerrar sua luta e a aceitar a lei 9.140/95 como o marco final dessas discussões, já que a 

avaliação sobre a insuficiência do seu alcance e dispositivos tornou-se consensual dentro do 

grupo, tanto entre os membros do GTNM-RJ quanto da CFMDP. Frente a esse panorama, 

tendo em vista os efeitos produzidos pela lei, que mais uma vez frustravam as expectativas 

dos familiares e restringiam a sua estrutura de oportunidades políticas no plano nacional, a 

ativação da CIDH despontava como uma via adicional e necessária que deveria ser 

instrumentalizada para dar continuidade ao enfrentamento contra o Estado
159

. Para Togo 

Meirelles, 

 

“Então havia três processos paralelos. Havia ação na justiça federal, a Comissão de 

especial de mortos e desaparecidos, e havia possibilidade, através disso, termos um 

terceiro caminho, da Corte Interamericana, o Sistema Interamericano da OEA (...) 

eram três processos, três caminhos distintos, que poderiam andar juntos (...) Era 

mais uma abertura de uma frente de luta” (Togo Meirelles, entrevista por Skype). 

  

No mesmo sentido, Lorena Moroni, familiar de Jana Moroni, desaparecida na 

guerrilha do Araguaia, avalia que 

 

“quando a lei saiu, estava pra sair, a gente pensava assim “ah, eles vão fazer alguma 

coisa, vão fazer as pesquisas”, né. Porque aí finalmente alguém do governo tinha 

aberto a porta. Só que quando eles falaram assim “mas primeiro vocês têm que 

receber indenização”, aí a gente percebeu, “eles querem dar o cala a boca e aí com 

isso eles acham que as pessoas vão desistir e aí, ao mesmo tempo, eles já vão poder 

dizer que estão [fazendo], que fizeram isso”. Então quando a gente começou a 

perceber o jogo, né, a gente viu que não adiantava contar com o governo” (Lorena 

Moroni, entrevista pessoal). 

 

No caso de Criméia, em particular, a legislação não só despertou suas críticas, mas 

também lhe gerou temores de que os crimes de desaparecimento forçado, de caráter 

permanente, poderiam prescrever em razão da declaração, pelo Estado, de que se tratava de 

mortes consumadas
160

. Para além da tentativa de cooptar parte dos familiares e encerrar o 

debate, ela enxergava esse risco adicional de extinguir por completo qualquer possibilidade 
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 Para Elizabeht Silveira, a lógica adotada foi a de “buscar alternativas pra que você possa romper isso aí. É o 

tempo inteiro. Mesmo você não tendo, não acreditando que vai dar resultado, mas é uma tentativa” (Elizabeth 

Silveira, entrevista pessoal). 
160

 De fato, desde o início da apresentação de ações criminais pelo Ministério Público Federal após a condenação 

do Brasil perante a CoIDH no caso da guerrilha do Araguaia, vários juízes de primeira instância têm se valido da 

lei 9.140 para se opor à tipificação dos delitos dentro da categoria permanente do desaparecimento forçado, 

alegando que o Estado já reconheceu os crimes como casos de mortes. 



437 
 

futura de responsabilização criminal dos agentes do Estado, o que tornava ainda mais urgente 

o envio do caso da guerrilha do Araguaia à CIDH. Nas suas palavras, 

 

“Estava se debatendo a Lei 9.140 (...). A gente tinha milhões de críticas à Lei 9.140 

(...). A lei acaba com os desaparecidos políticos (...) Então eu falei assim: “vocês 

querem que prescreva nosso direito como familiares de desaparecidos políticos”. 

Isso também foi, vamos dizer, uma coisa que me empurrou pra entrar na Comissão 

[Interamericana]. (...) eu senti que o objetivo era acabar com o desaparecido político. 

Não teria mais desaparecido político no Brasil. A partir da, vamos dizer, sei lá 

quanto tempo prescreve, tá certo? Mas isso aí era um alerta pra gente. Então eu falei 

assim: ‘eu tenho que entrar antes que isso prescreva’” (Criméia S. de Almeida, 

entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). 

 

 Finalmente, para além dessas motivações envolvendo os riscos e insuficiências da lei 

9.140/95, a própria demora da ação judicial sobre a guerrilha do Araguaia na justiça brasileira 

constituía-se num segundo eixo central de motivação para a elaboração da petição à CIDH. 

Ainda que a ação tivesse sido aceita em 1993 depois de uma tentativa de arquivamento em 

1989, estava claro que o seu andamento seria ainda muito lento e de resultados incertos. 

Ademais, àquela altura muitos dos familiares já haviam falecido ou se encontravam com 

idade avançada, o que apontava para a necessidade de pressionar e constranger o Estado no 

âmbito internacional. Assim, de acordo com Elizabeth Silveira, do GTNM-RJ, “como a gente 

tinha essa ação aqui no Brasil, de 1982, que não caminhava, não caminhava mesmo, né, foi 

uma tentativa, é uma outra estratégia” (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal).  

No entanto, ainda lhes faltavam recursos e capacidade técnico-jurídica para ativar a 

CIDH e acompanhar o andamento do caso, o que requeria treinamento e capacitação de que 

eles não dispunham. Nesse sentido, o passo seguinte seria buscar um “advogado 

internacional” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal 29 de agosto de 2014), caminho que, 

como bem lembra Criméia, havia sido sugerido pelo próprio Cançado Trindade durante o 

curso do IIDH (Criméia S. de Almeida, entrevistas pessoais, 12 e 23 de setembro de 2014). 

Durante as conversas com o jurista, ele teria indicado a Criméia a necessidade de buscar uma 

ONG habilitada a realizar esse trabalho no exterior, e os esforços seguintes dos familiares se 

concentraram justamente nessa tarefa.  

   

4.2.2 O envio do caso e sua tramitação no sistema interamericano 

 

 Se, na ausência de apoio de outros grupos domésticos, a descoberta do sistema 

interamericano havia sido fruto de um caminho árduo, lento e solitário percorrido pelos 
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próprios familiares dos mortos e desaparecidos da guerrilha do Araguaia desde pelo menos 

meados dos anos 1980, o impacto do curso do IIDH e dos diálogos estabelecidos com o juiz 

Cançado Trindade no início de 1995 convenceriam esse grupo sobre a necessidade de enviar a 

petição à CIDH o mais rápido possível, tendo em vista os efeitos da lei 9.140, prestes a ser 

promulgada, e a demora do processo judicial interno, em curso desde 1982. Todavia, para que 

essa nova estratégia se concretizasse e fosse bem-sucedida, era preciso buscar o apoio de 

alguma ONG com capacidade de atuação transnacional que fosse especializada na ativação do 

sistema interamericano, uma vez que os familiares não estavam habilitados a acompanhar o 

andamento da denúncia caso ela fosse aceita. Mais uma vez, enquanto nos outros países são as 

ONGs locais que, em geral, depois de um contato inicial com as vítimas, incorporam o tema 

da justiça de transição na sua agenda e se convertem em constituencies do sistema 

interamericano e atores domésticos pró-cumprimento, no Brasil o ímpeto de tomar a iniciativa 

partiu dos familiares que, sozinhos, saíram à procura de uma ONG internacional disposta a 

auxiliá-los, chegando assim até o escritório conjunto da Americas Watch e CEJIL (Center for 

Justice and International Law) no Rio de Janeiro, então dirigido por James Cavallaro
161

. 

 O primeiro contato com James Cavallaro ocorreu por meio de integrantes do GTNM-

RJ, os quais foram procurados pelo ativista assim de sua chegada ao Brasil para discutir os 

efeitos da Operação Rio, um plano de ocupação de favelas pelas Forças Armadas no ano de 

1994. Cavallaro conhecia o trabalho do GTNM-RJ e buscava informações, depoimentos e 

dados sobre a ação dos militares que pudessem embasar a elaboração de informes e denúncias 

da Americas Watch. A esse respeito, Togo comenta que 

 

“ele estava mais preocupado com violações de direitos humanos naquele momento, 

93, 94. Eu acho que o James ficou lá até 95, 96, mais ou menos. Não vou lembrar 

mais o período que ele ficou. Mas quando ele me procurou a primeira vez, ele queria 

discutir comigo a operação Rio, que era, foi precursora hoje das UPPs [Unidades de 

Polícia Pacificadora] no Rio de Janeiro, que era a tomada das comunidades das 
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 A busca por uma ONG internacional ocorria porque as ONGs brasileiras de direitos humanos não se 

interessavam pelo tema dos crimes da ditadura e, além disso, eram poucas as que dispunham, de qualquer modo, 

de algum grau de capacidade de ativação do sistema interamericano. Nos casos do GAJOP, Comissão Teotônio 

Vilela e Centro Santo Dias, por exemplo, organizações que litigaram ante o sistema, boa parte da sua expertise 

foi construída por conta de contatos dos seus membros com integrantes e atividades de capacitação do CEJIL, o 

que ocorreu também com organizações vinculadas à Igreja, como a Pastoral da Terra e o MNDH (Jayme 

Benvenutto; Beatriz Galli; Beatriz Affonso, entrevistas pessoais). Nesse sentido, vários dos primeiros casos do 

Brasil na CIDH nos anos 1990 contaram com o engajamento direto do escritório conjunto do CEJIL e HRW, os 

quais se constituíam num importante centro irradiador de difusão sobre o sistema interamericano que atraiu a 

atenção dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Sobre o escritório conjunto, Beatriz Galli, que viria 

a ser a primeira advogada do caso da guerrilha do Araguaia no CEJIL, afirma que “era um escritório conjunto da 

Human Rights Watch e do CEJIL, as duas instituições dividiam escritório, e o Cavalaro era o diretor pra ambas 

as instituições” (Beatriz Galli, entrevista pessoal). 
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favelas do Rio de Janeiro por forças militares, naquele momento” (Togo Meirelles, 

entrevista por Skype). 

 

  Embora o interesse inicial de Cavallaro fosse motivado pela operação Rio, nos 

contatos seguintes com Togo e outros integrantes do GTNM-RJ ele citaria sua vinculação 

complementar com o CEJIL e mencionaria ainda que, antes de sua vinda ao Brasil, havia 

passado pelo Chile e Argentina, e possuía, portanto, conhecimento sobre a questão dos crimes 

cometidos pelas ditaduras militares do Cone Sul. Como resultado, estabeleceu-se assim uma 

relação inicial entre Cavallaro e essa parcela dos familiares que, pouco tempo depois, após o 

término do curso do IIDH, seria mobilizada e direcionada para a questão da guerrilha do 

Araguaia. Assim, em uma conferência preparatória sobre o primeiro plano nacional de 

direitos humanos, Amélia Teles e Togo Meirelles, na qualidade de delegados presentes ao 

evento para discutirem a questão dos mortos e desaparecidos políticos, encontraram-se com 

Cavallaro e lhe mencionaram pela primeira vez o caso da guerrilha do Araguaia e a intenção 

dos familiares de apresentá-lo à Comissão Interamericana. De acordo com os dois militantes, 

a reação inicial de Cavallaro foi de certa reticência, dada a sua dúvida a respeito do 

andamento da ação judicial doméstica e do esgotamento dos recursos internos. Porém, a 

despeito disso, a conversa os animou, já que sua resposta frente ao pedido de apoio foi 

positiva
162

, o que os incentivou a escrever, ainda durante o evento, um rascunho de petição 

com as principais demandas e exigências dos familiares. Esse documento seria depois 

apresentado formalmente por Togo ao escritório de Cavallaro no Rio de Janeiro, dando início 

assim a discussões entre o Grupo Tortura Nunca Mais, Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos e Americas Watch/CEJIL com vistas ao envio do caso à CIDH
163

.   

 Estabelecido esse diálogo, deu-se início a um processo de interlocução entre Cavallaro 

e os familiares do Rio de Janeiro e de São Paulo, congregados respectivamente em torno do 

GTNM e da CFMDP. Segundo Criméia, durante essa fase, Cavallaro novamente expressaria 

sua incerteza sobre o andamento do processo judicial na justiça brasileira, e então, para 

dissipar esse tipo de questionamentos, ela o levou até o escritório do advogado Luiz Eduardo 
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 De acordo com Amélia Teles, a conversa com James Cavallaro foi “Só pra animar a gente. Olha, nós vamos 

entrar, legal, e tal (...) “Mas eu acho que ainda não esgotou suficiente, tal, não, mas continua” [disse Cavallaro]. 

Você dá apoio? “Claro que eu dou apoio”, não sei o que e tal [disse Cavallaro]” (Maria Amélia Teles, entrevista 

pessoal, 29 de agosto de 2014). 
163

 Togo era, ao mesmo tempo, vice-presidente do GTNM-RJ e membro da CFMDP, cujo núcleo mais 

estruturado de familiares se encontrava em São Paulo. Nesse período ele exerceria, portanto, um importante 

papel de articulação entre a agenda desses dois grupos, intermediando as relações com James Cavallaro. Nas 

suas palavras, “Eu era a ponte (...) Dos dois grupos. Eu era a ponte do grupo [Tortura Nunca Mais] com a 

Comissão de Familiares [de Mortos e Desaparecidos], eu era a ponte do grupo [Tortura Nunca Mais] com o 

James [Cavallaro], e com a Comissão especial de mortos e desaparecidos. Eu tinha várias pontes, vamos dizer 

assim” (Togo Meirelles, entrevista por Skype). 
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Greenhalgh para que ele se inteirasse da situação e tivesse a anuência necessária para o envio 

do caso (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). Afastadas as 

dúvidas e reticências iniciais de Cavallaro sobre o potencial de admissibilidade do caso, 

houve um rápido processo de consulta frente a alguns outros familiares envolvidos com a 

ação judicial interna, levado a cabo por esses poucos militantes mais engajados com a 

temática do sistema interamericano. Não se tratou de um contato exaustivo com todos os 

parentes das vítimas, mesmo porque a maioria deles não tinha uma atuação política e de 

militância, mas antes de comunicar àqueles mais próximos e com perspectiva política 

semelhante os passos seguintes a serem dados (Criméia S. de Almeida, Victoria Grabois e 

Togo Meirelles, entrevistas). Desse modo, dentro de um universo já relativamente pequeno de 

familiares, apenas uma minoria mais interessada e ativa dentro do movimento passaria de fato 

a acompanhar todo esse processo
164

.  

De modo geral, não houve, entre esses familiares consultados, demonstrações de 

oposição ou resistência à petição, a despeito das desconfianças históricas frente à OEA
165

. 

Muito embora fosse claro e evidente o papel de apoio daquela organização à agenda 

anticomunista norte-americana durante a Guerra Fria, bem como sua negligência face às 

denúncias de violações da ditadura brasileira, essas percepções não constituíram um potencial 

de ameaça ou veto à proposta de acionamento da CIDH. Assim como os familiares tinham 

decidido ativar o Judiciário brasileiro, apesar da sua conivência pregressa com a ditadura, 

decidiu-se que o passado da OEA não poderia ser uma justificativa para não explorar o 

sistema interamericano
166

.  

Ainda que a via política de atuação no sistema interamericano não suscitasse 

resistências significativas e nem fosse descartada, eram extremamente baixas as expectativas 

da vasta maioria dos familiares que participavam ativamente desse processo. Embora não 
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 Dentre os familiares mais ativos no acompanhamento do caso frente ao sistema interamericano desde essa 

fase que foram citados nas entrevistas realizadas pelo autor, destacam-se, da CFMDP, Criméia S. de Almeida, 

Maria Amélia Teles, Laura Petit da Silva e Helenalda Resende. No GTNM-RJ, inicialmente a questão passou 

pela diretoria do grupo, composta por Cecília Coimbra e Togo Meirelles, e foi encampada depois por Victoria 

Grabois, Elizabeth Silveira e Lorena Moroni.  
165

 Segundo Amélia Teles, “toda vez que eram discutidos com os familiares, os familiares, “não, tudo bem, 

manda. Manda”. Todo mundo achava legal (...) Apoiaram desde o começo. Nós fizemos reunião no Rio, nós 

fizemos reunião aqui em São Paulo, em 96, pra mostrar esse papelzinho, ah não, manda o papel. Eu tenho essa 

impressão, o pessoal acha, ah, é um papel que vai. Mas tudo bem, mostra que aqui teve ditadura, porque nós 

temos que mostrar, ué. Porque todo mundo acha que a ditadura foi em todo lugar, menos no Brasil. Mas não, 

muita esperança não [havia]” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2014). 
166

 Nesse sentido, Amelinha explica que “nós não entramos na justiça brasileira? (...) Via gente sendo morta, 

torturada, não faziam nada. Nós não entramos? Nós não temos esse negócio. Assim, nós não somos assim tão, 

como que fala, tão exigente, né? Porque senão nós não fazíamos nada. Todo mundo foi conivente, senão você 

não sai de casa, entendeu?” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2014). 
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houvesse sinais expressivos de oposição ao sistema interamericano e à OEA, os familiares 

não esperavam alcançar qualquer tipo de resultado mais significativo nessas instâncias. Em 

outros termos, conquanto o passado negligente desses organismos e sua vinculação intrínseca 

com os Estados não impedissem os familiares de recorrer à CIDH, esses dois aspectos 

indeléveis do SIDH e da OEA alimentavam desconfianças e fortemente influenciavam as 

perspectivas e percepções que as vítimas possuíam sobre o potencial do caso. Somadas com o 

histórico desses familiares que, depois de sucessivas perdas políticas e pessoais, tinham 

dificuldades para acreditar em qualquer tipo de vitória nos espaços de poder formalmente 

constituídos, tais visões fizeram com que o sistema interamericano fosse entendido 

inicialmente apenas como mais um espaço de denúncia e de registro histórico das violações 

cometidas pela ditadura, que pouco poderia oferecer em termos de avanços reais frente à 

questão de localização dos mortos, elucidação das circunstâncias dos crimes e 

responsabilização penal dos responsáveis. Assim, em suma, no que diz respeito às 

expectativas dos familiares, Elizabeth Silveira esclarece que “Era um espaço de denúncia (...) 

sem ter muita esperança de que fosse dar em nada” (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal).  

Em consonância com essa leitura sobre o período, Amélia Teles afirma que, 

inicialmente, “essa petição, ninguém deu bola pra ela (...) todo mundo achou que era mais um 

papel. Imagina se o pessoal deu valor, aquele valor político dessa petição, nesse primeiro 

momento” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal, 29 de agosto de 2014). Com relação à sua 

perspectiva pessoal, ela não imaginava o impacto que o caso finalmente viria a ter, e, do 

mesmo modo como quando havia denunciado as torturas por ela sofridas perante a justiça 

militar, ainda durante a ditadura, sua expectativa era apenas a de que a denúncia sobre o caso 

da guerrilha do Araguaia se convertesse em um registro histórico que atestaria as violações 

cometidas e passaria a incomodar o Estado
167

. 

Já para Lorena Moroni, que se considera a familiar mais otimista do grupo, por mais 

que ela acreditasse numa condenação contra o Brasil desde o princípio, sua avaliação era a de 

que tal decisão seria desprovida de efeitos práticos. Em outras palavras, frente ao grande 
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 Segundo Amelinha, “Eu pensei assim, nós temos que fazer pra um dia isso ficar na história (...) Quando eu fui 

denunciar para o juiz militar, que é um juiz de guerra, que era justiça de guerra, eu fui submetida a justiça de 

guerra, que eu fui denunciar pra ele os maus tratos, as torturas que eu sofri, eu pensava que ele não ia fazer nada, 

ele ficar de acordo com os torturadores. Mas eu pensei assim, vai ficar escrito em algum papel. Um pesquisador 

vai procurar um papel, está escrito lá, essa mulher foi torturada (...)  E entramos por isso (...) Denúncia pública. 

Mais uma denúncia. A gente tem que procurar tudo quanto é espaço pra denunciar. E aí eu fiquei muito 

emocionada de ver que isso virou sentença. Eu falei, gente, nós fizemos quase que de brincadeira, você 

entendeu? Porque a gente não acredita, né? (...). [Eu] esperava assim, isso vai ficar, esse papelzinho 

incomodando, passa pra cá, né? Mas esse papelzinho virou um volume, virou um processo (...). Então esse 

papelzinho rendeu” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal). 
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acúmulo de decepções sofridas pelos familiares em suas lutas ao longo dos anos, não se 

acreditava que soluções como a abertura dos arquivos militares e esclarecimento das mortes 

dos guerrilheiros fossem ser provocadas por esse mecanismo regional de direitos humanos. 

De acordo com ela, “eu achava que nesse ponto, por mais que o Brasil fosse condenado, e a 

condenação em si já é uma coisa muito importante, assim, com um reconhecimento grande 

para os familiares, mas [não haveria] a efetividade, assim, em termos práticos, de abrir um 

arquivo e conseguir uma informação” (Lorena Moroni, entrevista pessoal). 

Para além das desconfianças frente ao que era entendido como um “sistema de 

Estados” negligente e conservador
168

, parte da explicação sobre as baixas expectativas se 

devia também à falta de crença mais geral sobre o potencial de impacto do Direito e dos 

instrumentos jurídico-legais, já que, para a maioria dos familiares, as grandes mudanças 

ocorrem necessariamente pela via da mobilização política e tomada do poder, e não como 

decorrência das determinações de leis, sentenças e juízes. Em outras palavras, para muitos dos 

familiares, a mudança ocorre não pelas vias legais, mas através “[d]a revolução. Que no 

momento não tem nenhuma liderança capaz de fazê-la. Então, tá certo? Pra mim não vai 

mudar. Eu vou morrer antes. Tá certo? A vida da gente tem um período curto, e a 

transformação histórica é longa” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro 

de 2014). Como resultado, para Criméia, acionar o sistema interamericano “Contribui pra 

desgastar, certo? Mas não vai mudar o sistema jurídico brasileiro, o sistema político brasileiro 

por aí” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). Do mesmo 

modo, Elizabeth Silveira considera que tanto os efeitos da ação judicial doméstica quanto do 

caso no sistema interamericano não estão dados a priori pela simples força do seu conteúdo 

jurídico-legal, dependendo antes da capacidade de mobilização e pressão dos familiares e 

outros setores político-sociais (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal).  

Diante desse cenário de poucas expectativas dos familiares, em 28 de julho de 1995 

foi enviada formalmente à CIDH a petição sobre a guerrilha do Araguaia, assinada por James 

Cavallaro, em nome do CEJIL/Brasil, e José Miguel Vivanco, em representação da Human 

Rights Watch/Americas
169

. Citando o caso Velásquez Rodríguez e a obrigação dos Estados de 

prevenir, investigar e sancionar todas as violações aos direitos humanos reconhecidos pela 

                                                           
168

 Criméia afirma, nesse sentido, que “eu não confio nem nos de cá, nem nos de lá (...) OEA e Brasil (...) O 

Estado não vive sem esses crimes. É inerente a ele. Então eu acho que Estado está aí pra manter a classe 

dominante no poder. Se ele não fizer isso, ele perde o poder. Vai fazer (...) As organizações de Estado? (...) É a 

mesma coisa” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). 
169

 Inicialmente estas eram as duas organizações peticionárias. Apenas no primeiro semestre de 1997 a CFMDP e 

o GTNM-RJ seriam agregados formalmente ao caso como co-peticionários (cf. CIDH, Informe n.33/01). 
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Convenção Americana, a petição assinalava ainda que o conhecimento à verdade sobre os 

fatos ocorridos e circunstâncias das mortes era “pré-requisito para a garantia dos direitos 

assegurados na Convenção” (HRWA; CEJIL, 1995, p. 6)
170

. Com base nesses argumentos 

jurídicos, os peticionários pediam à Comissão 

 

“que ordene ao Estado do Brasil que investigue por completo a responsabilidade do 

Governo brasileiro, seus agentes e outros nas mortes dos desaparecidos na Guerra do 

Araguaia, a entregar toda e qualquer informação relativa à campanha e a fornecer 

aos peticionários as informações completas sobre o óbito de seus familiares e o 

paradeiro de seus corpos para que estes recebam o devido sepultamento” (ibidem, p. 

10). 

 

Antecipando a alegação do Estado de que os crimes relatados eram anteriores à 

ratificação da Convenção Americana pelo Brasil, em 1992, a petição afirmava que “o fato 

destes desaparecimentos terem ocorrido no Brasil, antes deste ratificar a Convenção, é 

imaterial, pois o desaparecimento forçado é uma violação contínua” (ibidem, p. 7). Ademais, 

frente à questão do esgotamento dos recursos internos, os peticionários frisavam que a análise 

do andamento da ação na justiça doméstica demonstrava 

 

“uma demora injustificável na realização do julgamento final. Passados 13 anos, os 

peticionários retornam ao tribunal de primeira instância, que se prepara para 

começar a julgar o mérito da questão. Durante todo o curso do litígio, representantes 

das Forças Armadas brasileiras têm abusado do sistema legal, visando adiar ainda 

mais a solução deste caso e garantir que a informação requerida pelos peticionários 

nunca lhes seja entregue” (ibidem, p. 8). 

 

Pouco tempo depois, entre 27 de novembro e 8 de dezembro de 1995, a CIDH 

realizaria sua primeira visita in loco ao Brasil. Para Togo Meirelles, em um encontro com 

membros da CIDH, ficou patente a abertura desse órgão à petição, o que contribuiu para 

terminar de dissipar eventuais dúvidas ainda existentes sobre o caso. Nas suas palavras, 

 

“Durante o ano de 95 o James Cavallaro levou a Comissão de Direitos Humanos da 

OEA a fazer uma visita ao Brasil (...). E quando eles estiveram no Rio, nós fomos 

convidados pra ir até a Comissão de Direitos Humanos apresentar o caso de mortos 

e desaparecidos. (...) e a impressão que eu tive foi que a Comissão ficou muito 

receptiva. E que aí não restava dúvidas, nem pra nós e nem para o James, que nós 

tínhamos a abertura, havia abertura, através da Comissão, pra receber esse caso (...) 

Se ela iria condenar o Brasil ou não, isso é outra história. Mas ia aceitar o 

recebimento da petição” (Togo Meirelles, entrevista por Skype). 
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 Human Rights Watch/Americas e CEJIL. Petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o 

caso da guerrilha do Araguaia, 28 de julho de 1985 (em posse do autor). 
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 Segundo Beatriz Galli, advogada responsável pelo caso após a saída de James 

Cavallaro do escritório do Cejil, a grande dificuldade nesses primeiros anos da petição Gomes 

Lund era documentar o caso a partir de toda e qualquer nova evidência, e provar, com base 

nesses relatos e informações, que o Estado e os militares dispunham dos arquivos sobre a 

guerrilha e se negavam a torná-los públicos
171

. Por conta disso, era comum enviar matérias 

jornalísticas com novas revelações para atestar a existência de documentos oficiais, insistindo 

assim no embasamento da denúncia com vistas a que a CIDH emitisse um informe de 

admissibilidade do caso (Beatriz Galli, entrevista).  

Ainda a respeito dessa fase inicial da petição, Viviana Krsticevic, diretora-executiva 

do CEJIL, salienta que, nessa época, ninguém ainda no CEJIL vislumbrava que o caso 

pudesse chegar um dia à Corte Interamericana. A maior expectativa então existente era obter 

um relatório de país da Comissão Interamericana sobre os desaparecidos políticos do Brasil, 

tal como já existia nos casos de alguns outros Estados (Viviana Krsticevic, entrevista 

pessoal). Isso porque o Brasil ainda não havia aceitado a jurisdição contenciosa da CoIDH, 

ademais do fato de que a própria jurisprudência do sistema interamericano na questão da 

justiça de transição tampouco estava tão consolidada e clara nesse período. Apesar dos 

pronunciamentos da CIDH sobre as auto-anistias do Uruguai, Argentina e El Salvador, 

decisões emblemáticas como a sentença no caso Barrios Altos ainda estavam longe de serem 

alcançadas (Viviana Krsticevic, entrevista pessoal). Além disso, no ano anterior à 

apresentação da petição, em 1994, ela recorda que a CIDH havia resolvido apenas quatro 

casos, o que demonstrava também como o sistema de processamento de casos do SIDH era 

ainda muito incipiente, de modo geral. Nesse sentido, na sua avaliação, em meio a esse 

cenário, não era possível acreditar em outra forma de impacto que não fosse um relatório da 

Comissão (Viviana Krsticevic, entrevista pessoal).  

Ao mesmo tempo, para além dessas questões, durante a fase de tramitação do caso na 

CIDH, o Estado pediria repetidas vezes o arquivamento da denúncia, o que geraria novos 

constrangimentos e dificuldades para o seu andamento. Em comunicação de 22 de junho de 

1996, o governo brasileiro afirmava que a promulgação da lei 9.140/95 encerrava qualquer 

discussão ou questionamento sobre o tema dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, já que 

a legislação tinha reconhecido como mortos sessenta e um dos guerrilheiros, além de ter 

permitido a identificação de três áreas de sepultamento de vários desses militantes, por meio 
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 Para Galli, “o mais difícil era conseguir acesso aos arquivos, tudo girava em torno de provar que existiam os 

arquivos, que o Estado sabia, que tinha em seu poder os arquivos, e se negava a disponibilizar as informações” 

(Beatriz Galli, entrevista por Skype). 
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dos trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A lei constituía, 

portanto, “fato novo em relação aos elementos contidos na denúncia (...) o qual inviabiliza a 

petição que deu origem ao caso 11.552, deixando sem objeto as pretensões dos denunciantes” 

(Brasil, 1996, p. 6)
172

. Ainda nessa mesma contestação, frente ao tópico dos arquivos 

militares, o Estado afirmava que os familiares podiam requerer dados confidenciais por meio 

de habeas data e do poder Judiciário, que estava facultado a “requisitar documentos e 

informações sigilosos para constituição de prova, desde que proceda a exame reservado de 

tais documentos e informações” (ibidem, p. 3). 

Quase um ano depois, em nota de 25 de abril de 1997, o Estado reforçaria seu pedido 

de arquivamento com novos argumentos. Ainda que em comunicação de 04 de março de 1997 

os peticionários já tivessem manifestado sua insatisfação com a lei 9.140/95
173

, pois ela se 

limitava ao pagamento de indenizações sem qualquer esclarecimento sobre a localização dos 

restos mortais e circunstâncias das mortes dos guerrilheiros desaparecidos, o governo 

continuou a insistir nesse ponto, salientando que vinte e um dos vinte e dois autores da ação 

judicial interna já haviam recebido as reparações pecuniárias. Além de invocar novamente 

essa legislação, o Estado também passou a defender um segundo elemento para embasar suas 

pretensões de encerrar a queixa, qual seja o não esgotamento dos recursos internos, “uma vez 

que a iniciativa da ação ordinária para prestação de fato desencadeou uma “batalha judicial”, 

com a utilização dos recursos legalmente permitidos” (Brasil, 1997, p. 8)
174

. Desse modo, 

introduzia-se uma contradição patente na linha argumentativa do Estado: enquanto a lei 9.140 

já havia esgotado qualquer tipo de consideração futura sobre a matéria, virando assim 

definitivamente a página desse episódio, a ponto de tornar irrelevantes as pretensões dos 

peticionários ante a CIDH, o andamento da ação judicial interna impossibilitava o recurso ao 

mecanismo regional de direitos humanos, já que no plano jurisdicional doméstico ainda havia 

espaço para se avançar com o tema. 

Além dessa tensão, o Estado expôs também, pela primeira vez, de maneira clara e 

ilustrativa, a barreira intransponível colocada pela lei de anistia a qualquer discussão sobre a 

responsabilização penal dos agentes do Estado envolvidos nas campanhas militares contra os 

militantes do PC do B. De acordo com o governo, 
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 BRASIL. Observações do Estado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes 

Lund. 22 de junho de 1996 (em posse do autor). 
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 CEJIL. Observações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes Lund. 4 de março 

de 1997 (em posse do autor). 
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 BRASIL. Observações do Estado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes 

Lund. 25 de abril de 1997 (em posse do autor). 
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“Em relação à responsabilidade penal desses agentes públicos, se aplica a Lei no 

6.683, de 28 de agosto de 1979, a chamada “Lei de Anistia”. Cabe comentar, a 

propósito, que a Anistia promovida no Brasil, de grande importância para o processo 

de substituição do regime militar e democratização do País, foi obtida em 

consequência de um grande consenso político, nacional” (ibidem, p. 8). 

 

Em comunicação de fevereiro de 1999, já quando Liliana Tojo havia assumido a 

direção do CEJIL/Brasil, tal organização manifestaria claramente seu rechaço ao uso da lei de 

anistia como forma de justificar a impunidade dos agentes estatais a pretexto de cumprir, 

desse modo, o grande consenso nacional responsável por ter pavimentado o retorno do regime 

democrático ao país. Para essa organização, 

 

“26 - Os efeitos das leis de anistia opõem-se a importantes direitos reconhecidos na 

Convenção Americana. Estas leis desconhecem o dever de garantia estabelecido no 

artigo 1, qual é o de investigar os fatos, sancionar os responsáveis e reparar de 

maneira íntegra as vítimas (...). 

27- Estas leis desconhecem as garantias judiciais e a proteção judicial reconhecida 

nos artigos 8 e 25 respectivamente, já que não houve um processo justo. As vítimas 

ou seus familiares não contaram com um recurso efetivo. A independência do poder 

judicial foi prejudicada por uma indevida intromissão do poder legislativo ao ditar 

esta lei. Estas leis desconhecem também o direito que possuem as vítimas, seus 

familiares e a sociedade no seu conjunto, em conhecer a verdade do ocorrido” 

(CEJIL, 1999, p. 6)
175

. 

  

Durante todo esse período, as posturas do Estado refletiam um misto de 

desconhecimento e negligência frente ao sistema interamericano, uma vez que o 

envolvimento do país com o mecanismo regional de direitos humanos era ainda recente e 

relativamente incipiente. Segundo Liliana Tojo, a relação do Brasil com o sistema 

interamericano “não era uma relação fácil, apesar de que o Brasil havia entrado na Corte. Por 

exemplo, eu recordo ter tido audiências de seguimento de informes da Comissão e o Estado 

não comparecer (...) considerando que não havia o que monitorar, digamos, porque já estava 

emitido o informe 51” (Liliana Tojo, entrevista por Skype). Por sua vez, Beatriz Galli relata 

que 

 

“nessa época o Estado negava (...) tinha uma representante da Comissão do CDDPH, 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana, e era tudo muito novo, assim, 

um Estado ir até um órgão de direitos humanos, ceder mandato, ter que apresentar 

informações pra Comissão. Então era tudo muito novo, o Estado se colocava muito 

resistente, muito negando os fatos, negando que tivesse, que houvesse violações de 

direitos humanos (...) Então, assim, os peticionários tinham que fazer muito esforço 

pra manter o caso aceso na Comissão Interamericana, porque o governo mesmo 

dava pouquíssima informação (...) tinha até uma certa animosidade por parte do 
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 CEJIL. Observações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes Lund. Fevereiro 

de 1999 (em posse do autor). 
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Estado em relação aos peticionários, não era uma relação muito cordial (...) no 

sentido de que representantes de ONGs demandando o Estado num órgão 

internacional e criando um embaraço, né, através de comunicados de imprensa, 

através de declarações. Isso tinha alguma repercussão aqui no Brasil, muito por 

conta da Human Rights Watch que tinha assessoria de imprensa. Então assim, 

começava a se falar em Estado violando direitos humanos. Era tudo isso, esse tipo 

de linguagem era muito nova (...) Eu acho que existia muito o desconhecimento 

mesmo. Eram poucos os casos, então estava no início” (Beatriz Galli, entrevista por 

Skype).  

 

Frente às posturas e argumentos do Estado e dos peticionários, os quais vinham 

trocando comunicações entre si e com a CIDH desde 1995, em 06 de março de 2001, a 

Comissão finalmente emitiu um relatório no qual considerava o caso admissível. De acordo 

com Liliana Tojo, ao chegar ao escritório do CEJIL do Brasil em 1999, sua estratégia foi a de 

conceder uma maior visibilidade para o caso e obter uma audiência na Comissão que 

discutisse justamente essa questão da admissibilidade da petição, a qual foi alcançada depois 

de muito esforço e dificuldade. Na sua avaliação, as violações cometidas pela ditadura 

brasileira não possuíam dentro da CIDH o mesmo peso internacional daquelas perpetradas por 

suas contrapartes em outros países da região, o que tornava necessário desconstruir esse tipo 

de visões e argumentos, muitas vezes utilizados pelo Estado em seu próprio benefício. 

Ademais, a aceitação da jurisdição contenciosa da CoIDH pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso, em 1998, gerava e difundia uma imagem positiva sobre o país, dado o 

reconhecimento internacional sobre a importância de tal gesto, o que tampouco contribuía 

para um andamento mais célere da petição e concessão de uma audiência de admissibilidade 

(Liliana Tojo, entrevista por Skype). 

Nesse sentido, para fazer frente a esses obstáculos, Liliana Tojo considera ter sido 

fundamental a decisão de levar alguns dos familiares das vítimas para a audiência perante a 

CIDH, já que o relato de seus inúmeros esforços infrutíferos no plano doméstico aumentou a 

eficácia da estratégia de incidência política sobre a Comissão. A partir desses relatos o CEJIL 

pôde estabelecer paralelos entre o caso do Brasil e decisões prévias da Comissão em 

contextos similares, deixando claro que no país prevalecia também o peso da impunidade de 

outras ditaduras sobre as quais o sistema interamericano já havia se pronunciando. Como 

resultado, 

 

“o papel das vítimas foi fundamental por várias razões. Primeiro porque as vítimas 

fizeram uma declaração em primeira pessoa coletiva, primeira pessoa, mas também 

com uma dimensão a respeito do grupo que representavam. A respeito do que estava 

significando concretamente naquela data que elas não pudessem saber o que havia 

acontecido com seus familiares apesar de todas as coisas que o governo dizia que 

havia feito. (...) E, ademais, narrava em primeira pessoa os esforços que eles haviam 
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feito na administração de justiça para tratar de obter informação. Tudo isso deu à 

audiência um perfil muito alto, confrontou os membros da Comissão com uma 

realidade que eles de nenhuma maneira podiam deixar escapar (...) O nosso papel 

[no Cejil] foi depois situar estes relatos das famílias dentro do marco das obrigações 

estatais e ligar com como, em outras situações, a Comissão havia avançado no 

estabelecimento de responsabilidades internacionais”
176

 (Liliana Tojo, entrevista por 

Skype). 

 

Assim, nessa fase, a eventual remissão do caso para a CoIDH ainda não era 

considerada como uma meta prioritária, uma vez que todo o empenho se dirigia para a 

conquista da admissibilidade na CIDH
177

. Nesse sentido, ainda não se colocava 

explicitamente a questão do que deveria ocorrer com a lei de anistia
178

, visto que tal debate 

era reservado para a etapa seguinte da análise de mérito do caso. Aliás, a essa altura, teria sido 

possível juntar a discussão da admissibilidade com o mérito do caso, abordando, por exemplo, 

com mais profundidade, a questão da impunidade decorrente da lei 6.683/79, mas o CEJIL 

concluiu que a melhor estratégia era a de avançar progressivamente por fases para, aos 

poucos, tentar construir – e controlar – uma discussão e ambiente mais favoráveis para o 

caso
179

. Frente aos familiares, dadas as suas expectativas já bastante baixas, havia cuidado 

especial para não alimentar promessas que pudessem gerar frustrações adicionais, e as 

tentativas de engajamento com esse grupo se restringiam também a esse objetivo mais 

imediato e palpável
180

. 
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 Ainda com relação às vítimas, Lilia Tojo, nascida na Argentina, relata também como inicialmente lhe chamou 

muito a atenção o fato de a agenda de justiça e verdade no Brasil ser, historicamente, prioridade apenas para uma 

pequena parcela dos familiares das vítimas. Segundo a ativista, “eu vinha de outra realidade onde o tema 

permeava mais a agenda social, o tema de justiça e verdade. Então para mim no início era difícil compreender, 

digamos, um cenário em que só um setor, inclusive dos afetados diretos, acompanhava esse tipo de reclamo” 

(Liliana Tojo, entrevista por Skype). 
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 Liliana Tojo explica que “No momento em que buscamos a admissibilidade não pensávamos na Corte 

também porque a incorporação do Brasil à Corte havia sido muito recente e a tinha feito com a cláusula para o 

futuro também (...) sinceramente não estávamos pensando na Corte. Depois que saiu a admissibilidade e que 

começamos a trabalhar no mérito, aí sim depois de alguns anos começamos a pensar, bom, que isso podia ir 

realmente à Corte, e que aí tínhamos que começar a ajustar algumas coisas já sim pensando no litígio ante a 

Corte” (Liliana Tojo, entrevista por Skype). 
178

 Segundo Liliana, “Não estávamos discutindo pelo menos de maneira explícita o que é que ia acontecer com a 

lei de anistia brasileira. Havia sim um grande desconhecimento a respeito dessa lei, porque a lei é uma lei 

bastante perversa (...) Agora, nesse momento não estava em discussão qual ia ser a consequência caso o caso 

avançasse realmente (...) Depois que a admissibilidade saiu aí sim apareceu toda essa preocupação” (Liliana 

Tojo, entrevista por Skype). 
179

 Nas palavras de Liliana, “Naquele momento no procedimento era possível juntar admissibilidade com mérito 

e nós decidimos que não, que o que tínhamos que fazer era alcançar admissibilidade para ir como que fechando 

etapas, porque esta era a maneira pela qual íamos poder tomar controle ou tentar controlar a discussão, por onde 

[ela] passaria” (Liliana Tojo, entrevista por Skype). 
180

 Liliana relata que “As expectativas [dos familiares] eram baixas. Eu recordo que naquele momento o que eu 

tratava de explicar era que o caso estava apresentado e que o caso podia avançar, que o caso tinha potencial e 

que havia que fazer um esforço para empurrá-lo (...) o mais útil era mirar o passo seguinte. O marco mais 

próximo era conseguir a admissibilidade. Eu tratava de conversar com as organizações para convencê-las disso” 

(Liliana Tojo, entrevista por Skype). 
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 Presente à audiência celebrada pela CIDH em 2001 que resultou na admissibilidade da 

petição, Lorena Moroni afirma ter se impressionado, em primeiro lugar, não só com o poder 

do CEJIL para que ela obtivesse o visto norte-americano, mas também com todo o trabalho de 

preparação necessário para que ela e Elizabeth Silveira pudessem se dirigir à CIDH. Já na 

audiência, ela comenta ter se sentido muito animada com as perspectivas de andamento do 

caso ao perceber a fraqueza da argumentação do representante do Estado brasileiro. Formada 

em Direito, ela diz ter desmentido as alegações do Estado, que justificava o seu 

comportamento como decorrência inevitável de exigências supostamente obrigatórias do 

ordenamento jurídico brasileiro, as quais simplesmente não existiam (Lorena Moroni, 

entrevista pessoal). 

Enquanto isso, no que dizia respeito ao andamento da ação ordinária para prestação de 

fato referente à guerrilha do Araguaia, em junho de 2003, a juíza Solange Salgado da 1ª. Vara 

da Justiça Federal do Distrito Federal emitiu sentença sobre o caso, que, no entanto, devido a 

inúmeros recursos apresentados pela União, somente transitaria em julgado definitivamente 

em 2008. Valendo-se de normas constitucionais, argumentos derivados da jurisprudência da 

Corte Interamericana, e expandindo ainda as demandas inicialmente apresentadas pelos 

familiares em 1982, a juíza determinou 1) a quebra do sigilo das informações militares sobre 

todas as campanhas levadas a cabo no enfrentamento à Guerrilha do Araguaia; 2) entrega, 

pela União, no prazo de 120 dias, das informações sobre os locais de sepultamento dos restos 

mortais dos desaparecidos, seguida do traslado das ossadas, sepultamento destas em local 

indicado pelos familiares, e fornecimento dos dados necessários para lavratura das certidões 

de óbito; 3) apresentação, pela União, no prazo de 120 dias, de todas as informações relativas 

à totalidade das operações militares relacionadas à Guerrilha; 4) rigorosa investigação, no 

prazo de 60 dias, no âmbito das Forças Armadas, para construir quadro preciso e detalhado 

das operações realizadas na Guerrilha do Araguaia, devendo para tanto intimar a prestar 

depoimento todos os agentes militares que ainda estivessem vivos e tivessem participado das 

campanhas militares, reportando ao tribunal os resultados obtidos; e 5) fixação de multa diária 

de dez mil reais caso não houvesse o cumprimento integral da sentença em 120 dias
181

. 

Cerca de um ano e meio depois, em 15 de dezembro de 2004, depois de mais de três 

anos da publicação do informe de admissibilidade, a CIDH pediu que os peticionários se 
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 Processo no I‑ 44/82‑B, renumerado como Processo no I‑ 108/83, 1a Vara da Justiça Federal do Distrito 

Federal (em posse do autor). Para muitos familiares, a emissão da sentença era uma resposta clara do Estado à 

decisão da CIDH, a qual havia admitido o caso dois anos antes, em 2001. Para Amélia Teles, “Quando nós 

entramos lá, a justiça daqui mexe (...) tem que entrar lá, porque ele mexe aqui. Você entendeu? Porque o 

negócio, a justiça é ruim demais pra funcionar” (Maria Amélia Teles, 29 de agosto de 2014). 
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pronunciassem sobre o mérito do caso. Para Liliana Tojo, a demora na análise do mérito do 

caso pela CIDH se devia a dois fatores principais, quais sejam a dificuldade de processamento 

das comunicações em português e o voto de confiança depositado inicialmente no governo 

Lula (2003-2010), cujo discurso teria alimentados expectativas de uma possível resolução do 

caso no âmbito doméstico (Liliana Tojo, entrevista por Skype). 

Depois de vários pedidos de extensão de prazo, em 28 de novembro de 2006, CEJIL, 

GTNM-RJ e CFMDP requereram à CIDH a implementação das seguintes medidas: 1) 

cumprimento da decisão judicial interna de 30 de junho de 2003; 2) realização de buscas e 

escavações para localizar os restos mortais dos guerrilheiros desaparecidos; 3) publicidade 

dos documentos sobre as operações relativas à guerrilha; 4) disponibilização dos relatórios da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e da Comissão Interministerial
182

; 

5) reconhecimento das reponsabilidades do Estado em ato público e documento oficial; 6) 

criação do “Dia dos Desaparecidos no Brasil” e realização de obra ou monumento em 

homenagem às vítimas; 7) concessão de indenização adequada às vítimas; 8) ratificação da 

Convenção Interamericana contra Desaparecimento Forçado de Pessoas; e 9) reinterpretação 

da lei de anistia para que não fosse mais aplicada aos agentes públicos responsáveis por 

crimes cometidos no período de sua abrangência (CEJIL, 2006)
183

. 

 Em resposta, em documento de 7 de maio de 2007, o governo alegava “já estar 

procedendo, internamente, a um trabalho persistente e vigoroso de investigação e reparação, o 

que torna manifestamente improcedente a denúncia” (Brasil, 2007a, p. 19)
184

. Assim, 

novamente se solicitava o arquivamento do caso com base nas seguintes medidas levadas a 

cabo pelo Estado: 1) divulgação do relatório final da Comissão Interministerial, que reiteraria 

o esforço de divulgação de informações pelos comandos militares, em respeito à sentença da 

juíza Solange Salgado de 30 de junho de 2003; 2) iminência da publicação do livro-relatório 

“Direito à Memória e à Verdade”, que recolhia as atividades desenvolvidas pela Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos; 3) continuidade das investigações para 

localização dos corpos e criação de banco de DNA para identificação dos restos mortais 
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 Após a emissão da sentença interna pela juíza Solange Salgado, o governo federal instituiu, por meio pelo 

Decreto nº 4.850, de 2 de outubro de 2003, uma Comissão Interministerial com o objetivo de obter informações 

que levassem à localização dos restos mortais dos integrantes da Guerrilha do Araguaia. Tal Comissão era 

assistida pelos três comandantes das Forças Armadas e dispunha da coordenação do Ministro da Justiça, 

contando ainda com a presença do Ministro Chefe da Casa Civil, do Ministro da Defesa, do Ministro Chefe da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do Advogado-Geral da União. 
183

 CEJIL, GTNM-RJ e CFMPD. Observações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso 

Gomes Lund. 28 de novembro de 2006 (em posse do autor). 
184

 BRASIL. Observações do Estado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes 

Lund. 7 de maio de 2007 (em posse do autor). 
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encontrados; 4) reconhecimento das mortes e da responsabilidade do Estado por meio da lei 

9.140/95; 5) indenizações concedidas aos familiares por meio da lei 9.140/95 (cf. Brasil, 

2007a). 

 Frente a essa comunicação, em 05 de julho de 2007, os peticionários manifestaram sua 

avaliação de que todas essas medidas eram insuficientes. Ademais das reiteradas críticas aos 

limites da lei 9.140, deixou-se claro que a própria Comissão Interministerial havia 

reconhecido a falta de colaboração das Forças Armadas no provimento de informações, o que 

demonstrava que “não há vontade política em todas as esferas do poder público brasileiro em 

esclarecer o ocorrido” (CEJIL, 2007, p. 6)
185

. Quanto à publicação do livro, os peticionários 

afirmavam se tratar apenas da sistematização de informações recolhidas em grande medida 

pelos próprios familiares das vítimas, sem que fosse agregado qualquer dado novo dos 

arquivos secretos militares. No entanto, para além disso, denunciava-se também a prática 

reiterada de imposição, pela União, de recursos contra a ação judicial doméstica dos 

familiares, o que contradizia o discurso adotado pelo Estado perante a CIDH de que havia um 

interesse genuíno de avançar na matéria
186

.  

 Na sua contestação, de 23 de agosto de 2007, o Estado respondeu que “a União 

reconheceu o direito dos familiares dos mortos e desaparecidos, mas discordou da suposta 

extrapolação da sentença” (Brasil, 2007b, p. 4), já que algumas de suas partes “foram 

consideradas excedentes ao pedido dos autores” (ibidem)
187

. No entanto, a despeito disso, o 

governo frisava que não existiam mais impedimentos legais para a execução da sentença e 

que a abertura dos arquivos militares era eminente (ibidem, p. 7), com o que fazia afirmações 

facilmente desmentidas pela realidade, pois não havia maiores avanços na execução da 

sentença de 2003. Por fim, citando projetos de memória desenvolvidos por órgãos estatais 

para se defender das críticas dos peticionários de que o Estado apenas promovia reparações 
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 CEJIL. Observações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes Lund. 5 de julho 

de 2007 (em posse do autor). De fato, o relatório final de atividades da Comissão Interministerial reconhece que 

as Forças Armadas não haviam apresentado qualquer documentação sobre a Guerrilha do Araguaia (Brasil, 

Comissão Interministerial, 2007, p. 5), nem tampouco as ordens que comprovassem a suposta destruição dos 

arquivos (ibidem, p. 8). Cf. BRASIL, Relatório da Comissão Interministerial criada pelo decreto no. 4.850, de 

02/10/2003 com vistas à identificação de desaparecidos da “Guerrilha do Araguaia”, 8 de março de 2007 (em 

posse do autor). 
186

 Para Elizabeth Silveira, o fato de o Estado ter recorrido tantas vezes da sentença de 2003 foi um acelerador do 

caso no âmbito da CIDH, pois, a partir da documentação enviadas pelos familiares e CEJIL documentando essa 

tática, ficou patente que o Estado não possuía intenção de cumprir a sentença interna (Elizabeth Silveira, 

entrevista pessoal). 
187

 Cf. BRASIL. Observações do Estado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes 

Lund. 23 de agosto de 2007 (em posse do autor). O Estado também se insurgiu contra a multa e, depois de perder 

todos os recursos sobre esses pontos, opôs-se também à execução da sentença pelo juiz de 2º. grau. Tal recurso 

especial foi julgado no STJ com ganho para União. 
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pecuniárias, o governo reiterou o pedido de improcedência e requereu o arquivamento do 

caso. 

 Para Beatriz Affonso, diretora do escritório do CEJIL no Brasil desde 2006, nessa fase 

havia ainda grande dificuldade para explicar à CIDH a singularidade do caso brasileiro e as 

razões pelas quais os peticionários não iriam pedir a revogação da lei de anistia, já que se 

tratava apenas de impedir, por meio de interpretação conforme à Convenção Americana, a 

extensão dos seus benefícios para os violadores de direitos humanos, sem que isso implicasse 

anular os efeitos dessa lei para os ex-presos e perseguidos políticos
188

. Segundo a ativista, 

 

“a questão da lei de anistia era complicado, porque todo vez, quando ela [a CIDH] 

estava na dúvida, o Estado falava: ‘é, tem uma lei de anistia. Não sei quantas 

pessoas recebem, já receberam dano moral, não sei quantos processos. São milhares 

de processos. Vocês vão acabar estragando o mínimo que a gente conseguiu’. Aí a 

Comissão ficava tensa porque, em nome das vítimas, ‘eu posso, em nome do grupo 

dos familiares do Araguaia, ferrar todo mundo?’. Era bem delicado (...) o Brasil 

tinha essa situação de desconforto objetivo que não tinha em nenhum outro país, 

nenhuma jurisprudência, ninguém entendia o que acontecia, a língua é uma 

obstrução, porque tudo é escrito em português, e a maioria não consegue ler. Então, 

assim, isso acontece em todos os casos. Mas nesse caso que vinha com o peso de um 

ranço político muito grande (...) De que o Brasil era uma situação totalmente 

diferente. Tem um ditadura diferente, foi por muito tempo, mas desapareceu um 

número muito menor de pessoas, os presos políticos, muitos sobreviveram, a lei de 

anistia anistiou. Então todo mundo achava que as coisas tinham [sido diferentes], 

que não se comparava com a Argentina, por todo esse contexto (...) em todos os 

lugares foi muito difícil pra gente ter que explicar que sim, que a nossa ditadura foi 

diferente, mas que isso não significava que ela não foi violenta e violatória. Que 

sim, que ela foi cirúrgica, isso tão pouco significava que era menos importante, mas 

que foram vinte e um anos, nos outros países não, e que isso também tinha que ser 

relevado. Quer dizer, o tempo, as estruturas, quer dizer, quanto isso vai 

contaminando as estruturas de poder por tanto tempo, o que significa isso na prática, 

a herança” (Beatriz Affonso, entrevista pessoal). 

 

Atendendo então a uma solicitação do CEJIL, que buscava demonstrar como era 

equivocada a interpretação da lei 6.683/79, em 27 de outubro de 2008, a CIDH realizou uma 

audiência temática para buscar informações sobre a implementação de medidas de justiça de 

transição no Brasil, intitulada “A Lei de Anistia como obstáculo à justiça no Brasil”, a qual 

contou com as presenças do Procurador Regional da República Marlon Weichert e do então 
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 De acordo com Beatriz Affonso, essa questão “começou comigo, difícil, explicando pra minha chefe [Viviana 

Krsticevic] que a gente não ia pedir a revogação da lei de anistia. Depois, pra Comissão [Interamericana], todo 

um trabalho pra mim também. Todo um trabalho estratégico, um trabalho enorme. Depois pra Corte 

[Interamericana] mesmo, um outro trabalho estratégico, pra ela entender que a situação contextual do Brasil era 

totalmente particular, que a lei de anistia tinha anistiado a quem deveria anistiar. Infelizmente tomou carona 

quem não deveria. Mas que isso trazia uma perspectiva inversa de tudo que se vivia explicitamente na América 

Latina, onde as leis anistiaram apenas os ditadores, explicitamente os ditadores. E seus agentes públicos, 

privados, enfim. Então foi um trabalho bem difícil, fazer essa leitura pro Brasil, nesse contexto, o que a gente 

quer, o que a gente pode, como fazer isso juridicamente” (Beatriz Affonso, entrevista pessoal). 
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presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão
189

. Segundo Beatriz 

Affonso, foi nesse momento em que ficou claro para a CIDH que a saída jurídica para o caso 

brasileiro passava não pela revogação da lei, como nos outros países latino-americanos, mas 

antes pela sua reinterpretação, tal como defendia o CEJIL (Beatriz Affonso, entrevista 

pessoal). 

Pouco tempo depois, em 21 de novembro de 2008, a CIDH finalmente notificou o 

Estado quanto às recomendações do relatório de mérito do caso (CIDH, Relatório 91/08)
190

, e 

em 25 de março de 2009 decidiu pelo seu envio para a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em vista do não cumprimento satisfatório das medidas indicadas no seu informe. 

Em 18 de julho de 2009, já no âmbito da CoIDH, os peticionários apresentaram um Memorial 

de Requerimentos no qual demandavam o cumprimento de 15 medidas pelo Estado, quais 

sejam: 1) reparação integral aos familiares das vítimas; 2) persecução penal dos responsáveis 

pelas violações de direitos humanos na jurisdição comum; 3) não utilização da lei de anistia e 

de outros dispositivos legais excludentes de responsabilidade, como a prescrição, para 

bloquear as investigações e sanção dos acusados; 4) persecução penal de todos os autores, 

cúmplices e encobridores do desaparecimento forçado das vítimas do caso; 5) tipificação do 

crime de desaparecimento forçado, tal como previsto nos instrumentos internacionais; 6) 

provimento de garantias de que todas as instituições e autoridades do Estado seriam obrigados 

a cooperar com a submissão de informações e pleno acesso a arquivos; 7) devolução de 

documentos oficiais em posse de particulares; 8) localização e identificação das ossadas das 

vítimas; 9) promoção de ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional e 

pedido oficial de desculpas; 10) publicação de trechos da sentença no Diário Oficial e em 

jornal de grande circulação; 11) designação de um dia como dia do desaparecido político; 12) 
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 Beatriz Affonso relata que “a gente estava cobrando muito, porque afinal de contas eu tinha chegado em 

2006, não tinha um relatório de fundo. Não dá pra ficar cozinhando tanto tempo o caso. Começou a ficar chato, 

porque os próprios familiares começaram a cobrar nos espaços internacionais. Aí claro, outros atores de outros 

países, ‘ah ,eu estive no Seminário Internacional, e os familiares dizem que a Comissão simplesmente se recusa a 

atuar nos casos do Brasil’. A coisa começou a ficar desconfortável. Mas também esse foi o nosso papel na 

audiência, trazer as formalidades pra que eles tivessem argumentos formais de movimentação, de contexto 

político, pra falar (...) eu sei que eu não estou arriscando a instabilidade política do país’” (Beatriz Affonso, 

entrevista pessoal). A respeito dessa mesma audiência, para Marlon Weichert, “teve essa audiência, houve o meu 

depoimento, e o relatório do mérito saiu um mês depois. Então eu acho que foi importante porque levou à 

Comissão a informação de que o processo era um processo que ainda havia interesse no Brasil, havia parte de 

uma instituição, que era a minha instituição na época [Ministério Público Federal], que queria avançar nesse 

processo, e eu expus os óbices todos que nós vínhamos enfrentando já naquele momento. A audiência na 

Comissão Interamericana aconteceu no exato momento após a grande discussão pública que houve, se a União ia 

ou não contestar a ação cível do DOI-CODI. Nas vésperas. Na verdade, estava acontecendo” (Marlon Weichert, 

entrevista por Skype). 
190

 CIDH, Relatório N° 91/08, Brasil, Julia Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia).  

26 de março de 2009. 
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instalação de uma comissão da verdade; 13) oferecimento de assistência médica e psicológica 

aos familiares das vítimas; 14) pagamento de indenizações e 15) ressarcimento dos custos e 

despesas incorridos com o caso (Cf. CEJIL; GTNM-RJ; CFMDP, 2009)
191

. 

Na sua resposta de 19 de novembro de 2009, o Estado solicitou, que a Corte se 

declarasse incompetente para apreciar os fatos que não fossem de caráter permanente, 

exauridos antes da aceitação da sua jurisdição contenciosa em 10 de dezembro de 1998 

(Brasil, 2009, pp. 108-109)
192

. Ademais, defendeu a inadmissibilidade do caso em razão do 

não esgotamento dos recursos internos e da falta de interesse processual dos peticionários, já 

beneficiados por medidas adotadas no âmbito nacional (ibidem). Para o Estado, a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 153 era o meio “mais adequado para 

responder as questões jurídicas deste caso” (ibidem), sem mencionar o fato de que a ação 

ordinária de prestação de fato dos familiares e uma ação civil pública iniciada pelo MPF em 

2001
193

 continuavam ainda sob análise ou em processo de execução no Judiciário
194

 (ibidem, 

pp. 58-64). 

Por sua vez, no que dizia respeito à alegada falta de interesse processual, o Estado 

apresentou, tal como fizera antes, em comunicações prévias, uma série de ações como o 

reconhecimento das violações e da responsabilidade do Estado por meio da lei 9.140/95 e do 

livro-relatório “Direito à Memória e à Verdade” da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos; pagamento de inúmeras indenizações; adoção de medidas de resgate 

da memória e da verdade; encaminhamento de documentos ao Arquivo Nacional; promoção 

de projeto de lei de acesso à informação pública; e realização de expedições para localização 

de restos mortais (ibidem, pp. 23-52). Nesse sentido, baseando-se na suposta 

excepcionalidade brasileira, o Estado concluía que os pedidos dos peticionários deveriam ser 

declarados improcedentes, pois estava “sendo construída no país uma solução, compatível 

com suas particularidades, para a consolidação definitiva da reconciliação nacional” (ibidem, 

p. 109). 
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 GTNM-RJ; CFMDP e CEJIL. Memorial de Requerimentos, Argumentos e Provas perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 18 de julho de 2009 (em posse do autor). 
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 Cf. BRASIL. Observações do Estado à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes Lund. 

19 de novembro de 2009 (em posse do autor). 
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 Tal ação foi proposta pelo Ministério Público Federal em 09 de agosto de 2001, com a finalidade de pôr fim 

às táticas de intimidação das Forças Armadas sobre as pessoas que continuavam a viver na região do Araguaia. 

Ademais, buscava ainda obter da União todos os documentos que contivessem informações sobre as ações 

militares naquela zona geográfica. 
194

 Assim, para o Estado, ações judiciais e medidas não judiciais tendentes a dar resposta interna ao caso ainda 

estavam em curso, o que gerava o não esgotamento dos recursos internos. 
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 Já nas alegações finais do Estado, de 21 de junho de 2010, após, portanto, o 

julgamento da ADPF 153 pelo STF, o governo brasileiro refutou a qualificação da lei 

6.683/79 como uma lei de auto-anistia resultante de manipulações da cúpula do regime 

militar, afirmando “o caráter civil, popular e reivindicatório do processo de anistia brasileiro” 

(Brasil, 2010, p. 3)
195

, que “passou pelas ruas em vários anos de lutas e de esforços da 

sociedade civil” (ibidem)
196

. Nesse sentido, 

 

“o Brasil não enterrou seu passado nas profundezas do não acontecido, mas cumpriu 

uma caminhada de reconstrução, que incluiu, em sua trajetória, a Lei de Anistia, em 

1979; o movimento pela realização de eleições diretas para Presidente da República, 

em 1984; a posse de um novo Presidente civil, em 1985; a convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte, em 1986; a promulgação da nova Constituição 

Federal, em 1988; a promulgação da Lei sobre Desaparecidos Políticos, de 1995; e a 

Lei que cria a Comissão da Anistia, em 2002. Tal processo não se esgota aí. Foi 

apresentado ao Congresso Nacional, em 12 de maio de 2010, projeto de lei que cria 

a Comissão Nacional da Verdade, a qual, se aprovada, completará toda a série de 

ações já empreendidas pelo Estado brasileiro. Tudo isso, vale dizer, em plena 

consonância com a democracia e com o Estado de Direito” (Brasil, 2010, pp. 2-3). 

 

 Citando repetidas vezes o voto do Ministro Celso de Mello durante o julgamento da 

ADPF 153, o Estado defendeu a extensão da figura dos crimes conexos da lei de anistia para 

atos criminosos de agentes do Estado, como a tortura, salientando que, mesmo na ausência da 

lei 6.683/79, esse e todos os demais delitos praticados por esses indivíduos já teriam prescrito, 

uma vez que o Brasil não havia incorporado ao seu ordenamento jurídico interno a Convenção 

sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, de 1968. 

Segundo o governo, ainda que esse ou qualquer outro instrumento internacional de direitos 

humanos fosse ratificado no futuro pelo Estado, suas disposições teriam eficácia apenas a 

partir da sua data de incorporação, e os efeitos da anistia jamais poderiam ser suprimidos, 

dada a prevalência do princípio de irretroatividade da lei penal. Por fim, frisava-se ainda, a 

partir do voto do Ministro, que a Corte Interamericana só poderia se pronunciar para fatos 

posteriores a dezembro de 1998, e que o costume internacional não pode servir de fonte de 

direito penal, o que feriria o princípio de legalidade, de acordo com o qual não há crime nem 

pena na ausência de lei prévia expressa e precisa. 

 Assim, 
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 Cf. BRASIL. Alegações finais do Estado à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Gomes 

Lund. 21 de julho de 2010 (em posse do autor). 
196

 Para o Estado, a lei de anistia “Resultou, antes, de longo e complexo processo histórico-político, em que a 

mobilização suscitada em favor da aprovação de uma Lei de Anistia abriu caminho para a reconciliação 

nacional, para a reconstituição do tecido político e para a consolidação do Estado de direito” (Brasil, 2010, p. 

40). 
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“231. O Estado brasileiro entende que apenas a lei tem o condão de criar novos tipos 

penais. Nesse diapasão, há que se ter no horizonte que a universalização da 

tipificação do crime de lesa-humanidade no plano internacional ocorreu apenas com 

o advento do Estatuto de Roma, em 1998. O costume internacional não pode ser 

fonte incriminadora de direito penal, pois este não oferece a segurança jurídica 

inequívoca que somente pode surgir por meio da lei em sentido estrito.  

232. Por outro lado, os princípios da legalidade, da irretroatividade da lei penal em 

prejuízo do réu e a garantia da reserva legal são, como se demonstrará, direitos 

humanos reconhecidos inequivocamente em tratados internacionais e 

tradicionalmente louvados pela doutrina e pela jurisprudência internacional” (Brasil, 

2010, p. 51)
197

.  

 

Ainda nesse mesmo documento, o Estado apresentou um novo argumento que não 

constava das suas comunicações anteriores, qual seja a vedação da fórmula de quarta 

instância, i.e., a impossibilidade de que a CoIDH se pronunciasse sobre sentenças emitidas 

pelos tribunais dos Estados-membro ao menos que tais decisões violassem direitos da 

Convenção Americana ou tivessem desrespeitado os ritos do devido processo legal, já que 

isso a transformaria em um órgão judicial de quarto grau. Em respeito ao caráter subsidiário e 

complementar da proteção de direitos humanos do sistema interamericano, de acordo com 

essa lógica, graças ao julgamento da ADPF 153, ocorrido poucos meses antes, o caso da 

guerrilha do Araguaia exauria-se por completo em seu conteúdo relativo à responsabilização 

penal e lei de anistia, uma vez que a decisão do STF, sem qualquer tipo de vício legal, 

prevaleceria de maneira incontrastável, sem que a Corte Interamericana pudesse lhe fazer 

qualquer tipo de reparo ou crítica
198

. Segundo o Estado, 

 
“Segundo essa fórmula, não cabe aos órgãos do Sistema Interamericano 

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

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

limites de sua competência (...) Fruto de elaboração da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), esse critério foi aplicado pela primeira vez em 1988, no 

Caso Clifton Wright, oportunidade na qual a CIDH (...) fez esclarecer que só seria 

competente para declarar a admissibilidade de uma petição na hipótese de a decisão 

nacional ter sido proferida à margem do devido processo legal ou caso violasse 
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 Nesse mesmo sentido, durante a audiência do julgamento do caso Gomes Lund na sede da Corte 

Interamericana, o embaixador brasileiro afirmaria que “Como essas normas [do direito internacional dos direitos 

humanos] são gravosas ao réu, aplicá-las constituiria claro caso de retroatividade, não permitida pelos princípios 

gerais do direito penal. Em suma, não se deve punir violações de direitos humanos desrespeitando outros direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos. E sim, deve-se levar em conta a interdependência, a 

complementariedade e a manifesta ausência de hierarquia entre esses direitos”. Defesa oral do Estado brasileira 

proferida ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Embaixador Hildebrando Tadeu Nascimento 

Valadares em 21 de maio de 2010 (áudio em posse do autor). 
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 O Brasil argumentava que “extrapola a competência dos órgãos do Sistema Interamericano, de natureza 

reconhecidamente complementar ou subsidiária da jurisdição nacional, a análise de eventual caráter equivocado 

ou injusto de decisões proferidas por tribunais nacionais” (Brasil, 2010, parágrafo 164, p. 35). Em outro trecho, o 

Estado reforçaria que “O mero descontentamento de alguma das partes com o conteúdo das decisões proferidas 

pelas instâncias nacionais não pode ser considerado per se como violador de garantias individuais que venha a 

autorizar a revisão do julgado pela instância internacional” (ibidem, parágrafo 168, p. 36).  
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flagrantemente direitos previstos na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos” (ibidem, parágrafo 151, p. 33).  

 

Nesse sentido, o Estado brasileiro considerava vedado à CoIDH 

 
“revisar as sentenças proferidas pelos tribunais dos Estados membros da 

Organização dos Estados Americanos (...) 154. Percebe-se, portanto, com base nos 

critérios acima fixados, que o presente caso não merece prosperar perante esta 

Egrégia Corte, haja vista o cabimento, na hipótese, da vedação contida na “fórmula 

da quarta instância”. Isso porque todo o trâmite da ADPF nº 153 observou, de forma 

rigorosa, o princípio do devido processo legal, sendo respeitadas as garantias de 

proteção judicial, incluindo-se aí as regras do contraditório, da ampla defesa, da 

imparcialidade e da independência dos tribunais, tudo em estreita consonância com 

os preceitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (ibidem, parágrafos 

152; 154, p. 33)
199

.  

 

Finalmente, o Estado considerava que, face à colisão entre, por um lado, o dever de 

investigar e punir, e, por outro, o respeito ao princípio de legalidade, a Corte deveria 

privilegiar o último direito, pois os sacrifícios impostos pela não persecução penal já teriam 

sido compensados pelas inúmeras outras medidas de não repetição levadas a cabo pelo 

Estado. Segundo a argumentação do Estado, 

 

“a aparente colisão ocorre entre o princípio da garantia de não-repetição, do qual 

poderia se deduzir a obrigação do Estado de promover a persecução penal de 

perpetradores de crimes de lesa-humanidade em qualquer hipótese (isto é, mesmo 

que esses crimes tenham sido anistiados ou tenham prescrito) e o princípio da 

legalidade (...) 270. Em relação ao artigo 1º, deve-se atentar para o fato de que o 

Estado já adotou diversas formas de garantia de não-repetição, como exaustivamente 

demonstrado na peça de Contestação e na audiência pública realizada nos dias 20 e 

21 de maio (essas medidas são retomadas na conclusão destas alegações). É dizer, o 

respeito satisfatório do art. 1º da Convenção Americana pelo Estado brasileiro 

constitui uma realidade que essa Corte não pode negar. 271. Portanto, adotar a via 

do respeito integral do art. 9º com o respeito satisfatório do art. 1º implica, na 

prática, o reconhecimento da inderrogabilidade do princípio da legalidade e a 

garantia satisfatória da não-repetição dos fatos, por meio da adoção de diversas 

medidas pelo Estado. Por esta via, ambos artigos da Convenção Americana são 

observados, de acordo com a melhor harmonia possível”. (ibidem, parágrafos 264; 

270, pp. 59; 60). 

 

 Um mês antes da apresentação desse documento com as alegações finais do Estado, 

em 21 de maio de 2010, durante a audiência de julgamento do caso na sede da CoIDH, na 

Costa Rica, o embaixador brasileiro encarregado de defender o Estado ressaltou, para além 

das alegações sobre a fórmula de quarta instância e prevalência do princípio de legalidade, a 

                                                           
199

 Em outro trecho de suas alegações, o Estado afirmaria ainda, de modo enfático, que “Demonstrado, neste 

caso, que o Estado brasileiro atuou na mais plena conformidade com os ditames da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, bem como afastada a hipótese de falta de imparcialidade dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal ou, ainda, de violação ao devido processo legal no trâmite da ADPF nº 153, incide, no presente caso, o 

óbice processual da “fórmula da quarta instância”” (Brasil, 2010, parágrafo 175, p. 38). 
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importância da lei de anistia como uma conquista de todo o povo brasileiro e marco do 

processo de redemocratização do país, inscrito na gênese do próprio poder constituinte 

originário da Constituição de 1988. Valendo-se das noções de pacto político fundacional e 

reconciliação nacional, o embaixador referia-se assim à lei de anistia, descrita como “a mais 

completa experiência democrática” do Brasil: 

 

“A anistia foi um dos pilares do processo brasileiro de redemocratização. O 

movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita não foi gestado em gabinetes. Longe 

disso, a população saiu às ruas para criar a possibilidade de reconciliação e de 

redemocratização do país (...) Naquele período, a consciência popular avançou mais 

rápido do que a dos juristas, do que a do Congresso Nacional, e, obviamente, a do 

próprio regime militar (...) Que fique claro, senhores juízes, a anistia exigida pela 

sociedade brasileira foi entendida como conquista de todo o povo. Essa meta foi 

alcançada em decorrência de ampla mobilização nacional, processo em que se 

destacaram principalmente os movimentos e instituições contrários ao regime 

militar. Não se tratou, portanto, de auto-anistia (...) Estava criado o clima 

indispensável para a retomada da democracia no Brasil. Mas a história não terminou 

assim. A anistia não terminou aí. Seis anos após a publicação da lei de anistia, o 

tema retornou ao Congresso Nacional. Em outubro de 1985, o Congresso se reuniu 

para deliberar sobre projeto do qual resultaria a emenda constitucional 26. Aprovada 

naquele mesmo ano de 85, a emenda é a origem da Assembleia Constituinte que 

veio a promulgar a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Em seu artigo 4º., a 

emenda constitucional 26 retoma a bandeira da anistia para nela incluir aqueles que 

não haviam sido amparados pela lei de 1979. Sim, o objetivo da emenda 

constitucional era corrigir injustiças remanescentes, mas sua motivação principal foi 

assegurar que a Assembleia Constituinte a ser instituída viesse a ser norteada pelo 

espírito de ampla reconciliação nacional. É inegável a decisiva importância da 

emenda 26. Sua natureza é de ruptura institucional com o regime militar. Sua 

natureza é a de poder constituinte originário (...) Senhores juízes, o pacto que fundou 

o novo Estado democrático de Direito no Brasil teve como pedra fundamental a 

anistia ampla e geral. Anistia ampla e geral editada não para garantir a impunidade 

de um determinado grupo, mas sim para assegurar a desejada reconciliação nacional 

(...) Excelentíssimos senhores juízes, pode um pacto nacional tão arduamente 

alcançado ser revogado ou desconsiderado? É possível negar a própria gênese do 

processo de redemocratização brasileiro? O Estado entende que não. 

Inabalavelmente entende que não”
200

. 

 

Por sua vez, o representante do Ministério da Defesa, Bruno Correia Cardoso, em tom 

desafiador, dirigiu-se nos seguintes termos perante a Corte, dando a última palavra do Estado: 

 

“A Comissão Interamericana citou casos que em suas recomendações, mais do que 

efeitos simbólicos, geraram mudanças concretas. Há, contudo, que se levar em conta 

o contexto mais amplo no qual se inseriram essas recomendações em casos outros. 

Nas sociedades citadas, as condições históricas, sociais e jurídicas não são as 

mesmas que se verificam no Brasil, e não levar essas singularidades e condições 

concretas em consideração nas sentenças internacionais pode levar a que essas 

sentenças não dialoguem com a realidade e, por via de consequência, não possam ser 

cumpridas. Excelentíssimos senhores juízes, o Brasil, em seu firme compromisso 

com o sistema interamericano de direitos humanos, envidará todos os esforços 
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 Defesa oral do Estado brasileira proferida ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Embaixador 

Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares em 21 de maio de 2010 (áudio em posse do autor). 
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necessários para implementar o que vier a ser decidido por essa honorável Corte. 

Para tanto, contudo, é necessário que os termos da sentença sejam exequíveis. Se 

forem de cumprimento juridicamente impossível corremos o risco, e não queremos 

incorrer nesse risco, mas é um fato, corremos o risco de limitar os efeitos da 

eventual sentença desta honorável Corte aos efeitos simbólicos citados pela 

Comissão e esta, com toda a certeza, parece não ser o objetivo de ninguém nesta 

Corte”
201

. 

  

Para Beatriz Affonso, a sentença do STF na ADPF 153 pautou de maneira importante a 

decisão da CoIDH, que talvez não tivesse sido tão enfática na ausência dessa decisão doméstica 

que flagrantemente contrariava toda a sua jurisprudência acumulada202. Porém, para a ativista, 

outro elemento decisivo foi o supramencionado pronunciamento do representante do Ministério 

da Defesa. Na avaliação da ativista, 

 

“o Ministério da Defesa termina a audiência na corte dizendo que o Brasil não ia 

cumprir se eles dessem uma sentença. Isso também, com certeza [pautou]. As 

minhas colegas advogadas falavam: ‘não estou acreditando numa ameaça assim, à 

Corte’. E eu falava: ‘ah, que bom. Que bom, e que triste pra eles [do Estado]’. 

Entendeu? ‘Pior eles [da Corte Interamericana] acharem que o Brasil é o país da 

simpatia, e todo mundo é bacana. Melhor assim’ (...) Eu acho que isso foi incrível. 

Nenhum país faz isso. Nem o Fujimori quando estavam os casos [do Peru]. É 

realmente uma afronta tipo: ‘vocês querem mesmo [condenar o Brasil]?’ (Beatriz 

Affonso, entrevista pessoal)”. 

 

Apesar das argumentações do Estado, prevaleceu ao final a postura dos peticionários, 

e o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana em sentença divulgada em 14 

de dezembro de 2010. Por unanimidade, o país foi considerado responsável pelo 

desaparecimento forçado de 70 pessoas, dentre os quais membros do Partido Comunista do 

Brasil e camponeses da região da guerrilha do Araguaia, e as disposições da lei de anistia 

tendentes à preservação da impunidade dos crimes da ditadura foram julgadas incompatíveis 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, carecendo, portanto, de efeitos jurídicos. 

Dentre as ações de cumprimento ordenadas, a Corte dispôs que o Brasil deveria “conduzir 

eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso a 
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 Defesa oral do Estado brasileira proferida ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo 

representante do Ministério da Defesa, Bruno Correia Cardoso, em 21 de maio de 2010 (áudio em posse do 

autor). 
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 Um funcionário do Estado que acompanhou o andamento do caso também citou esse mesmo diagnóstico. 

Para ele, “sem a decisão do Supremo, a decisão da corte não teria sido tão contundente como ela foi (...) antes 

[da ADPF 153] eles estavam lá negociando, a linha da corte. (...) A linha da corte ia ser uma coisa mais, “não, 

recomendando para o Brasil, num primeiro momento só...”, porque a primeira manifestação nossa para o Brasil, 

sabe que eles têm aquela coisa da gradatividade. Primeiro recomenda, aí se em um ano eles não derem, aí a gente 

pode vir com uma medida um pouco mais incisiva. E não, como aí o Supremo já tinha se manifestado que não 

era, era incompatível, isso gerou uma decisão da corte interamericana de modo mais contundente. Os termos da 

decisão da corte só foram contundentes porque já tinha posicionamento do Supremo” (entrevista pessoal, 

Brasília, setembro de 2014). 
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fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar 

efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja” (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2010, p. 114). Ademais, estipularam-se ainda as obrigações de envidar esforços 

para a localização dos restos mortais dos desaparecidos, tipificar o crime de desaparecimento 

forçado na legislação nacional, capacitar as Forças Armadas em matéria de direitos humanos 

e oferecer reparações materiais e simbólicas aos familiares das vítimas. Porém, a despeito 

dessa considerável conquista, persistem inúmeras barreiras políticas e jurídicas para o 

cumprimento da sentença e consequente avanço da agenda de responsabilização criminal 

individual dos agentes da repressão. 

 

 

4.2.3 O balanço do caso: reconhecimento da vitória e frustração com a falta de resultados 

 

Dentro do grupo de familiares mais ativos no acompanhamento do andamento e 

desdobramentos do caso Gomes Lund, o balanço sobre o litígio no âmbito do sistema 

interamericano reflete, ao mesmo tempo, tanto o reconhecimento dos efeitos e da importância 

da sentença condenatória da Corte Interamericana como avaliações críticas sobre as 

limitações dessa vitória. Apesar do grande valor atribuído a essa conquista, do papel que ela 

passa a ocupar como eixo central de reivindicação desse grupo e do seu claro impacto não só 

para a agenda de demandas dos familiares, mas também para o sentimento de empoderamento 

pessoal dessas militantes, prevalece a frustração com a falta de resultados, que, aliás, reforça o 

histórico de atuação política dessa agrupação, já acostumada com a irresponsividade do 

Estado. A respeito dessa ambivalência, de maneira emblemática, Laura Petit da Silva afirma 

que “a gente tem a sentença, tipo assim, ganhou, mas não levou, porque até agora, sabe, você 

[diz] “ah, ganhei na loteria! Mas e o prêmio?” (Laura Petit da Silva, entrevista pessoal).  

 No que se refere às consequências e impactos positivos da sentença para o movimento, 

a decisão é responsável por efeitos estratégicos e simbólico-subjetivos que fortalecem o grupo 

dos familiares. Em primeiro lugar, do ponto de vista das implicações macro-políticas, a 

decisão impulsiona respostas internas de atores como o MPF, agregando novas fontes de 

apoio político, e, além disso, faz com que a agenda do grupo, muitas vezes acusada de reunir 

um conjunto de demandas particulares e privadas, converta-se em determinação obrigatória de 

um órgão jurisdicional internacional reconhecido soberanamente pelo Estado. Assim, por um 

lado, a sentença contribui para reconstruir e expandir a estrutura de oportunidades políticas 

dentro da qual os familiares estão inseridos, aumentando a relevância da questão na agenda 
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política nacional e imbuindo suas demandas de legitimidade e visibilidade. Ao mesmo tempo, 

a sentença se converte simultaneamente não só em um ponto focal em torno do qual os 

familiares podem catapultar o alcance e reverberação das suas reivindicações, mas também 

em um modelo claro, objetivo e indisputável que reúne as práticas e políticas a serem 

cumpridas pelo Estado, transformando-se assim em uma ferramenta de pressão altamente 

institucionalizada.  

Por outro lado, a decisão fornece ainda um novo enquadramento interpretativo para as 

queixas dos familiares, permitindo-lhes articular “uma histórica causal mais ampla sobre as 

relações sociais existentes que sinaliza os culpados pelos problemas bem como as melhores 

vias para solucioná-los (McCann, 2006, p. 84)”. Isso reposiciona o caso específico da 

guerrilha do Araguaia dentro de uma narrativa mais abrangente que condena, para além desse 

episódio, todas as violações de direitos humanos perpetradas pela ditadura, assinalando os 

abusos cometidos contra o conjunto da sociedade brasileira naquele período. Como resultado, 

constrangem-se as possibilidades discursivas do Estado, com especial atenção para a reiterada 

noção da anistia como pacto fundacional da redemocratização e da retomada do Estado de 

Direito. 

Desse modo, para Amélia Teles, a sentença da Corte constitui uma grande vitória de 

enorme significação política, responsável pelo embasamento da atuação mais recente do MPF 

frente aos crimes cometidos pelo regime militar, impulsionando, dessa maneira, novas e 

inéditas respostas de atores internos. As tipificações, argumentos e categorias legais presentes 

nesse instrumento, combinadas com a pressão social do movimento de familiares, formariam 

assim, na sua avaliação, a base que tem impulsionado as respostas domésticas de vários 

procuradores frente à negligenciada agenda de justiça (Amélia Teles, entrevista pessoal). De 

modo similar, para Togo Meirelles, “a sentença também, do ponto de vista jurídico, abriu 

outras portas pra gente. Abriu a possibilidade do Ministério Público Federal investigar o caso 

(...) eles hoje usam a sentença da Corte como argumento jurídico, perante a justiça federal, pra 

abrir inquéritos, abrir investigações, e abrirem processos criminais” (Togo Meirelles, 

entrevista por Skype). 

Ademais, a condenação serve ainda de ferramenta política a outros movimentos 

sociais que podem se valer não só dos dispositivos da sentença, mas também do exemplo e 

experiência acumulada dos familiares de mortos e desaparecidos políticos frente ao sistema 

interamericano para confrontar as muitas arbitrariedades do Estado que ainda persistem 
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impunemente
203

. Nesse sentido, por mais que a sentença não seja cumprida, tanto o silêncio 

sobre o passado quanto o discurso oficial de que o Estado já tomou todas as medidas possíveis 

no tocante à justiça de transição foram irremediavelmente abalados. 

Para Criméia, põe-se fim em definitivo à mitologia do acordo fundador da Nova 

República supostamente celebrado por meio da lei de anistia, e “essa sentença vai pra história 

do Brasil. Então nós não vamos ter uma história tão bonitinha como se costuma contar a 

história, né? Nós não vamos ter lei áurea aqui, coisinhas do gênero” (Criméia S. de Almeida, 

entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). De igual maneira, as demandas dos familiares 

ganham a chancela da Corte Interamericana e adquirem uma nova dimensão política e 

jurídica. Nas palavras de Elizabeth Silveira, “Não sou eu mais que estou falando, agora quem 

está falando é a justiça internacional. O Brasil não é signatário, não assinou? Então, como o 

Brasil não vai fazer nada? Entendeu?” (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal).  

 Por sua vez, no que tange ao impacto da decisão da perspectiva mais subjetiva e 

simbólica das vítimas, é consensual entre os familiares o sentimento de empoderamento 

pessoal e político e a sensação de finalmente poder afastar os estigmas, preconceitos e ter os 

seus direitos reconhecidos, demonstrando assim a justeza da luta política empreendida há 

mais de quatro décadas. Para Amélia Teles, como resultado desse processo ante o sistema 

interamericano, “você cresce, você se sente orgulhosa, você é protagonista de uma história, 

né? Reconhecida ou não, não tem importância, mas você é protagonista de uma história, 

entendeu? De um fato político dessa envergadura” (Maria Amélia Teles, entrevista pessoal, 

24 de setembro de 2014).  

 De acordo com Lorena Moroni, a condenação proporciona um alívio, ao provar que os 

familiares sempre estiveram certos e que os militares violadores de direitos humanos nunca 

defenderam a pátria. Segundo ela, “Tem familiar que fala “Ah, a gente tem mais um papel na 

mão” [com a sentença]. Mas eu não vejo assim não. Eu vejo como uma coisa de poder, assim: 

““Ó, nós vencemos!”. Eu vejo assim” (Lorena Moroni, entrevista pessoal). Ainda a esse 

respeito, Laura Petit oferece o relato mais bem acabado de como o julgamento na Corte 

Interamericana, por si só, representa uma forma de reparação moral e o reconhecimento das 

demandas dos familiares. Para ela, o ato de prestar seu depoimento perante os juízes da Corte 
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 Na opinião de Criméia, a vitória no sistema interamericano contribui para “ganhar a sociedade com uma 

posição de contestação disso (...) para as pessoas perceberem que elas têm direitos, não é? Então você pega, por 

exemplo, as mães de maio de 2006, elas não levaram tanto tempo quanto a gente. Certo? Elas já encontraram um 

caminhozinho andado. Já encontraram, está certo, alguém que disse, “olha, por ali dá. Já trilharam aquele 

caminho”. Então vale. Essas coisas valem (...) Quer dizer, eu acho que você vai encurtando o caminho até um 

ponto que alguma coisa tem que acontecer, né?” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 

2014). 
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Interamericana fez com que ela se sentisse pela primeira vez na vida considerada como uma 

cidadã cujos direitos haviam sido violados. No seu relato, ela afirma que 

 

“Quando eu fui lá, eu pude contar toda minha história, foi assim, “pela primeira vez 

estou podendo falar e ser considerada uma cidadã que teve os seus direitos 

violados”, que meus irmãos só não eram vítimas, eu também fui considerada uma 

vítima, porque eu tive a minha família dizimada. (...). Aqui no Brasil não me sentia 

uma cidadã. Lá eu me senti uma cidadã do mundo” (Laura Petit da Silva, entrevista 

pessoal). 

 

 Assim, em suma, reconhece-se a importância da condenação e a implementação da 

sentença passa a ocupar um papel central dentro das estratégias de atuação dos familiares. 

Como bem frisa Criméia Schmidt de Almeida (entrevista pessoal), ao acolher todas as 

reivindicações históricas dos familiares, a decisão da Corte Interamericana se transforma em 

um valioso instrumento de luta, cujo cumprimento permite não só sustentar e fortalecer a 

mobilização dos familiares dos guerrilheiros do Araguaia, mas também de outras vítimas do 

regime militar, já que a abrangência das suas determinações, referidas a todas as graves 

violações de direitos humanos da ditadura, abre considerável espaço para construir alianças 

com outros grupos afetados. 

Para Laura Petit, a abrangência da sentença faz com que ela tenha um efeito 

multiplicador, não antecipado inicialmente pelos familiares. Dessa forma, a luta travada pelos 

parentes das vítimas da guerrilha do Araguaia repercute sobre todos os outros casos da 

ditadura, permitindo inclusive que o MPF, com base na sentença, tente reverter na nova 

ADPF 320, ainda em tramitação, a interpretação firmada pelo STF em 2010 sobre a 

constitucionalidade da lei de anistia durante o julgamento da ADPF (arguição de 

descumprimento de preceito fundamental) 153. Desse modo, 

 

“o fato de ter se estendido pra todos os casos de violação de direitos humanos, 

deixou de ser uma causa menor, de ser restrita a um grupo de setenta pessoas (...) 

Então isso aí teve, pra gente, uma perspectiva bastante positiva. E os outros setores 

da sociedade, que também tiveram seus direitos violados, se juntem (...) Sinto isso, 

porque já foram encaminhadas algumas ações criminais, por exemplo, com relação 

ao caso do Merlino [Luiz Eduardo Merlino], aos casos de violação do Ustra [Carlos 

Alberto Brilhante Ustra], os casos de violação lá no Rio Centro (...)” (Laura Petit da 

Silva, entrevista pessoal). 

 

Nesse sentido, o impacto da sentença é tão relevante que até mesmo as palavras de 

ordem das militantes passam a fazer menção expressa à decisão da Corte Interamericana e à 

necessidade imperiosa de seu cumprimento, revelando assim a centralidade adquirida por esse 

diploma legal como um dos novos eixos norteadores do movimento de familiares. Como 
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resultado dessa conquista, Victoria Grabois relata ter passado por um processo de aprendizado 

e reavaliação a respeito das potencialidades da mobilização do Direito. Se antes a via jurídico-

legal era vista com desconfianças, após a condenação ela passou a compreender a 

possibilidade de explorar e aproveitar todas as pequenas brechas existentes dentro dessa 

estrutura de sustentação do Estado burguês. A esse respeito, a militante frisa que 

 

“apesar que a OEA é um órgão do imperialismo e que sempre serviu ao capital, hoje 

em dia eu acho que a gente tem que usar todos os meios que a gente precisa. 

Naquela época [em 1995] eu não tinha essa visão (...) Então eu era contra isso 

[enviar o caso para a CIDH], porque eu era [radical]. Agora, depois que eles deram a 

sentença favorável, aí eu achei que tudo que foi feito foi correto, que a minha 

posição era uma posição sectária. (...) o direito foi feito para você consolidar o 

Estado burguês, o Estado capitalista. E tem brechas, né? Você sempre encontra uma 

brechinha no direito. Agora, eu acho de suma importância. Foi importante a ação 

interna? Foi. Porque se não tivesse a ação interna, você não teria a sentença do 

Araguaia. A sentença do Araguaia trouxe um alento, porque a questão da Corte 

Interamericana, a importância do sistema, do Brasil ser conhecido no mundo” 

(Victoria Grabois, entrevista pessoal). 

  

Ao longo dessa trajetória no sistema interamericano, é consensual entre os familiares a 

importância do trabalho do CEJIL e a avaliação de que seu papel foi imprescindível para o 

andamento e conclusão bem-sucedida do litígio contra o Estado. A impossibilidade de realizar 

um acompanhamento sistemático do caso, em razão da falta de treinamento jurídico e de 

recursos para arcar com as despesas de deslocamento para as sessões da CIDH e CoIDH, bem 

como o desconhecimento a respeito das regras informais de funcionamento do sistema 

interamericano são frequentemente apontados pelos familiares como fatores que dificultam o 

acesso ao mecanismo regional de direitos humanos, tornando necessária a parceria com uma 

ONG litigante especializada e com um perfil especificamente voltado para a ativação do 

SIDH.  

Refletindo mais detidamente sobre a questão dos custos e da necessidade de um 

conhecimento jurídico altamente especializado, capaz de compreender todos os intrincados 

caminhos de processamento dos casos, Elizabeth Silveira afirma que 

 

“Se não fosse o escritório tipo CEJIL, alguém que nos represente lá, era impossível 

(...) Por que como que a gente ia [acompanhar]? Porque é custoso, é caro. (...) não é 

qualquer advogado, é um advogado que tenha esse perfil. O perfil tinha que ser 

[esse]. (...) Tem também a sua política interna que você tem que estar lá dentro pra 

saber, entender, movimentar, quem você vai falar, quem você procura, quem é o juiz 

que é assim, quem é o secretário. (...) Se agora eu peço um relatório, se agora eu 

peço uma audiência, se eu não peço. Eu acho que isso aí você precisa de gente que 

tenha esse perfil, né, esse treinamento, tudo isso. E aí, sem brincadeira, sem o 

CEJIL, não teríamos sucesso” (Elizabeth Silveira, entrevista pessoal). 
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 De forma mais geral, a necessidade de tradução e acompanhamento do CEJIL reflete 

também limitações e aspectos criticáveis do sistema interamericano, os quais ajudam a 

compor o quadro de ambivalência frente ao resultado do litígio. A despeito do 

reconhecimento do efeito de empoderamento pessoal e das dinâmicas político-jurídicas 

desatadas pela sentença, são comuns as críticas sobre a demora injustificável, dificuldade de 

acesso, altos custos, desgaste com as exigências burocráticas e falta de meios para obrigar o 

Estado a cumprir as sentenças da CoIDH. Sobre a demora do sistema interamericano, não só 

no que se refere ao trâmite do caso da Guerrilha do Araguaia, mas também no que diz respeito 

à sua ausência e negligência durante a ditadura militar, Criméia considera que o SIDH é um 

instrumento útil de pressão, mas pouco ágil, tendo sido incapaz de garantir a defesa dos 

direitos humanos justamente quando, no auge do regime militar, mais se havia necessitado da 

atuação da CIDH. Desse modo, “se a gente entrou [com o caso] porque o Brasil não tinha 

vontade de fazer justiça, a Comissão [Interamericana] também não teve tanto empenho” 

(Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). Como resultado, 

 

“[o sistema interamericano] é uma ferramenta difícil de ser usada (...) Ah, por todo 

esse processo. Você tem que fazer uma ação aqui. É cheia de teretetê, né? Não é 

uma ferramenta ágil. Porque eu acho que a questão dos direitos humanos, você tem 

que defender no momento que ele está sendo desrespeitado. Se for defender direitos 

humanos de defunto há mais de quarenta anos atrás, é pouco, né, pra direitos 

humanos. Direitos humanos tem que ser respeitado na hora, porque é uma questão 

assim, de vida, né?” (Criméia S. de Almeida, entrevista pessoal, 23 de setembro de 

2014). 

  

Sobre os inúmeros requisitos burocráticos, num processo já demasiadamente lento, 

longo e complexo, permeado por incertezas quanto ao seu resultado final, o sistema 

interamericano aloca, segundo Amelinha, uma carga desumana de exigências para as vítimas, 

as quais são expostas a um desgaste desnecessário de trocas de comunicações com Estados e 

participação em audiências. Para ela, a averiguação dos casos deveria ser de responsabilidade 

dos operadores da CIDH e da CoIDH e não daqueles que sofreram violações e se encontram 

muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Já no tocante à inexistência de mecanismos 

efetivos que forcem o Estado a implementar a sentença, Elizabeth Silveira reconhece, quase 

que de maneira resignada, que, mesmo depois de todo esse processo altamente judicializado, 

“a Corte [Interamericana], ela não tem poder de [sanção], ela não tem nenhuma sanção. Não 

existe nenhuma sanção para o país. Se ele não fizer, vai ficar feio. Mas tipo, não fez. “Ah, 

ficou feio”. Dou de ombro. Entendeu? Então essa é a questão” (Elizabeth Silveira, entrevista 

pessoal). Em meio a esse cenário, no qual não se pode compelir o Estado a cumprir a decisão, 



466 
 

à Corte Interamericana não resta alternativa senão aguardar que as autoridades brasileiras 

honrem suas obrigações internacionais, o que para Criméia equivale ao ato pelo qual Pôncio 

Pilatos lavou suas mãos frente à crucificação de Jesus Cristo:  

 

“eu acho que todos estão investindo na morte dos réus, porque aí não precisa julgar, 

né? E já está perto, tá certo? Então tanto a Corte aguarda, como o Estado brasileiro 

aguarda. (...) Olha, é o seguinte, dá uma de Pilatos, né? Eu não tenho nada com isso. 

É o Estado brasileiro. Porque senão seriam mais, eu acho que mais enfáticos, e 

[haveria] mais coisa nos relatórios de cumprimento” (Criméia S. de Almeida, 

entrevista pessoal, 23 de setembro de 2014). 

   

Na avaliação de Criméia, para além desse problema, a própria categorização legal 

escolhida pela Corte Interamericana enfraquece o peso da condenação contra o Brasil, já que 

se emprega o termo graves violações de direitos humanos em detrimento de outros conceitos 

juridicamente mais fortes, como crimes de genocídio e de lesa-humanidade. Assim,  

 

“a própria Corte, como ela põe na sentença? Graves lesões? Graves violações de 

direitos humanos. Ela não põe genocídio, nem crime contra a humanidade. Isso é 

ruim. Isso é uma coisa ruim da sentença. Muito ruim (...) são categorias fortes, que a 

Segunda Guerra Mundial colocou bem, né. (...) Então eu acho que quando coloca 

isso, está querendo tirar das costas do Estado sim” (Criméia S. de Almeida, 

entrevista pessoal, 12 de setembro de 2014). 

  

4.3 O Ministério Público Federal, suas primeiras aproximações com os crimes da ditadura e o 

surgimento da ADPF 153 

 

 Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 que lhe garantiu autonomia 

frente aos três poderes do Estado, o Ministério Público Federal (MPF) era uma instituição 

vinculada ao Executivo, e além de responder pela titularidade de condução da ação penal 

pública, na qualidade de acusador, desempenhava ainda a função de defesa da União, 

posteriormente alocada para a Advocacia Geral da União (AGU) (Kerche, 2003; 2007; 2008). 

Segundo Kerche (2008, p. 95), “sua ligação com o governo se dava, além da dependência 

financeira, pelo direito do Chefe de Governo indicar e exonerar o Procurador-Geral”, de tal 

modo que, como resultado desse modelo institucional, o MP e seus procuradores agiam “para 

garantir que a lei fosse aplicada e observada corretamente em nome do Governo” (ibidem, p. 

97). Desse modo, as orientações provenientes do poder político influenciavam diretamente as 

práticas e procedimentos do MP e apenas com a nova Carta constitucional se cria “um modelo 

institucional de promotoria único e original”, mais autônomo e insulado das ingerências dos 



467 
 

governantes e políticos, “que somente de forma aproximada é localizado em outras 

democracias” (ibidem)
204

. 

 Dentro desse marco institucional, durante a ditadura militar, o MPF estava ligado, 

portanto, ao Ministério da Justiça e se encontrava em uma situação de completa dependência e 

submissão aos interesses dos governos autoritários, o que explica o fato de nenhuma 

investigação ter sido iniciada a respeito das violações de direitos humanos perpetradas no 

período. Entretanto, mesmo com a alteração desse desenho institucional decorrente da 

implementação da Constituição de 1988, que assegurou novas e extensas atribuições ao órgão, 

bem como importantes garantias de independência, o MPF continuou a se furtar de qualquer 

discussão ou ação frente aos crimes do regime militar, uma vez que boa parte dos seus 

quadros, e, em especial, da sua cúpula, havia sido socializada no período precedente, e tinha 

vínculos com o regime anterior ou então temia as implicações políticas desse tipo de atuação.  

Como resultado, ainda que do ponto de vista dos efeitos da reconfiguração 

institucional houvesse espaço para enfrentar a questão, a guinada na trajetória do MPF não se 

fez acompanhar de um ativismo face à questão da justiça de transição, em razão tanto da falta 

de depuração dos seus integrantes quanto das percepções e cálculos dos seus membros de que 

não seria possível e legítimo atuar nessa esfera. Assim, o protagonismo do organismo na 

defesa de inúmeros direitos difusos e coletivos, sobretudo por meio das ações civis públicas, 

simplesmente não se verificou no tema das graves violações de direitos humanos do passado. 

O novo marco constitucional era um divisor de águas na história da instituição, mas, no que se 

referia aos delitos da ditadura, o MPF do regime democrático manteve o mesmo silêncio que 

o havia caracterizado durante os anos de chumbo, preservando o mecanismo de impunidade 

da lei de anistia. 

Nesse sentido, refletindo acerca desses processos e de como, a despeito das mudanças, 

não se podia tocar na lei 6.683/79, Aurélio Rios, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, 

recorda que o MPF 

 

“era Procuradoria Geral da República, principalmente. Ela fazia às vezes de 

advogado da União, e também de Ministério Público. E durante a ditadura, era ela 

quem defendia os interesses do governo. Lembrando que o primeiro concurso pra 

membro do Ministério Público foi exatamente em 1971. Antigamente, os 

Procuradores da República eram escolhidos entre Procuradores autárquicos, 
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 Kerche salienta que “o Ministério Público que nasce em 1988 é uma das maiores novidades institucionais da 

Constituição: uma instituição que detém o monopólio da ação penal, é responsável pela condução da ação civil e 

é capaz de judicializar praticamente qualquer assunto que envolva uma coletividade por meio da ação civil 

pública” (Kerche, 2008, p. 107). Além disso, promotores e procuradores podem também abrir e conduzir 

investigações penais. 
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advogados. Não havia concurso público. Era um processo de seleção interno (...) E 

obviamente, nós tivemos pessoas que colaboraram intensamente com a ditadura 

militar. (...) durante muito  tempo não havia clima político dentro da Casa pra se 

trabalhar (...), até porque uma parte significativa da cúpula tinha uma relação, senão 

direta, indireta, com o regime militar, já que grande parte deles foram ainda 

selecionados nessa época. (...) Mesmo depois de 88, porque em 88 foi a 

reconfiguração, mas os colegas que já estavam, permaneceram. Inclusive os que não 

tinha passado pelo concurso público. Inclusive o pessoal da velha guarda, né? Então, 

na verdade, quando o Sepúlveda Pertence assume a Procuradoria Geral da 

República, em 1985, e aí faz-se a transição, e o processo constituinte já estabelecido, 

a nova Constituição de 88, o que acontece é uma guinada imensa nessa história. Mas 

uma coisa era muito forte na época. Ninguém mexia com a anistia. Ninguém podia 

mexer na anistia” (Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios, 

entrevista pessoal). 

  

Desse modo, durante muito tempo depois da transição, a prioridade do MPF seria a de 

aprofundar o processo de redemocratização e coibir as práticas contemporâneas de abuso aos 

direitos humanos, sem, contudo, abordar a questão dos mortos e desaparecidos políticos do 

regime militar. Para além de eventuais ligações de procuradores com a ditadura que 

emperrassem esse tipo de trabalho, muitos outros membros do MPF de tendência liberal que 

haviam lutado contra o autoritarismo temiam também ser alvo de retaliações ou acusações de 

revanchismo, sem mencionar os riscos de que suas ações provocassem os militares e 

desencadeassem processos de crise e instabilidade política, abrindo espaço para retrocessos 

políticos
205

. Nesse cenário, nos anos 1990, depois de uma fase de consolidação institucional 

conquistada pela lei complementar 75 de 1993 durante a permanência de Aristides Junqueira 

(1989-1995) à frente do MPF, a indicação, por Marco Maciel, de Geraldo Brindeiro (1996-

2003) para a PGR (Procuradoria Geral da República) tampouco contribuiu para o avanço do 

assunto
206

, e levaria ainda muito tempo até que uma nova geração de procuradores mais 

jovens e alheios às preocupações desses integrantes mais experientes do MPF pudesse passar 

                                                           
205

 Na opinião do Procurador Aurélio Rios, “as pessoas tinham medo de que pudesse haver retaliação, de que 

isso seria visto como revanchismo, de que o Ministério Público estaria entrando numa seara muito delicada, que 

quem deveria decidir sobre o alcance da lei de anistia é o próprio Congresso, se revogasse ou não. (...) Esse 

receio de provocar uma crise institucional, de provocar, cutucar onça com vara curta, de que os militares 

poderiam ficar insatisfeitos, que poderia haver alguma insurgência, e tal, que era uma preocupação de todo 

mundo que atuou na época da ditadura, e não era à toa, não é? As pessoas tinham sentido isso, então o medo de 

haver um retrocesso, de haver um golpe e tal, assim, ainda povoou as mentes dos liberais que participaram 

efetivamente do processo de transição democrático. (...) Então durante muito tempo eles alimentaram essa ideia 

de que anistia realmente significou um grande acordo, uma concertação, e que seria muito complicado mexer 

nisso. (...) Eu acho que o que eles estavam pensando era pelo bem do país. Eles achavam que era melhor para o 

país que a gente não mexesse nesses assuntos, deixasse isso de lado” (Procurador Aurélio Rios, entrevista 

pessoal). 
206

 Marco Maciel, vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), político do extinto Partido da 

Frente Liberal (PFL), possuía associações históricas com o regime militar, havia sido membro da ARENA e 

governador biônico de Pernambuco, e é primo de Geraldo Brindeiro. Diante desses vínculos, não é de se 

estranhar que os crimes da ditadura militar não tenham avançado no MPF nesse período. 
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a se dedicar ao enfrentamento do tema, tendo como impulso o impacto da sentença 

condenatória no caso Gomes Lund
207

. 

 Contudo, muito antes que isso acontecesse, o envolvimento inicial do MPF com 

assuntos referentes a violações de direitos humanos cometidas pela ditadura ocorreu 

tardiamente, cerca de 15 anos após a redemocratização, através da provocação de familiares 

de mortos e desaparecidos por volta de 1998 e 1999. Tal como havia sucedido no caso da 

petição à CIDH, em que os próprios parentes das vítimas tomaram a iniciativa de convencer 

James Cavallaro a auxiliá-los, militantes do GTNM-RJ prepararam nessa época um dossiê 

sobre três casos emblemáticos do período autoritário com a finalidade de instar o MPF a agir. 

Uma das responsáveis pela elaboração do documento, Victoria Grabois lembra que essa 

decisão foi tomada em um momento de grande dificuldade e falta de visibilidade para o 

movimento de familiares, quando a petição no sistema interamericano, ainda em fase inicial, 

não avançava. A ideia do dossiê havia sido uma sugestão de um juiz próximo ao GTNM-RJ, e 

a expectativa era a de que o MPF, através do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do 

Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, pudesse encaminhar o tema e se posicionar sobre os casos 

da guerrilha do Araguaia, da vala de Perus e do cemitério Ricardo Albuquerque. Segundo ela, 

  

“Quando a gente estava nesse marasmo que nada acontecia (...) vieram umas pessoas 

aqui [do meio jurídico], a gente começou a discutir. E a ideia do Sérgio Verani 

[desembargador e então juiz] foi a seguinte, que a gente fizesse um dossiê, e que 

entregasse esse dossiê ao Ministério Público Federal, e também ao Ministério 

Público Estadual (...). Então nós pegamos os casos emblemáticos. O Araguaia, 

Perus, Ricardo de Albuquerque. Fizemos os três casos e entregamos. Aí a petição 

inicial foi feita pela Glória Márcia [Percinoto] [procuradora do MP do RJ] e pelo 

Modesto da Silveira [advogado], e esse dossiê foi entregue ao Ministério Público 

Federal, aqui o Daniel Sarmento, que era o coordenador do Ministério Público dos 

Direitos Difusos do Cidadão” (Victoria Grabois, entrevista pessoal). 

 

 De posse do dossiê dos familiares do GTNM-RJ, o Procurador Daniel Sarmento 

enviou um ofício para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo, Marlon 

Weichert, a respeito do atraso injustificado na identificação dos restos mortais do militante 
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 Nesse sentido, Togo Meirelles relata uma tentativa de aproximação com o Procurador Federal dos Direitos do 

Cidadão em meados da década de 1990, Álvaro Augusto Ribeiro Costa (1991-1996), que ilustra 

emblematicamente como o MPF rechaçava abordar as violações da ditadura. Segundo o militante, “o Ministério 

Público Federal na época que eu estava no Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, também era reticente 

quanto à investigação desse caso, já que muitos Procuradores consideravam, naquele momento, de que a Lei de 

Anistia encerrava os casos, já que, sobre o ponto de vista de crimes conexos, não havia nada a se investigar. (...) 

em 92, 95, havia um Procurador da República que era responsável na área de Direitos Humanos, e eu fui 

conversar com ele, e ele textualmente disse: ‘olha, sobre investigação, é impossível, que a Lei de Anistia anistiou 

todos os dois lados’. Então o próprio Procurador Geral da República para Direitos Humanos não tinha essa visão, 

naquele momento, de que poderia haver investigações” (Togo Meirelles, entrevista por Skype).  
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Flávio Molina
208

, encontrados na Vala de Perus, o que fez com que Weichert se envolvesse 

então com o trabalho realizado em torno do cemitério Dom Bosco, que padecia de sérios 

problemas. A esse respeito, o Procurador Marlon Weichert explica que 

 

“O Dr. Daniel Sarmento, ele era o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, no 

Rio, e eu o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo. O Daniel 

Sarmento recebeu o que a gente chama de uma representação da família do Flávio 

Molina, reclamando da demora na identificação dos restos mortais. E como era em 

São Paulo, ele encaminhou pra mim. E foi o primeiro procedimento aberto, então, 

sobre isso. (...) Então isso foi em 1999” (Procurador Marlon Weichert, entrevista por 

Skype). 

 

 Ao se envolver com o trabalho da vala de Perus, Marlon entrou em contato com os 

familiares da CFMDP de São Paulo, que passaram a acompanhar as providências tomadas e 

lhe expuseram a situação do caso da guerrilha do Araguaia
209

. Frente a essa demanda 

adicional dos familiares, organizou-se uma força tarefa de trabalho composta por Marlon 

Weichert e três outros procuradores: Guilherme Schelb, Ubiratan Cazetta e Felício Pontes. O 

grupo realizou diversas diligências e investigações na região da guerrilha no ano 2000, 

buscando não só reunir informações que permitissem identificar eventuais locais de 

sepultamento, mas também produzir documentos oficiais sobre o episódio a fim de 

concretizar os direitos à informação e verdade. Desses esforços resultaram, por fim, dentre 

outras iniciativas, uma ação civil pública de agosto de 2001 que denunciava as práticas de 

fustigação das Forças Armadas contra a população daquela zona e exigia a entrega de 

documentos com informações sobre as campanhas militares realizadas contra os guerrilheiros. 

 Nessa fase, o viés de trabalho do MPF era ainda apenas humanitário, voltado ao direito 

à verdade e à recuperação e entrega dos restos mortais dos desaparecidos políticos aos seus 

familiares. Ainda que as ações frente à vala de Perus e as diligências no Araguaia fossem “o 

embrião do trabalho do Ministério Público” (Procuradora Eugênia Gonzaga, entrevista 

pessoal) na questão dos crimes da ditadura militar, não se cogitava ainda a questão da 

persecução penal dos responsáveis. Assim, 
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 A Procuradora da República Eugênia Gonzaga esclarece que “um dos familiares que tem parente, tinha 

parente na Vala [de Perus, em São Paulo], que era a família Molina, esses familiares eram do Rio de Janeiro, 

então eles foram lá junto com esse grupo [de familiares] do Rio de Janeiro pra tratar do [cemitério] Ricardo 

Albuquerque, e também mencionaram que estavam aguardando os exames de DNA do Flávio Molina” (Eugênia 

Gonzaga, entrevista pessoal). 
209

 O procurador Marlon Weichert relata que “Quando nós trabalhamos com a Vala de Perus, nós procuramos ser 

o máximo inclusivos possível. E aí tivemos, desde o início, a presença da Comissão de Familiares, normalmente 

representada por Amélia Teles, Janaína Teles, e Criméia. E Ivan Seixas. E também sempre estava presente o 

Gilberto Molina, porque dizia respeito ao Flávio Molina (...). E foram eles que trouxeram pra gente a demanda 

do Araguaia” (Marlon Weichert, entrevista por Skype).  
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“O foco aqui, na verdade, nós não seguimos nenhum conceito teórico de justiça 

transicional, nós aplicávamos aqui simplesmente a ideia de um direito das famílias à 

verdade, né, de reparação, mediante recuperação dos restos mortais dos seus 

familiares, ou seja, um direito que é secular, evidentemente, transpassa qualquer 

geração e qualquer religião. E isso foi, eu diria, o pontapé inicial. (...) Ainda 

estávamos longe, nesse período, de falar de responsabilização” (Marlon Weichert, 

entrevista por Skype). 

  

Foi somente em 2005, como decorrência da identificação dos restos mortais do 

militante Flávio Molina, que se colocou pela primeira vez a possibilidade da 

responsabilização penal
210

. Em 2004, Marlon Weichert havia transferido o trabalho da vala de 

Perus para a Procuradora Eugênia Gonzaga em razão da sua promoção a Procurador Regional 

da República. Analisando o caso do militante, ela então se deu conta de que, para além das 

implicações cíveis, havia consequências criminais devido à existência do crime de ocultação 

de cadáver, de caráter permanente. Na cerimônia de entrega dos restos mortais para a família, 

a Procuradora Eugênia se pronunciou então publicamente sobre o tema, e o episódio se 

converteu em um momento-chave a partir do qual tanto ela quanto Marlon Weichert passaram 

a se debruçar sobre o tema até se convencerem da possibilidade da punição. Ao comentar essa 

fase de sua atuação, Eugênia Gonzaga destaca que 

 

“Foi identificado o cadáver, os restos mortais do Flávio Molina, em 2005. Eu então 

estava à frente desse procedimento. Eu poderia ter arquivado. Porque, conforme 

disse, foi um trabalho iniciado com foco no Flávio Molina. Mas eu não sei, alguma 

coisa ali... eu nem era lá uma grande conhecedora de normas internacionais, né. 

Tinha o conhecimento básico de direitos humanos e de Direito criminal. Eu falei, 

não, eu acho que aqui nós temos um cadáver que foi identificado. E eu acho que 

aqui você tem consequências cíveis, não é, de ter aqui um atestado de óbito, uma 

certidão, fazer um enterro digno desses restos mortais, mas você também tem 

consequências criminais. Porque, afinal de contas, por que ele foi identificado só 

hoje? Porque até então ele estava oculto. O caso do Flávio Molina é aquele padrão, 

em que eles enterram com nome falso, sem comunicação com os familiares. E eles 

sabiam o nome verdadeiro, eles sabiam o endereço dos familiares. Se eles 

quisessem, poderiam ter notificado os familiares. E então, na minha visão assim, 

muito simples da questão, eu falei, olha, no mínimo aqui cabe um processo crime 

por ocultação de cadáver” (Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal). 

 

 Tal como a maioria dos juristas, Eugênia acreditava que os crimes da ditadura militar 

estavam prescritos
211

, e foi apenas ao se deparar com a realidade desse caso que ela 
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 Em 2006, foi identificada a ossada de Luiz José da Cunha e mais tarde, em 2008, a do espanhol Miguel Sabat 

Nuet (Gonzaga, 2009, p. 226). 
211

 A procuradora Eugênia explica que “Antes de estudar, o que sempre ficou pra mim? Estão anistiados. Mas 

bastou uma primeira leitura pra falar assim, não. Anistia não tem. Ah, mas prescrição tem” (Eugênia Gonzaga, 

entrevista pessoal). 
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vislumbrou uma possibilidade de sanção penal
212

. Ademais, o próprio contato com os 

familiares e suas reivindicações já lhe havia apresentado um panorama distinto daquele 

ventilado no meio jurídico
213

, de modo que, instigada com esse novo cenário, ela pediu a 

ajuda de Marlon Weichert para se aprofundar na análise da matéria
214

.  

Coincidentemente, nessa mesma época, em setembro de 2006, a Corte Interamericana 

condenou o Chile no caso Almonacid Arellano, que dizia respeito à aplicação da lei de anistia 

chilena de 1978 para barrar as investigações e responsabilização penal em um episódio de 

execução extrajudicial. Reforçando a sentença no caso Barrios Altos contra o Peru, de 2001, a 

CoIDH afirmou que “os Estados não podem se substrair do dever de investigar, determinar e 

sancionar os responsáveis dos crimes de lesa-humanidade aplicando leis de anistia ou outro 

tipo de normativa interna” (Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2006, parágrafo 

114, p. 50), como regimes de prescrição, irretroatividade da lei penal, exceções de coisa 

julgada (ne bis in idem) e demais dispositivos orientados à extinção de responsabilidades. 

Ademais, a CoIDH frisava ainda que 

 

“Ainda quando o Chile não tenha ratificado tal Convenção [Convenção sobre a 

imprescritibilidade dos crimes de guerra e de lesa-humanidade], esta Corte considera 

que a imprescritibilidade dos crimes de lesa-humanidade surge como categoria de 

norma de Direito Internacional Geral (ius cogens), que não nasce com tal 

Convenção, mas que está reconhecida nela. Consequentemente, o Chile não pode 

deixar de cumprir esta norma imperativa” (ibidem, parágrafo 153, pp. 60-61). 
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 Eugênia afirma que “quando eu me deparei, fora com as situações de homicídio, com a situação de ocultação 

de cadáver, eu falei, espera. Ocultação de cadáver é um delito permanente. Aqui a prescrição não tem início 

enquanto não cessar a conduta de ocultação. É diferente. Então aí foi a primeira possibilidade de punição” 

(Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal). 
213

 Sobre o impacto do contato com os familiares das vítimas, Eugênia relata que “Numa dessas reuniões, quando 

estava na transição entre a minha atuação e a do Dr. Marlon. Eu fui numa das reuniões, e aquela reunião tensa, 

porque todos os trabalhos muito parados, uma viúva fala isso. Fala, eu quero os restos mortais, eu quero abertura, 

e eu quero a responsabilização. Eu falei, gente, a essa altura do campeonato, por que essa mulher está pleiteando 

isso? Se fosse possível, alguém já teria tentado, né? É o que eu imaginava. Se fosse possível alguém já teria 

tentado, porque ela ainda, né, insiste nisso, né? (...) Então em contato com eles, eu vi um cenário totalmente 

diferente daquele que me foi passado nos bancos de faculdade, sobre anistia pronta e acabada, o que a gente vê 

na mídia, os crimes estão anistiados (...) Se não fosse a insistência deles, não fosse a presença deles, claro que a 

gente não, [eu] não teria me sensibilizado, né, dessa maneira. Eu acho assim, eu iria fazer o meu trabalho, com 

certeza, mas eu não sei se naquele período eu me despertaria pra analisar sobre o foco completamente diferente a 

questão, né?” (Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal). 
214

 Segundo a procuradora, “Eu queria entender melhor. Ali em 2005 eu queria entender melhor. Foi onde que eu 

chamei o Dr. Marlon de volta. Eu falei, olha, eu acho que pelo menos a responsabilização civil cabe. Mesmo que 

a gente não consiga a responsabilização criminal, por conta de prescrição, cabe pelo menos a responsabilização 

civil. E quero entrar com as ações cíveis. (...) E também com a ocultação de cadáver. Mas eu não tinha atribuição 

criminal. Então eu ia representar, eu ia entrar com as ações cíveis, e representar pela ocultação de cadáver. (...) E 

aí o Marlon falou, bom, mas espera. Os outros países estão fazendo alguma coisa, vamos tentar entender” 

(Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal).  
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 Frente aos vários paralelos encontrados entre a situação chilena e brasileira, como, por 

um lado, a não ratificação da Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e de 

lesa-humanidade, e, por outro, o fato de que ambas as ditaduras haviam implementado leis de 

anistias com a finalidade de impedir a realização de julgamentos de agentes do Estado, 

Eugênia e Marlon viram na sentença da CoIDH uma importante fonte de argumentos jurídicos 

para embasar suas pretensões de responsabilização criminal. Nesse sentido, a exigência de 

afastamento de óbices jurídicos internos frente a crimes de lesa-humanidade (imprescritíveis e 

não-anistiáveis) e a possibilidade de judicialização desses delitos em função do direito 

internacional consuetudinário, mesmo na ausência de ratificação expressa da Convenção, 

convertiam-se, em particular, em ferramentas decisivas que fortaleciam e sustentavam seus 

planos de dar início ao litígio no âmbito nacional
215

.  

Em outras palavras, a CoIDH oferecia, com esse caso, justamente os instrumentos e 

recursos jurídico-legais que os dois procuradores estavam buscando nessa fase de transição 

em que se procurava abarcar a agenda da justiça para além da dimensão exclusivamente 

humanitária que havia marcado a atuação do MPF. Num momento ainda de familiarização 

com o direito internacional dos direitos humanos, no qual era preciso contornar e desconstruir 

a visão hegemônica sobre a validade da lei de anistia e a questão da prescrição, o caso 

Almonacid Arellano se transformou em um ponto focal que organizava e sistematizava os 

principais pontos argumentativos necessários para impulsionar a cascata de justiça. Invocando 

a jurisprudência da Corte Interamericana e as obrigações legais internacionais contraídas pelo 

Brasil no âmbito do sistema interamericano, os dois procuradores passariam a dispor de 

recursos adicionais nos tribunais e demais espaços de interlocução jurídica, como o próprio 

MPF. De acordo com Marlon, 

 

“e então com base na argumentação da Corte Interamericana que classificou os 

crimes da ditadura Pinochet como crimes contra a humanidade, aí eu falo: “ah, então 

agora muda. A gente tem uma argumentação muito forte aqui, porque temos uma 

Corte à qual o Brasil é subordinado, né, que é uma jurisdição que nós acolhemos, 

dizendo que crimes dessa natureza praticados pela ditadura [são contra a 

humanidade]”. E aí a gente pode fazer uma comparação com a situação brasileira, e 

também com a Argentina, que já tinha também, por Corte interna, né, por uma Corte 

interna, decidido pela caracterização de crime contra a humanidade, aí eu comecei a 

desenvolver esse arrazoado” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 
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 Para Eugênia Gonzaga, “o [caso] Almonacid ele é muito parecido, porque ele também foi um caso de 

ocultação de cadáver, o Chile também teve ali a Lei da Anistia, e muito parecida com a do Brasil, e também não 

ratificou a Convenção sobre a imprescritibilidade. A gente achou assim, que foi o julgado mais próximo. A 

decisão é muito clara no caso Almonacid, que ele, né, fala que tem que ser afastado todos os óbices internos, né, 

a aplicação do conceito de crime contra a humanidade. Então a gente achou que era a decisão que mais se 

moldava” (Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal). 
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 Ainda nesse mesmo contexto, Eugênia e Marlon organizaram em São Paulo, entre 24 e 

25 de maio de 2007, o “Debate Sul-Americano Sobre Verdade e Responsabilidade em Crimes 

Contra os Direitos Humanos”, em parceria com o ICTJ (International Center for Transitional 

Justice), CEJIL, Associação Nacional dos Procuradores da República, Fundação Pedro Jorge 

de Melo e Silva e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH). O evento era um fórum de discussão sobre as experiências sul-americanas de justiça 

de transição e reuniu juristas e especialistas brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos e norte-

americanos, cujas atenções se centraram sobre as causas e repercussões da impunidade dos 

crimes da ditadura militar no Brasil à luz dos casos internacionais.  

Ao final de suas atividades, o debate culminou na aprovação da Carta de São Paulo, 

congregando conclusões no sentido de que o MPF deveria perseguir a "atuação e provocação 

do sistema de Justiça brasileiro para reverter o quadro de impunidade e esquecimento" (Carta 

de São Paulo, 2007, p. 3), uma vez que "a efetiva transição para a democracia republicana 

somente estará concluída quando houver a promoção da verdade e a responsabilização dos 

autores dos graves crimes cometidos durante a ditadura militar" (ibidem). Desse modo, 

avaliando as experiências sul-americanas, afirmava-se que "as transições democráticas no 

Continente se fizeram respeitando o direito coletivo ao conhecimento público das violações 

aos direitos humanos, mas o Brasil continua sendo uma penosa exceção" (ibidem, p. 1). Como 

resultado, estipulava-se que “a inserção do Brasil no sistema internacional de direitos humanos, 

com adesão à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional, entre 

outras instâncias, impõe uma re-contextualização da legislação relativa à responsabilidade de 

agentes públicos que perpetraram – e ainda perpetram – graves crimes contra a humanidade” 

(ibidem, p. 2). 

 Assim, segundo Marlon, o contato com a sentença do caso Almonacid Arellano e os 

resultados das discussões do Debate Sul-Americano foram divisores de água que 

transformaram 2007 em “ano de formação da minha opinião, e da Dra. Eugênia.” (Marlon 

Weichert, entrevista por Skype). Nas suas palavras, 

 

“nesse momento eu tenho a convicção de que a gente pode realmente avançar nessa 

pauta, eu me convenço. Isso é importante dizer. Até 2007 eu dizia que se aplicava, 

que esses crimes estavam prescritos e anistiados. Eu repetia. Eu diria que a cantilena 

que nos foi incutida jurídica e politicamente, eu repetia essa cantilena. Mas então 

esse é o divisor de águas, assim, a decisão Almonacid, e a discussão que eu vou ter 

então. Que eu sou procurado pelo ICTJ e CEJIL, eles tomam conhecimento que nós 

estamos começando a mexer com isso, e faço parecer ao Procurador Geral da 

República” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 
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 No final de 2007, convencido dessas teses e já com uma fundamentação jurídica bem 

desenvolvida, o procurador Marlon Weichert encaminhou ao Procurador Geral da República 

um parecer propondo dar início ao trabalho de responsabilização criminal dentro do 

Ministério Público Federal, mas, diferentemente do que ocorreria após a publicação da 

sentença Gomes Lund, em 2011, a postura da cúpula do MPF ainda era contrária a apoiar 

institucionalmente esse tipo de iniciativa, que pôde, porém, ser desenvolvida em razão do 

princípio de autonomia e independência funcional reservado aos procuradores
216

. Dessa 

maneira, em 2008, ele e Eugênia propõem, já com o apoio de quatro outros procuradores
217

, a 

primeira ação civil pública sobre o funcionamento do DOI/CODI de São Paulo, destacando 

Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel como réus
218

, com parecer escrito pelo 

ICTJ sobre a imprescritibilidade dos crimes de lesa-humanidade e seu caráter não-

anistiável
219

. Logo em seguida, enviaram representações aos respectivos procuradores com 

atribuição criminal a respeito das mortes de Vladimir Herzog, Luiz José da Cunha, Flávio 

Molina e Manoel Fiel Filho, visto que eles não possuíam competência nessa matéria
220

 

(Marlon Weichert, entrevista por Skype). 

 No entanto, os procuradores que receberam as representações criminais não 

concordaram com as teses de Marlon e Eugênia e decidiram arquivá-las, de modo que nesse 

primeiro momento os esforços de responsabilização criminal não foram bem-sucedidos sequer 

dentro do MPF, principalmente por conta do obstáculo da prescrição
221

. No caso de Vladimir 

Herzog, o Procurador da República Fábio Elizeu Gaspar considerou insuperável o óbice da 

prescrição, uma vez que o Brasil não havia incorporado ao ordenamento jurídico interno a 
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 Segundo Marlon, “eu faço um parecer que encaminho, oficialmente, ao Procurador Geral da República, 

Antônio Fernando Barros de Souza, propondo que nós iniciássemos um trabalho sobre responsabilização (...). E 

então, início de 2008, o Procurador Geral me chama pra uma reunião, e diz que ele não concorda com a tese, mas 

que eu me sentisse à vontade de prosseguir trabalhando o tema, que ele só iria se manifestar quando a questão 

chegasse ao Supremo (...). Ou seja, ele não iria liderar, não iria dar apoio institucional à iniciativa, mas ele não 

boicotaria, não vedaria que tomássemos essa iniciativa” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 
217

 Adriana da Silva Fernandes, Luciana da Costa Pinto, Sergio Suiama e Luiz Fernando Gaspar. 
218

 O que deu origem a essa ação foi uma representação de autoria do Professor Dr. Fábio Konder Comparato, 

encaminhada após a realização do Debate Sul-Americano, visando à adoção de medidas que aplicassem o dever 

de regresso, pelo Estado, em face dos causadores das violações que geraram o pagamento das indenizações da lei 

9.140/95. Além de pedir a abertura dos arquivos do DOI-Codi, a ação objetivava estabelecer o nome de todas as 

7 mil vítimas presas pelo destacamento em São Paulo e as circunstâncias das prisões. 
219

 Sobre a importância desse parecer e de todo o apoio do ICTJ, Marlon considera que “o ICTJ tem uma 

importância pra mim muito grande, de ser uma instituição que reúne uma série de pessoas que pensam full time 

nesse tema, né. E a gente então consegue ter balizas outras, especialmente direito comparado, traz elementos do 

direito comparado, traz elementos de outros sistemas” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 
220

 Posteriormente, eles protocolariam outras ações civis públicas e representações criminais, já com o apoio de 

outros procuradores. Segundo a procuradora Eugênia Gonzaga, “Nenhuma das ações cíveis frutificou” 

(entrevista pessoal). Para uma lista com essas iniciativas e respectivos documentos, pode ser consultado o 

seguinte endereço eletrônico: http://www.prr3.mpf.mp.br/ditadura-militar. Último acesso: 10.fev.2015. 
221

 A exceção foi o então Procurador de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Ivan Marx, que acolheu a 

representação criminal de Marlon e Eugênia e deu início a investigações sobre a Operação Condor. 
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Convenção das Nações Unidades sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos 

crimes contra a humanidade, de 1968. Embora a anistia não fosse considerada dispositivo 

excludente de punibilidade do delito, negava-se a possibilidade aventada por Marlon e 

Eugênia de valer-se do direito internacional costumeiro como base das iniciativas de 

responsabilização criminal, o que dispensaria a ratificação do referido tratado, uma vez que 

apenas o Direito Positivo era considerado fonte do Direito Penal. Além disso, a própria 

natureza não-escrita do costume internacional impedia que ele fosse incorporado formalmente 

ao ordenamento jurídico interno, o que lhe subtrairia qualquer força normativa
222

. 

 Esse tipo de reações era apenas uma mostra do grande isolamento e falta de apoios aos 

quais Marlon e Eugênia ficaram expostos dentro do MPF. Sobre esse período, Marlon 

comenta que 

 

“aí é quando vão começar a ter a reação interna, e a reação interna foi muito 

contrária. Eu, Dra. Eugênia, ficamos extremamente isolados na instituição, nessa 

época. Mas a gente não desiste. A gente tinha uma convicção teórica muito, muito 

forte, e percebemos, na mesma hora, que estávamos tratando aqui de um divisor de 

águas, que era ter a capacidade de argumentar a incorporação e o diálogo do direito 

interno com o direito internacional” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 

  

De modo similar, Eugênia relata que 

 

“Num primeiro momento eu cheguei a ouvir de um colega que eu ia entrar com 

essas ações só para agradar os familiares. Foi muito chato. Porque eu, de fato, eu 

estava convencida de que tinha que entrar. (...). Nós nos esforçamos muito pra 

explicar, pra tudo, mas realmente não faltaram críticas. Muita gente disse, ‘nossa, 

quantos outros assuntos pra trabalhar, vocês vão trabalhar com esse tema. Tem 

tantas ofensas aos direitos humanos que acontecem no Brasil, vocês vão ressuscitar 

uma questão que está ultrapassada’” (Eugênia Gonzaga, entrevista pessoal). 

 

 Nesse cenário, tanto Eugênia quanto Marlon insistiam na argumentação de que a 

utilização da categoria de crimes de lesa-humanidade não feria o princípio de legalidade e, em 

especial, a irretroatividade da lei penal, já que os tipos penais e sanções correspondentes eram 

aqueles existentes à época do fatos, de tal modo que não se tratava de fazer retroagir crimes e 

penas posteriores não abrangidos no código penal do período. Nesse sentido, o respeito ao 

núcleo duro das garantias individuais dos réus oriundo Direito Penal estaria assegurado, pois 

o que estaria em discussão seria apenas a punibilidade ou não dos delitos, lembrando-se que 
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 Cf. Peças de informação do MPF n. 1.34.001.001574/2008-17, assinadas por Fábio E. Gaspar, Procurador da 

República, 12 de setembro de 2008. Em trecho do documento, o procurador esclarece que “cabe a este signatário 

trabalhar com o Direito Positivo, uma vez que sua alteração constitui atividade de índole legislativa para a qual 

não foi legitimamente eleito” (ibidem, p. 48). 
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prescrição penal não era objeto de garantia constitucional nem mesmo durante a ditadura
223

. 

Assim, bastaria reconhecer a obrigatoriedade das normas e princípios internacionais 

imperativos do direito internacional de proteção dos direitos humanos, aos quais o Brasil 

estaria vinculado desde pelo menos meados do século XX. Dessa forma, a respeito da 

fundamentação dessa argumentação jurídica, Eugênia esclarece que 

 

“A gente diz, olha, eu não estou ferindo o princípio da tipicidade. Por quê? (...) a 

pena que eu estou pedindo, é a pena (...) aplicável à época do fato. Eu não estou 

pedindo pra que o conceito de imprescritibilidade seja tirado aqui da Constituição, 

porque isso seria, em primeiro, uma retroatividade. (...) O que nós queremos dizer é 

que as normas de prescrição aplicáveis no Brasil não excluem outras normas 

oriundas de tratados internacionais. Então o que nós queremos dizer é o seguinte, em 

matéria de graves violações a direitos humanos, eu aplico a norma de prescrição que 

está prevista pra esses casos em tratados internacionais, e que é, no caso, a 

imprescritibilidade. E como eu vou fazer isso? Ah, mas essa norma está retroagindo. 

Não, essa norma não está retroagindo. (...) A gente pega a Declaração dos Direitos 

Humanos, os primeiros pactos de direitos humanos que o Brasil assinou, o Brasil se 

compromete com toda estrutura de defesa subsequente de direitos humanos. (...) E 

mais, a não ratificação expressa dos tratados de imprescritibilidade, ela é uma 

constante em quase todos os países, e que nem por isso você deixa de aplicar. Por 

quê? Porque o comum é que não ratifique. (...) O que é a prescrição? É a defesa do 

indivíduo que comete o crime da inação do Estado. Isso é prescrição. Prescrição 

existe porque o Estado é lento, e o individuo que comete um crime não pode ficar 

com essa espada permanentemente em sua cabeça. O Estado tem o dever de punir. 

Então a prescrição é pra impor ao Estado a rapidez na punição. Então o que 

acontece? Você tem aqui uma situação em que o Estado é o criminoso. Quando ele 

vai punir isso? Nunca (...) A menos que passe muito tempo. E aí você renova as 

autoridades, você renova as pessoas, aquilo fica destacado de uma maneira que você 

possa, de novo, tratar daquilo, para que aquela comoção seja superada, né, isso que a 

gente estava falando. E por isso que tem que ser imprescritível” (Eugênia Gonzaga, 

entrevista pessoal). 

 

Todavia, esse tipo de argumentação foi rechaçado e não prosperou no interior do MPF. 

Frente aos arquivamentos promovidos e à falta de acolhida do ius cogens no campo penal, 

Eugênia e Marlon participaram, ainda em 2008, de um debate no âmbito da 2
a
 Câmara de 

Coordenação e Revisão Criminal, órgão colegiado setorial de integração e monitoramento do 

exercício profissional no Ministério Público Federal relativamente à matéria criminal. 
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 Sobre essa questão de que a categoria dos crimes de lesa-humanidade diria respeito apenas ao tópico da 

punibilidade dos delitos sem ferir o princípio de legalidade, o procurador Marlon argumenta que “quando eu falo 

de crimes contra a humanidade e prescrição, eu não estou falando de elementos de tipo e nem de sancionamento. 

Eu estou falando de uma norma geral, né, de extinção de punibilidade. E eu acho plenamente possível a 

compreensão dessa conjugação do direito internacional, ainda que costumeiro, com o direito penal. Porque aqui 

eu estou ainda, claro, no campo de garantias fundamentais do Direito Penal, mas eu não estou naquela questão da 

definição do meu padrão de conduta. O meu padrão de conduta tem que ser dado pelo tipo, e pelo 

sancionamento. Quando eu estou falando de prescrição, eu estou falando de questões que são externas ao tipo 

penal, e que vão gerar, que dizem respeito a possibilidades de sancionamentos, aqui em razão do tempo, né? Que 

eu não tenho dificuldades de superar com uso do costume do direito internacional admitindo esse diálogo. (...) 

crime contra a humanidade, pra mim, não é um tipo penal, é uma categoria que traz consequências no campo da 

possiblidade do Estado manejar normas de extinção da punibilidade” (Marlon Weichert, entrevista por Skype). 
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Segundo Marlon, naquela oportunidade eles dispunham do apoio do então coordenador da 

Câmara, Dr. Wagner Gonçalves, mas “a gente percebia que, entre os Procuradores que 

atuavam, havia muita resistência. Então o doutor Wagner convocou um debate, onde fomos 

eu e a Dra. Eugênia, e já haviam sido arquivados o caso Herzog e o caso Cunha, então 

convidou os dois Procuradores que haviam arquivado, e aí fizemos um debate” (Marlon 

Weichert, entrevista por Skype). No entanto, durante o evento, ficou clara que a posição 

expressa por Marlon e Eugênia era minoritária, e sua posição foi vencida.  

 Embora a agenda da responsabilização criminal individual estivesse ainda interditada 

no âmbito do MPF, as ações de Marlon e Eugênia haviam dado início a novos debates sobre o 

tema da justiça frente às violações dos direitos humanos da ditadura, envolvendo nas 

discussões novos círculos de atores que não só os familiares dos mortos e desaparecidos 

políticos, tradicionalmente o único grupo que até então se ocupara da defesa desse tema. Com 

a chegada dos Ministros Tarso Genro e Paulo Vanucchi ao Ministério da Justiça e Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SEDH), a questão passaria a ocupar, de maneira inédita, a 

agenda do Executivo federal, criando um contexto propício para que o STF fosse instado pela 

primeira vez a se pronunciar sobre os alcances e constitucionalidade da lei de anistia durante o 

julgamento da ADPF 153. 

 Enquanto em 14 de maio de 2008 era ajuizada a ação civil pública contra a União 

Federal, Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel no caso do DOI-CODI de São 

Paulo, no dia seguinte, durante a realização de uma caravana da anistia
224

 no antigo terreno da 

sede da UNE (União Nacional dos Estudantes), no Rio de Janeiro, o Ministro Tarso Genro 

defendeu publicamente o julgamento e punição dos agentes de Estado responsáveis pelos 

crimes de tortura durante a ditadura militar em resposta à pergunta de um jornalista do jornal 

“O Globo”. Na ocasião, negando a extensão da figura dos crimes conexos aos atos praticados 

por violadores de direitos humanos, o Ministro afirmou que "Para tratar dessa questão 

[punição criminal], não precisaria de mudança na lei. A Lei da Anistia é uma lei política. Ela 
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 As caravanas da anistia “consistem na realização de sessões públicas itinerantes de apreciação de 

requerimentos de anistia política acompanhadas por atividades educativas e culturais, promovidas pela Comissão 

de Anistia do Ministério da Justiça” (Abrão et al., 2010, p. 4), tal como estipulado na lei 10.559/02. A primeira 

caravana da anistia ocorreu na Associação Brasileira de Imprensa em 4 de abril de 2008, e, segundo D’Araújo 

(2012, p. 590), “A iniciativa tinha como objetivo fazer com que a Comissão de Anistia corresse todo o país, até o 

ano de 2010, para acelerar o julgamento dos processos de anistia em cada estado da federação, e motivar a 

sociedade a considerar a seriedade do tema dos direitos humanos”. 
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incide sobre crimes políticos. A tortura não pode ser considerada um crime político" (Folha de 

São Paulo, 16 de maio de 2008)
225

. 

 Presente ao evento, Cezar Britto, presidente do conselho federal da OAB, concordou 

com a tese de que os crimes dos agentes da repressão não estariam anistiados. Para ele, “Para 

que eu perdoe, eu preciso saber o que estou perdoando. A razão do perdão. Por isso que 

insistimos que anistia não é amnésia. Temos que saber efetivamente o que aconteceu, 

conhecer todos os detalhes do que aconteceu na ditadura militar para que não possamos 

repetir o erro”
226

. Assim, manifestou que "a posição histórica da entidade [OAB] é que a 

anistia não abrangeria os crimes de sangue cometidos pelo Estado (...) embora [a opinião] 

tenha sido vencida em vários questionamentos judiciais"
227

. 

Posteriormente, em outra caravana da anistia de junho do mesmo ano, Tarso Genro 

voltaria a reafirmar a mesma posição em entrevista, aumentando a repercussão da discussão 

em torno do tema. Nesse contexto, frente às reações positivas de certos setores sociais, o 

Ministro e o então presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, decidiram realizar uma 

audiência pública no Ministério da Justiça para tratar da questão e aprofundar a análise da 

matéria. Segundo Paulo Abrão, a ideia “acontece num despacho que eu faço com o Ministro, 

atualizando ele do trabalho da Comissão de Anistia, e que estava havendo algumas 

repercussões positivas nos movimentos sociais, em torno da declaração dele. E aí nessa 

conversa a gente tem a ideia de fazer uma audiência pra debater o assunto” (Paulo Abrão, 

entrevista pessoal). 

Celebrada no dia 31 de julho de 2008, e intitulada “Limites e Possibilidades para a 

Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o Estado de 

Exceção no Brasil”, a audiência despertou rapidamente reações contrárias dentro do governo, 

mesmo antes de sua realização, quando se passou a circular a confirmação de que seria levada 

a cabo, já que se tratava de iniciativa inédita de discussão oficial sobre a persecução penal dos 

crimes da ditadura. Contudo, a despeito das resistências demonstradas pelas Forças Armadas, 

que não aceitavam a menção, no título do evento, do termo ditadura, decidiu-se pelo não 
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 Em outro trecho, o Ministro afirmaria ainda que “dizem: “A anistia foi feita para todos, inclusive os 

torturadores”. Eu respondo: se ela foi feita para os torturadores, eles têm que ser julgados, que receber uma pena 

e depois receber anistia”. “Anistia não protege torturador, diz Tarso”, Folha de São Paulo, 16 de maio de 2008. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1605200812.htm. Último acesso: 15.abril.2015. 
226

 Cf. “Torturador deve ser julgado, afirma Tarso”, O Estado de São Paulo, 16 de maio de 2008. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/343723/noticia.htm?sequence=1. Último acesso: 

15.abril.2015. 
227

 “Anistia não protege torturador, diz Tarso”, Folha de São Paulo, 16 de maio de 2008. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1605200812.htm. Último acesso: 15.abril.2015. 
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cancelamento da audiência, que passaria a fazer referência então ao Estado de exceção no 

Brasil. Segundo Paulo Abrão, 

 

“quando a gente marca a audiência, a audiência começa a ser divulgada, tem uma 

reação interna (...) foi levado pra ele [Ministro Tarso Genro] mais ou menos os 

seguintes termos, que as Forças Armadas não admitiriam a utilização da expressão 

ditadura, que antes a audiência era “os crimes da ditadura” (...) Ainda não estava 

formalmente divulgado, só que ia ter, né? Aí tá bom, a gente até chamou de regime 

de exceção no título (...). Só pra dizer que respondeu, né? Mas ia fazer audiência, do 

mesmo jeito. E fizemos. Poderia, naquele instante, já não ter feito. Como 

comumente acontecia. Cada vez que se dava algum passo em algum lugar, vinha 

uma pressão institucional das Forças Armadas, e o pessoal ficava acuado e não fazia 

as coisas, né? E ele falou, “não, nós vamos fazer”. E fizemos. Então quando a gente 

faz a audiência, ela já acontece nesse ambiente um pouco de pressão estabelecida” 

(Paulo Abrão, entrevista pessoal). 

 

 Para Paulo Abrão, a decisão refletia uma convicção política e jurídica do Ministro
228

, e 

o evento era uma iniciativa da Comissão de Anistia com foco “Única e exclusivamente 

jurídico. Debate jurídico sobre o alcance da lei de anistia” (Paulo Abrão, entrevista pessoal). 

Porém, a despeito desse enfoque, Abrão frisa que “A audiência, ela teve esse foco jurídico, 

mas ela foi um ato político”, de tal modo que 

 

“Não fosse aquele Ministro da Justiça ter essa convicção política e jurídica, não teria 

tido audiência, não teria. Por mais que os movimentos pedissem, por mais que a 

OAB quisesse reconectar, por mais que a Comissão de Anistia se sensibilizasse, se o 

Ministro da Justiça, ele pessoalmente não tivesse a convicção política e jurídica, e se 

envolvesse, quisesse jogar a expressão pessoal dele nessa causa, não tinha tido uma 

audiência dentro do Palácio da Justiça” (Paulo Abrão, entrevista pessoal)
229

. 

 

 Além da decisão do Ministro, o tema da persecução penal já ocupava a agenda da 

Comissão de Anistia desde o ano anterior, preparando assim o terreno para o aprofundamento 

desse debate. Durante os trabalhos de organização para a sua reinstalação, em 2007, Paulo 

Abrão havia promovido um processo de interlocução e consulta pública com vários grupos 

que haviam sofrido perseguição política durante a ditadura e eram, consequentemente, as 

constituencies das políticas de reparação da comissão. Nesses contatos, os militares 

perseguidos políticos foram os primeiros a mencionar essa discussão, dando início assim a um 

“processo de sensibilização da nova presidência” (Paulo Abrão, entrevista pessoal)
230

. 
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 Paulo Abrão afirma explicitamente que “Tratou-se de uma escolha política do então Ministro da Justiça, 

Tarso Genro, de abrir esse debate” (Paulo Abrão, entrevista pessoal). 
229

 Ademais das convicções pessoais do Ministro, o poder delegado e autonomia conferidos aos Ministérios 

durante o segundo governo Lula teriam também favorecido essa iniciativa, que pôde florescer em um contexto 

político propício para esse tipo de ações (Paulo Abrão, entrevista pessoal). 
230

 As demandas por justiça não foram vocalizadas pelos familiares de mortos e desaparecidos porque seu 

principal lócus de atuação era a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e não a Comissão de 
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 Assim, no momento de definir a estrutura e composição da audiência, dados esses 

contatos prévios e frente à “percepção de que uma audiência dessa natureza ela abriria uma 

nova etapa pra discussão de um tabu que a sociedade ainda não estava acostumada a realizar, 

e de que era necessário ampliar forças políticas para a sustentação dessa tese institucional da 

Comissão de Anistia” (Paulo Abrão, entrevista pessoal), o Ministro Tarso Genro e Paulo 

Abrão chegaram à conclusão “de que nós deveríamos convidar todo mundo, para as pessoas 

se manifestarem livremente se eram a favor, contrárias, numa audiência pública plural e 

democrática” (Paulo Abrão, entrevista pessoal). Como resultado, para participar desse evento 

em que, pela primeira vez, o Estado discutiria a possibilidade de punição penal dos agentes da 

ditadura
231

, além da presença dos Ministros Tarso Genro e Paulo Vannuchi, da SEDH, foram 

convidados inúmeros setores e agrupações sociais, com destaque para advogados, professores 

de Direito, ex-parlamentares, integrantes do CEJIL, familiares de mortos e desaparecidos, 

anistiados políticos, ex-presos políticos, membros da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos da SEDH e representantes da OAB, MNDH, ABI, UNE, CNBB, 

associações de magistrados e de diversos Grupos Tortura Nunca Mais
232

.  

Com relação à dinâmica dos trabalhos, que não contaram com a participação de 

nenhum representante das Forças Armadas, Paulo Abrão relata que 

 

“convidamos, portanto, o Ministério Público Federal para que pudesse ser um dos 

debatedores favoráveis à temática. Foram três debatedores, a professora Deisy 

[Ventura], lá da USP, a Procuradora Eugênia [Gonzaga], e contrariamente à tese, o 

professor Thiago [Bottino do Amaral] (...) da FGV, do Rio de Janeiro, professor de 

direito penal. E eles fizeram uma apresentação, em tese, a professora Deisy, na 

verdade, focou questões acadêmicas sobre os acordos, os tratados internacionais, a 

Eugênia defendeu a tese favorável, e o Thiago defendeu a tese contrária. Depois 

disso seguiu-se um conjunto de manifestações da sociedade civil, que nós 

convidamos amplos setores da sociedade para participar dessa audiência pública” 

(Paulo Abrão, entrevista pessoal). 

 

                                                                                                                                                                                     
Anistia. Nesse sentido, “os familiares de mortos e desaparecidos não têm a ver com a Comissão de Anistia, e sim 

com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, eles não vieram conversar comigo, não me procuraram nesse 

processo de escuta pública que eu fiz durante dois meses, antes de reinaugurar os trabalhos da Comissão de 

Anistia. Porque eles não tinham interesse direto e imediato dentro da Comissão de Anistia” (Paulo Abrão, 

entrevista pessoal). 
231

 Paulo Abrão recorda que “Foi a primeira vez em que o Estado brasileiro, por iniciativa do poder Executivo ou 

de qualquer um dos outros poderes pós-ditadura, realizou uma audiência oficial e formal para questionar a 

validade da lei de anistia. (...) E nas etapas preparatórias dessa audiência pública, nós fomos ter sim contato com 

as fundamentações e decisões que o Ministério Público vinha lidando para sustentar as suas ações cíveis. E nesse 

instante houve uma sinergia muito grande em torno da tese jurídica sustentada pelo Ministério Público” (Paulo 

Abrão, entrevista pessoal). 
232

 Dentre os participantes, destaca-se a presença de Sepúlveda Pertence, ex-Ministro do STF. Para uma lista 

completa dos integrantes do evento, ver: 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ7CBDB5BEITEMID1BD64597EF2348BD91B88B853D1F65B8PTBRNN

.htm. Último acesso: 12.fev.2015. 
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Nesse cenário, ficaram claras as sinergias entre a pauta da Comissão de Anistia e do 

Ministério da Justiça, por um lado, e as agendas de outros atores-chave, como a OAB, que, 

frente à iniciativa da audiência, passaram novamente a se posicionar na arena política nesse 

tema que, até então, havia sido de preocupação praticamente exclusiva do movimento de 

familiares de mortos e desaparecidos políticos. Assim, a partir desse esforço de 

remobilização, vários atores antes afastados desses debates, mas que historicamente haviam se 

associado com o movimento em prol da anistia e redemocratização, voltaram a se incorporar 

às discussões. Como consequência, 

 

“de repente houve uma convergência de visões. Não necessariamente ao meu juízo, 

consertada, mas que a conjuntura política propiciou, que foi o Cézar Britto sendo 

eleito presidente da OAB, que era um cara que tinha essa vocação de fazer um 

discurso de reconectar a OAB com as pautas políticas, e não apenas com a vocação 

corporativa, né, das lutas corporativas, mas também recolocar a OAB como um ator 

político, porque desde o impeachment [do presidente Collor] a OAB tinha perdido 

esse protagonismo de ator político na sociedade brasileira. O fato de na ABI ter um 

presidente que foi um perseguido pela ditadura militar, que era o Maurício Azedo, 

foi atingido e perseguido diretamente pela ditadura militar, né? O fato de ter 

assumido a Secretaria de Direitos Humanos, o Paulo Vannuchi” (Paulo Abrão, 

entrevista pessoal)
233

. 

 

Nesse momento da audiência, segundo Paulo Abrão, é quando a estratégia política até 

então prevalecente de limitar a discussão apenas ao agente do Estado responsável pela tortura 

se dirige para o acolhimento mais amplo da tese do crime de lesa-humanidade utilizada por 

Marlon Weichert e Eugênia Gonzaga no Ministério Público Federal. Se até a celebração do 

evento se aceitava, discursiva e taticamente, a suposta validade da lei de anistia e a 

impossibilidade de revisá-la ou revogá-la, argumentando que seus benefícios se estenderiam 

apenas a crimes políticos e nunca a crimes comuns, como a tortura, sancionáveis inclusive 

pela legalidade autoritária e de exceção da época dos fatos, passa-se a partir de então a uma 

conceptualização mais abrangente vinculada às discussões oriundas do direito internacional 

sobre a imprescritibilidade e caráter não anistiável desses crimes. Nas suas palavras, 
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 Para Rosito (2010, p. 118), ”a audiência pública de julho de 2008 inaugura uma nova etapa da discussão 

pública e das estratégias das políticas reparatórias no Brasil, já que agendou um novo tema, até então fora de 

uma discussão institucional e sistematizada. Outra questão a destacar é que novos atores foram trazidos para a 

cena, para além das vítimas diretas. Agora, unidos à militância histórica e ao envolvimento pessoal e emocional 

que tornavam a questão da responsabilização passível de ser chamada de uma “questão pessoal” e “ânsia de 

vingança” dos ex-militantes, um conjunto de saberes especializados estava sendo acionado por pessoas que, 

tributárias de uma formação acadêmica trilhada já em tempos democráticos e detentoras de experiências com os 

novos movimentos sociais, muitos deles internacionalizados, compunham um novo perfil de militantes de 

direitos humanos”. 
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“a gente adota uma estratégia, escolha, aí sim uma escolha política, de limitar o 

nosso discurso ao agente da tortura. Porque naquele momento [até a audiência] a 

gente enxergava que essa era uma brecha que a interpretação tradicional tinha e não 

dava conta de responder. Ou seja, era uma leitura que presumia a tese de que “tá 

bem, a anistia é válida, ela está aí, não tem como revisar, não tem como revogar”, e 

se revogasse não teria efeito penal pretérito, porque isso feriria um dos preceitos do 

processo penal. Porém, ela anistiava os crimes políticos e os crimes conexos aos 

políticos. E a gente falou, “tortura não é crime político nem crime conexo. Tortura 

tem que ser [punida]”. Então essa foi a primeira estratégia jurídica do debate, a de 

sustentar que a tortura não era crime político, e nem crime conexo. Que a ação do 

agente torturador, numa estrutura paralela à estrutura repressiva do Estado, que 

nunca legalizou a prática da tortura oficialmente, era uma ação individual, não 

coberta pela legalidade autoritária do próprio regime, e dogmaticamente dizendo, 

não estava incluído dentro da lei de anistia. Então a gente começou por aí, né. Veja 

que a discussão nem foi ainda de crimes contra a humanidade, que era a tese do 

Ministério Público. Que depois a gente vai fundir lá na frente, com a audiência 

pública” (Paulo Abrão, entrevista pessoal). 

  

Concluída a audiência, não tardaram as reações contrárias dos militares da reserva e 

das Forças Armadas, amplamente ventiladas na imprensa
234

, o que desataria uma fricção entre 

as posturas dos Ministérios da Justiça e da SEDH
235

, por um lado, e da Defesa
236

, por outro, 

finalmente arbitradas no âmbito da Presidência da República em favor da tese favorável à 

corporação castrense, qual seja a de que o tema da persecução penal era um assunto técnico-

jurídico concernente exclusivamente ao Judiciário sobre o qual o Executivo não iria se 
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 Segundo reportagem do Estado de São Paulo, de 10 de agosto de 2008, “Os militares gostariam de uma 

manifestação de Lula como comandante supremo das Forças Armadas, admitindo, como já disseram o vice-

presidente José Alencar e outros ministros, que não compactua com as ideias de Tarso, que a anistia é uma 

questão do Judiciário e que o Executivo não vai tomar a iniciativa de reabrir a discussão em torno da abrangência 

da anistia quase 30 anos após a aprovação da lei”. Cf. “Militares pressionam para Lula falar sobre lei de anistia”, 

O Estado de São Paulo, 10 de agosto de 2008. Disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,militares-pressionam-para-lula-falar-sobre-lei-de-anistia,221071. 

Último acesso: 15.abril.2015. 
235

 No meio das controvérsias sobre a audiência pública, o Ministro Paulo Vannuchi afirmou que "Nem eu nem o 

ministro Tarso Genro [Justiça] propusemos a revisão da Lei da Anistia. O que nós dissemos é que não havia 

definição de que a Lei da Anistia, de 1979, tinha poder, força para encobrir, para soterrar as violações 

sistemáticas dos direitos humanos". Cf. “Vannuchi diz que debate sobre crimes da ditadura não está encerrado”, 

Folha Online, 18 de agosto de 2008. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/08/435051-

vanucchi-diz-que-debate-sobre-crimes-da-ditadura-nao-esta-encerrado.shtml. Último acesso: 15.abril.2015. 

Meses depois, Vannuchi conclamou vítimas da repressão, seus familiares e entidades de classe a se organizarem 

para propor ações judiciais em massa questionando a abrangência da lei de anistia. Cf. “Ministro pede ações em 

massa para mudar Lei de Anistia”, O Estado de São Paulo, 27 de fevereiro de 2009. Disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-pede-acoes-em-massa-para-mudar-lei-de-anistia,331105. 

Último acesso: 15.abril.2015. 
236

 No dia seguinte à realização da audiência pública, o Ministro da Defesa Nelson Jobim afirmou, em clara 

defesa aos militares, que "Essa é uma questão exclusivamente da área do Poder Judiciário, de interpretação da 

lei", salientando que a lei de anistia já teria cumprido todos os seus efeitos e não poderia ser alterada. Para ele, 

"Mudar essa legislação seria a mesma coisa de revogar aquilo que já foi decidido anteriormente, que foi uma 

pacificação nacional". Por fim, ele ressaltaria ainda que "Estamos discutindo o futuro, não estamos mais 

discutindo o passado", e que "Não há responsabilidade histórica do Exército em relação a isso, o Exército 

continua com seu prestigio nacional intocável". Cf. “Lei da Anistia não pode ser alterada, diz Nelson Jobim”, O 

Estado de São Paulo, 01 de agosto de 2008. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lei-da-

anistia-nao-pode-ser-alterada-diz-nelson-jobim,215972. Último acesso: 15.abril.2015. 
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pronunciar
237

. Uma semana após a audiência pública da Comissão de Anistia, em 7 de agosto 

de 2008, quando a questão ainda estava no auge das polêmicas, o Clube Militar realizou, no 

Rio de Janeiro, com a participação de oficiais da ativa e da reserva, seminário intitulado “A 

Lei da Anistia: Alcances e Consequências”, em clara resposta ao evento patrocinado pelo 

Ministro Tarso Genro.  

Segundo D’Araújo (2012), “Nos pronunciamentos dos palestrantes foi feita a defesa 

do golpe de 1964, justificada a “guerra suja” contra a oposição durante a ditadura, e 

relembrado que a anistia foi feita em nome da pacificação, o que permitiu que muitos “ex-

terroristas” tivessem chegado ao poder” (D’Araújo, 2012, p. 591)
238

. Em solenidade de 12 de 

agosto de 2008, o Ministro Nelson Jobim descartou a possibilidade de que punições fossem 

aplicadas contra o comandante militar do Leste, general Luiz Cesário da Silveira, e o chefe do 

Departamento de Ensino e Pesquisa, general Paulo César Castro, que haviam participado do 

seminário
239

, de modo que “em nome da pacificação nas relações do governo com as Forças 

Armadas o ministro, em nome do presidente, endossou a indisciplina ou a ignorou” 

(D’Araújo, 2012, p. 592). Em consonância com essa decisão, no dia seguinte, segundo 

D’Araújo (2012), durante reunião da Coordenação Política, no Palácio do Planalto,  

 

“o presidente Lula orientou os ministros Tarso Genro e Paulo Vannuchi a não mais 

debaterem em público o tema da punição dos militares que praticaram a tortura 

durante a ditadura, e a não declararem publicamente seu posicionamento acerca da 

revisão da Lei da Anistia. Mais uma vez, as Forças Armadas saíam vencedoras: o 

presidente da República vetou o debate” (ibidem). 

 

 Assim, em suma, ao final, os militares exerceram o seu tradicional “poder de veto 

quando se trata de discutir o desrespeito aos direitos humanos durante a ditadura” (ibidem, p. 

586). Porém, os efeitos não antecipados da audiência da Comissão de Anistia não puderam ser 

controlados a despeito da derrota dessa posição no âmbito do Executivo, e os debates e 

discussões desatados por essa iniciativa se constituíram no estopim para que a OAB 

apresentasse uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) sobre a 
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 Cf. “Lula tratará punição a torturadores como questão técnica e não política”, Folha Online, 11 de agosto de 

2008. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u432151.shtml. Último acesso: 

15.abril.2015. Ao analisar na ADPF 153 essa matéria sobre a qual o Executivo não quis se envolver, o STF 

acabaria, por sua vez, delegando a função de rever a lei de anistia ao Congresso Nacional. 
238

 O teor completo das apresentações pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 

http://blogln.ning.com/forum/topics/2189391:Topic:16905. Último acesso: 12.fev.2015. 
239

 A esse respeito, ver: “Jobim pede a Lula posição contra revisão da anistia”, O Estado de São Paulo, 12 de 

agosto de 2008. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,jobim-pede-a-lula-posicao-contra-

revisao-da-anistia,222157. Acesso: 18.mai.2015. 
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constitucionalidade da lei de anistia em 21 de outubro de 2008
240

. Frente à iniciativa 

idealizada e proposta pelo Professor Fábio Konder Comparato, havia, depois da audiência e 

da repercussão pública do assunto, um ambiente mais propício no âmbito da presidência do 

conselho federal da OAB, fortalecido pelo impulsionamento dessa agenda pelo Mnistério da 

Justiça, e a Ordem pôde então acolher a propositura da ADPF. 

 De acordo com Cezar Britto, a questão se inseria dentro de uma agenda mais ampla da 

OAB que, naquele momento, questionava a relativização de uma série de liberdades e 

garantias no Brasil em nome da segurança, visto que, na avaliação da instituição, essa 

tendência poria em risco a sobrevivência e consolidação do regime democrático. Havia assim, 

portanto, uma harmonia e sinergia dessa pauta política da justiça de transição com as 

preocupações mais gerais da OAB naquela conjuntura política, e era importante demonstrar 

como a continuidade das violações de direitos humanos no país tinha relação direta com a 

falta de responsabilização criminal e persistência da impunidade dos agentes do Estado. Para 

o ex-presidente do conselho federal da OAB, 

 

“O Brasil não estava compreendendo que restrições à liberdade podem gerar a 

ditadura. Exatamente porque o Brasil não tinha aplicado a justiça de transição. Não 

viveu a justiça de transição. Então esse debate de demonstrar que é preciso que as 

pessoas que violam a liberdade, que cometem crime contra a pessoa humana, as 

pessoas precisam ser punidas. Porque a não punição geraria impunidade e estímulo a 

novos atos a serem praticados (...) [A justiça de transição era parte] Dessa agenda 

maior de mostrar a importância da liberdade, a importância da democracia, e a 

importância do direito de defesa. Além da ADPF 153, ajuizaram uma outra ADPF 

sobre militares que haviam resistido à ditadura e uma ADIN sobre a abertura dos 

arquivos do regime militar. Então foi todo um arcabouço de ações pra que pudessem 

realmente ter uma justiça de transição no Brasil. Porque a justiça de transição ela é 

fundamental pra consolidar uma democracia” (Cezar Britto, entrevista pessoal). 

 

 A respeito mais propriamente da importância da realização da audiência da Comissão 

de Anistia, e de como, depois dela, a resposta final do Executivo e sua inação frente à questão 
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 Previstas na Constituição de 1988, as ADPFs foram regulamentadas pela lei 9.882 de 1999, e a primeira delas 

foi proposta apenas em 2005 ao STF. Por meio desse mecanismo é possível analisar se a legislação prévia à 

Constituição Federal de 1988, como a lei de anistia, adequa-se ou não aos preceitos fundamentais da nova Carta 

democrática. Vale observar que, tal como nas ações diretas de inconstitucionalidade, são poucos os atores 

habilitados a provocar o STF a partir desse instrumento, quais sejam: Presidente da República; Mesa do Senado 

Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal (DF); Governador de Estado ou do DF; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da 

OAB; partido político com representação no Congresso Nacional; e confederação sindical ou entidade de classe 

de âmbito nacional. Desse modo, para além da regulação extremamente tardia dessa ferramenta legal, sem a qual 

eram mais diminutas ainda as chances de contestar a constitucionalidade da lei de anistia, o acesso ao STF é 

extremamente restrito, fatores que, combinados, dificultaram ainda mais a possibilidade de enfrentar a 

interpretação hegemônica da lei 6.683/79 no âmbito dos tribunais.  
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da persecução penal acabaram provocando a Ordem a agir perante o STF, Cezar Britto 

comenta que 

 

“o lançamento do debate mais aprofundado [sobre justiça de transição] se fez numa 

ação conjunta do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, e a 

Comissão da Anistia e a Ordem, em um seminário que se realiza pra debater a 

anistia. Esse debate fez com que tivesse uma ampla repercussão, positiva e negativa, 

exatamente porque o Brasil se surpreendia com o tema, e fez com que após uma 

declaração de quem tem que resolver era o judiciário, provocou a Ordem também a 

ir ao judiciário (...) o debate era um debate de sobrevivência democrática. Era um 

debate sobre a importância de não repetir por não saber” (Cezar Britto, entrevista 

pessoal). 

 

 Nesse sentido, frente à afirmação do Executivo de que o assunto da punição criminal 

individual se tratava de uma questão jurídica e não política, a ser dirimida exclusivamente 

pelo Judiciário, a postura da OAB foi a de que lhe cabia então provocar o STF a fim de dar 

continuidade ao processo de amadurecimento da democracia no país. Para Cezar Britto, 

 

“A partir do momento que setores do governo também compreendiam que era 

necessário efetivar a justiça de transição, essa repercussão foi extremamente 

importante. Setores do governo, como Ministério da Defesa, [se posicionaram] de 

forma contrária, o que fez com que o presidente Lula dissesse que o Executivo não 

iria interferir na questão, já que era uma questão dividida para o governo, e que um 

dia o judiciário se manifestaria. E aí porque, por conta disso, se é o judiciário que 

vai decidir, vamos buscar a ADPF (...) o governo disse que o Executivo não ia 

propor. Ao Executivo não propor e o Legislativo também não propor, precisaria 

provocar um outro órgão, que era o Judiciário, que só pode agir mediante 

provocação. Então, por isso, a opção da Ordem pelo Judiciário. E foi uma opção 

conversada com várias entidades da sociedade civil” (Cezar Britto, entrevista 

pessoal). 

  

Responsável tanto pela proposta da ADPF quanto por sua elaboração
241

, o Professor 

Fábio Konder Comparato afirma que “a ideia de propor a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental a respeito da aplicação da lei de anistia aos torturadores, assassinos, 

estupradores do regime empresarial-militar, me ocorreu subitamente quando eu percebi que 

tudo se encaminhava para um esquecimento” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal)
242

. 
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 Segundo o professor Comparato, “foi uma iniciativa própria, mas de qualquer maneira, isso não significa que 

o mérito é inteiramente meu. Aliás, eu não considero isso mérito, eu considero o cumprimento de um dever 

cívico. E acho que aprendi isso muito bem com Dom Paulo Evaristo Arns, ao trabalhar na Comissão de Justiça e 

Paz de São Paulo” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal). Embora a audiência pública tenha contribuído para 

aumentar a relevância do tema, fortalecendo a postura de Cezar Britto, já anteriormente favorável à questão, 

dentro do conselho da OAB, o Professor Comparato esclarece que “eu sempre aprovei as medidas tomadas pelo 

Ministro Tarso Genro, no Ministério da Justiça, com relação aos crimes contra a humanidade, cometidos durante 

o regime empresarial militar. Mas eu não me lembro de ter sido influenciado por essa audiência pública” (Fábio 

K. Comparato, entrevista pessoal). 
242

 Ao comentar a sua motivação como impulsionador da ADPF concernente à lei de anistia, o professor 

Comparato afirma que “a iniciativa de propositura dessa ação tinha um aspecto político. Ou seja, era preciso que 
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Segundo o eminente professor, após encontrar resistências contra a proposta na comissão que 

então presidia na OAB, ele resolveu discuti-la no plenário do conselho federal dessa mesma 

instituição, onde finalmente ela foi aprovada com o apoio de Cezar Britto, a despeito de 

expectativas iniciais de que novamente o tema pudesse gerar opiniões contrárias nesse espaço. 

Nas palavras do destacado jurista,  

 

“em 2008, eu presidia a Comissão de Defesa da República e da Democracia da 

Ordem dos Advogados do Brasil, criada por sugestão minha, em 2004, e na 

[ocasião] apresentei essa ideia de propor esta ação aos membros da Comissão. E lá 

tive a desagradável surpresa de ver que não havia unanimidade. E dois dos 

integrantes se manifestaram muito contra, com o argumento, que depois foi 

amplamente divulgado, de que anistia é esquecimento (...) não obstante esta 

manifestação não unânime da Comissão de Defesa da República e da Democracia, 

eu decidi levar o assunto ao plenário do Conselho Federal da OAB. E falei com o 

presidente da época para que ele pusesse o assunto em pauta. Ele manifestou, de 

início, uma certa relutância, e me deu a entender que certamente o plenário seria 

contrário à propositura da ação. Eu, não obstante, fui à sessão, e quando foi 

apresentada a proposta de ajuizamento dessa ação, eu defendi a proposta, e assim 

que eu terminei a minha exposição, o presidente perguntou se havia alguma objeção, 

se alguém queria falar, e imediatamente ele disse, “bom, então vamos pôr em 

votação. Está aprovado, por unanimidade”. Provavelmente deve ter surpreendido 

alguns conselheiros. Mas eu gostei do método [de votação] (...) Ele [Cezar Britto] 

depois defendeu, muito claramente, a propositura da ação, em todos os lugares em 

que foi interrogado a respeito” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal)
243

. 

  

Embora fosse, historicamente, tal como Dalmo Dallari e Hélio Bicudo, incansável 

crítico da interpretação hegemônica da lei de anistia, o professor Comparato afirma que até 

2008 não tinha ainda clareza sobre qual rota jurídica poderia ser utilizada para confrontar a 

visão sedimentada e amplamente aceita segundo a qual a lei 6.683/79 garantiria a impunidade 

dos agentes da repressão
244

. Após sua atuação na Comissão Justiça e Paz de São Paulo 

durante a ditadura, seu contato com a questão dos crimes da ditadura só seria aprofundado 

                                                                                                                                                                                     
o regime militar voltasse à pauta política. Ele não podia ser esquecido. Em grande parte, foi isso. Mas eu 

procurei dar uma argumentação técnica, evidentemente” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal). 
243

 Para o professor Comparato, “Eu acho que aí houve uma, por parte do Cezar Brito, uma destreza em 

apresentar a proposta, e de certa maneira, não estimular a discussão” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal). A 

respeito da aprovação, Cezar Britto comenta que “Foi uma decisão unânime (...) Nós tínhamos decidido pela 

ADPF de proteção aos militares que resistiram à ditadura militar, e tão logo encerrou esse debate eu propus 

também a outra ADPF, já que nós estávamos discutindo o direito de resistência, o direito do Brasil contar sua 

história, o direito de punir, então na mesma sentada foram aprovadas as duas ações. E para que não pairasse 

dúvidas, na seção subsequente, antes de ingressarmos com a ação, nós assinamos a petição da ADPF no plenário, 

com todo mundo percebendo que estava assinando pra mostrar que era decisão coletiva, e não uma ação 

individual” (Cezar Britto, entrevista pessoal).  
244

 Segundo o professor, “até 2008 eu não tinha uma ideia precisa do instrumento jurídico cabível para enfrentar 

essa interpretação perversa da lei de anistia. E isto me ocorreu subitamente” (Fábio K. Comparato, entrevista 

pessoal). 
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novamente em 1999
245

, quando um colega lhe apresentou pessoalmente Inês Etienne Romeu, 

única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis. A partir de um pedido da ex-militante, ele 

entraria com uma ação civil declaratória contra a União, seguida anos mais tarde por 

processos judiciais semelhantes nos casos da família Teles e da morte de Luiz Eduardo 

Merlino. Nesse sentido, o professor relata: 

 

“Então ela [Inês Etienne] me contou tudo isso [a respeito dos abusos que sofrera], e 

eu na época, ainda com as noções de direito vigentes, imaginei que ela queria uma 

indenização, porque disse a ela, há uma lei de anistia. Ela disse, “eu sei. Foi graças à 

lei de anistia que eu saí da prisão”. Eu não imaginava, na época, contestar a validade 

da lei da anistia. Então disse a ela, “mas a senhora sabe que já decorreu tempo 

suficiente para a prescrição. Ou seja, não se pode pedir nenhuma indenização da 

União Federal”. Ela me olhou muito séria e disse, “professor, eu não quero um 

tostão desse governo, porque isso é dinheiro que vem do povo”. Eu fiquei um tanto 

humilhado, e disse a ela, “sim, eu entendo a senhora. Respeito a sua posição. Então 

eu acho que nós podemos propor uma ação declaratória”. Ela disse, “é exatamente o 

que eu quero. Eu quero que a justiça do meu país declare que eu fui detida, 

torturada, mantida em cárcere privado, onde sofri torturas quase diárias, e fui 

violentada sexualmente. Eu quero que a justiça do meu país reconheça isso 

oficialmente”. Eu propus então, em 1999, a primeira ação judicial contra o regime 

de exceção (...) E depois de proposta essa ação, então eu fui procurado, primeiro 

pela família Teles, e depois pelos familiares de Luiz Eduardo Merlino, e propôs duas 

ações contra o coronel Ustra. Ações declaratórias (Fábio K. Comparato, entrevista 

pessoal)
246

. 

  

Todavia, ainda que as ações declaratórias fossem um caminho possível encontrado no 

campo cível, persistia o desafio sobre como proceder na seara criminal, dado o obstáculo 

imposto pela lei de anistia. A esse respeito, o professor comenta que 

 

“Eu não imaginava o tipo de ação aplicável. Porque como advogado, e não jurista, 

eu precisava de uma solução. O jurista pode dar a interpretação doutrinária, mas ele 

não dá, necessariamente, a solução judicial. Eu ainda não tinha imaginado essa 

solução [judicial] (...) no campo, digamos, de contestação da anistia criminal, isso só 

veio a se tornar patente pra mim (...) em 2008” (Fábio K. Comparato, entrevista 

pessoal).  

  

Uma vez identificado o caminho da ADPF como a rota jurídica existente para 

contestar a intepretação da lei de anistia, e dada a aprovação do conselho federal da OAB, as 

atenções se voltaram para a argumentação jurídica a ser utilizada na peça. Nesse sentido, a 
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 O respeitado jurista esclarece que “Eu era advogado comercialista, e não acompanhava judicialmente os 

casos, não era advogado que defendia as famílias dos que foram presos, torturados ou mortos pelo regime 

militar” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal). 
246

 Sobre o papel dos advogados e eventuais outras ações judiciais que poderiam ter seguido esses exemplos, o 

professor comenta que “O que me surpreendeu depois dessa época é que houve pouquíssimas ações propostas 

contra a União Federal. (...) E o que me surpreendeu foi que, que eu saiba, mais ninguém, nenhum advogado 

resolveu propor ações desse tipo. Eles se limitavam a defender os acusados pelo regime militar” (Fábio K. 

Comparato, entrevista pessoal). 
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OAB argumentaria que, ao anistiar crimes políticos e conexos, a lei fazia menção apenas 

àqueles cometidos contra a segurança nacional e a ordem política e social, regulados por 

legislação específica do período que não abarcava de modo algum os crimes comuns 

praticados por agentes públicos acusados de homicídios, tortura, estupros, desaparecimentos 

forçados e outros graves delitos. Em outras palavras, a OAB “pedia ao Supremo uma 

interpretação mais clara do art. 1º. da lei, de forma que a anistia concedida aos autores dos 

chamados crimes políticos e conexos não se estendesse a agentes públicos acusados de crimes 

comuns como estupro, desaparecimento forçado e homicídio” (Mezarobba, 2011, p. 17)
247

. 

Dessa forma, a estratégia foi a de focar-se na extensão supostamente equivocada da figura dos 

crimes conexos para abarcar agentes públicos acusados de crimes comuns, centrando-se assim 

na própria linguagem da legislação, sem menção à Convenção Americana de Direitos 

Humanos e sem o desenvolvimento mais profundo de argumentos do direito internacional dos 

direitos humanos que trouxessem à tona a discussão da natureza imprescritível e não 

anistiável dos crimes contra a humanidade. 

De acordo com Cezar Britto, a decisão de utilizar as categorias da própria lei de anistia 

e de fazer a argumentação girar em torno da má aplicação, pela jurisprudência, da figura dos 

crimes conexos buscava evitar as críticas de que os crimes de lesa-humanidade eram 

posteriores à promulgação da lei e não poderiam, portanto, abranger essa discussão. Na sua 

avaliação, 

 

“Ele preferiu, no texto formal, falar em crime conexo porque era a expressão que a 

lei de anistia usava (...) Também pra evitar a discussão da formulação do que é 

crime contra a humanidade. O conceito crime contra a humanidade ele é debatido 

pós-lei da anistia, e aí daria argumentação pra que eles dissessem, “olha, o Brasil só 

se teve a proibição pós-lei da anistia”. Então foi um cuidado que se teve pra evitar 

trazer um crime que é criado mais na modernidade que não havia na época que a 

anistia foi aprovada (...) Olha, se era negado a tortura, então não era um crime 

aceito. Então ele não podia ser considerado como conexo. Então entramos um pouco 

no linguajar da legislação como foi debatida e como ela era compreendida (...) Nós 

achávamos que esse era o ponto majoritário, inclusive do tribunal, na decisão dos 

precedentes que ele já tinha aplicado” (Cezar Britto, entrevista pessoal). 

 

Indagado sobre o teor da argumentação que consta na peça da ADPF, o Professor 

Comparato reconhece, por sua vez, que não lhe parecia que questões extraídas do direito 

internacional teriam grande acolhida pelos Ministros do STF, o que explicaria então a 
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 Nesse mesmo sentido, Ventura (2011) recorda ainda que a OAB alegava também, entre outros argumentos, 

que a lei de anistia não havia sido objeto de recepção pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 5º. XLIII 

veda a concessão de anistia para o crime de tortura, e que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já tinha 

determinado em vários casos a nulidade de auto-anistias decretadas por governantes. 
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ausência desses elementos em favor da discussão sobre a extensão dos crimes conexos. Nas 

suas palavras, 

 

“eu acho que isso foi uma deficiência da argumentação. Eu, como advogado, eu 

procurei usar os argumentos que me pareceram que mais impressionariam os juízes, 

e não me pareceu que os argumentos de direito internacional impressionassem os 

Ministros do Supremo. Mas eu, depois, me dei conta de que essa minha visão estava 

errada” (Fábio K. Comparato, entrevista pessoal). 

 

De todo modo, a despeito da questão concernente ao foco da argumentação da peça, para 

Cezar Britto, havia elementos suficientes para acreditar na possibilidade de uma resposta 

favorável do STF, sobretudo depois do caso de extradição do major do Exército uruguaio 

Manuel Cordero Piacentini (Caso Cordero), no qual havia sido reconhecido o caráter 

permanente do crime de desaparecimento forçado
248

. Assim, 

 

“Nós tínhamos a esperança que ganharíamos essa ação, porque o Supremo em 

julgamentos de extradição (...) [reconheceu] que era crime continuado, enquanto 

tivesse desaparecido o corpo. Enquanto não apresentasse a família. E olha, essa é 

uma era uma das fundamentações principais da nossa ação. Mas infelizmente o 

Supremo Tribunal Federal não julgou favorável. É como se o torturador alheio fosse 

mais feio do que o nosso torturador. E contando, na minha avaliação, nos votos, com 

a mentira histórica de que houve uma concertação da sociedade pró-anistia, rejeitou 

a nossa ação. E o interesse nessa mentira histórica, fundada pela amnésia, e que dizia 

que haviam duas OAB, a OAB que tinha concordado com a lei da anistia, e uma 

OAB, que eu presidia, que não concordava. Isso era uma mentira histórica, porque a 

OAB nunca concordou com a anistia (...) você vê que quando foi julgado na 

extradição, se você olhar as notas taquigráficas, o Ministro Marco Aurélio [diz] 

“olha, nós estamos julgando aqui também o mesmo caso da OAB”. Então essa 

matéria não era estranha naquele debate dos argentinos. E nós ganhamos o debate 

dos argentinos” (Cezar Britto, entrevista pessoal). 

 

4.4 O Supremo Tribunal Federal (STF): irrelevância do direito internacional e falta de uma 

agenda de direitos 

 

4.4.1 O STF, a Assembleia Nacional Constituinte e os padrões decisórios do tribunal na nova 

ordem constitucional 

 

A respeito da evolução institucional do STF, Nunes (2010) condensa as conclusões 

dos principais estudos sobre a temática (cf. Viotti, 2006; Carvalho, 2008; Kapiszewski, 2007; 

2012; Oliveira, 2012), argumentando que o tribunal foi inicialmente criado após a 

promulgação da República sob a inspiração do modelo liberal norte-americano como parte de 
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 STF, Extradição 974-0 República Argentina, acórdão de 06/8/09, pub. 04/12/09, DJe N. 228. 
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um sistema de pesos e contrapesos, cujo objetivo primordial seria mediar os conflitos entre os 

três poderes e distintos níveis de governo. Contudo, a partir da Revolução de 1930, e 

sobretudo após a instalação do Estado Novo, seu papel foi alterado pelos atores políticos, que 

passaram a utilizar a corte mais como “um mecanismo de governança para o governo federal 

contra forças centrífugas no sistema político” (Nunes, 2010, p. 87). Tal função manteve-se 

praticamente inalterada tanto no regime democrático inaugurado em 1946 quanto na ditadura 

militar, quando alterações promovidas na composição e prerrogativas do Supremo por meio 

do AI-2 e AI-5 transformaram-no definitivamente em um tribunal favorável ao regime, 

incapaz de opor qualquer forma de resistência às suas políticas autoritárias
249

. 

Desse modo, como resultado do processo de profissionalização do STF iniciado por 

Vargas e mantido por todos os governos subsequentes
250

, em um ambiente jurídico no qual a 

cultura legal era profundamente positivista, as indicações de profissionais empenhados com a 

supremacia do governo federal, a necessidade de assegurar a governabilidade do país e a 

defesa de um forte esquema de separação de poderes que restringia e autolimitava o papel do 

Judiciário em questões executivas e legislativas levaram ao desenvolvimento de um viés pró-

governo no tribunal, alinhado durante a maior parte da sua história com o Executivo (Nunes, 

2010, p. 82). Longe de representar um risco imediato de autonomização ou foco de oposição, 

a profissionalização do tribunal ajudou a consolidar relações de cooperação e acomodação 
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 O AI-2 permitiu ao governo interferir diretamente na composição do STF, aumentando o número de ministros 

de 11 para 16, “tendo sido nomeados cinco ministros com militância partidária na UDN [União Democrática 

Nacional], mais adequados, portanto, à política do momento” (Viotti, 2006, p. 167). Já o AI-5 proibiu a 

concessão de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e 

social e a economia popular, retirando do STF qualquer mecanismo de controle e supervisão da legalidade das 

prisões efetuadas pelos agentes da ditadura militar. Ademais, dentro da lista dos cassados com base no AI-5, três 

dos seus ministros foram aposentados compulsoriamente, quais sejam Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e 

Vitor Nunes Leal. Em solidariedade, o então presidente do STF, ministro Gonçalves de Oliveira, renunciou ao 

cargo e solicitou sua aposentadoria, no que foi acompanhado por Lafayette de Andrada. Em razão desses 

expurgos e aposentadorias, “o Supremo encontrava-se em 1969 quase totalmente renovado”, com seus assentos 

ocupados “por ministros da confiança do regime” (Viotti, 2006, p. 173). Com essa nova composição favorável à 

ditadura, apenas um mês e meio depois, o AI-6 reduziu de 16 para 11 o número de ministros do STF, restaurando 

o seu número original de vagas. 
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 A partir de Vargas as qualificações profissionais dos juízes passaram a ser o principal critério de indicação 

para o cargo de Ministro do STF pelo Executivo (Kapiszewski, 2007, pp. 164-182; Kapiszewski, 2012, pp. 93-

119; Oliveira, 2012, pp. 51-75; Santos; Da Ros, 2008). Nesse sentido, o mérito, a expertise e o conhecimento 

jurídico se converteram nas forças propulsoras das nomeações (Oliveira, 2012, p. 63), e os presidentes passaram 

a indicar em geral ministros sem filiações político-partidárias explícitas, cuja trajetória prévia se concentrava 

principalmente na magistratura federal, advocacia ou então nos Ministérios Público ou da Justiça. Com o tempo, 

“o perfil de carreira dos ministros foi deixando de ser predominantemente de magistrados e passando a englobar 

carreiras diferentes dentro do próprio mundo do Direito e abrindo maior espaço aos “políticos”, que são em sua 

grande maioria ligados ao Ministério da Justiça” (Oliveira, 2012, p. 62). 
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frente ao Executivo, fomentando, ao longo do tempo, a manutenção e preservação desse perfil 

dos seus integrantes pelos líderes políticos
251

. Segundo Kapiszewski (2012, pp. 107-108), 

 

“embora a profissionalização da Corte não garantisse que ela apoiaria 

consistentemente as políticas do governo, o STF tinha provado ser um previsível 

parceiro de governo (...). Ele tinha em geral adotado posições legais hegemônicas e 

era capaz de emprestar legitimidade às ações e políticas do governo que ele 

sustentava. E sua inclusão de ministros com experiência política (cujas nomeações 

formavam parte da profissionalização da alta corte como definido aqui) significavam 

que em qualquer momento algum subconjunto de seus membros acreditariam que o 

STF tinha um papel a desempenhar na governança e compreenderiam a dificuldade 

de governar no contexto institucional idiossincrático e predisposto a crises do 

Brasil”
252

. 

 

Em meio ao processo de redemocratização do país, durante os trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC), houve discussões sobre a pertinência da 

manutenção do STF, já que certos grupos e indivíduos motivados pela doutrina constitucional 

comunitarista europeia do pós-Segunda Guerra defendiam a criação de um novo tribunal 

constitucional em substituição ao Supremo. Porém, ao final prevaleceram os defensores do 

status quo e desse papel institucional histórico do tribunal, dentre os quais se incluíam o 

governo Sarney (1985-1990) e os próprios ministros do STF do período da ditadura, 

reconhecidos por seu agressivo lobby durante a ANC (Nunes, 2010; Koerner; Freitas, 

2013)
253

. Assim, a Constituinte decidiu fortalecer a posição institucional do Supremo como 

cúpula do Judiciário, delegando-lhe ainda mais autoridade, o que levaria ao empoderamento 

dos ministros nomeados durante o regime militar e à consolidação de um tribunal preocupado 

mais com seu papel na governança do país do que com a promoção de direitos 

constitucionais. Para Koerner e Freitas (2013, p. 181), “A preservação do STF era a da própria 

ordem constitucional moribunda de que era o intérprete supremo”, e sua atuação seria 
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 Além disso, dada a trajetória histórica de profissionalização do STF, ficava cada vez mais custoso tanto para 

os líderes eleitos quanto não-eleitos justificar manipulações da Corte ou nomeações de perfil mais politizado. De 

qualquer forma, em razão do viés pró-governo do tribunal e dos raros desafios colocados por sua atuação, poucas 

foram as vezes em que as lideranças políticas chegaram a esse extremo, e a prudência da corte bem como sua 

preocupação pragmática com as dificuldades do exercício de poder parecem ser a explicação mais plausível para 

a sua bem-sucedida sobrevivência institucional a despeito das mudanças de regime pelas quais o país passou. 
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 Para Nunes (2010), “Os presidentes brasileiros desde Vargas tinham escolhido ministros da Suprema Corte 

baseando-se em considerações jurídicas e políticas. Em primeiro lugar, os presidentes escolheram juízes que 

tinham formação positivista e que tivessem pertencido aos círculos jurídicos tradicionais do Brasil. Em segundo 

lugar, eles selecionaram juízes que também tivessem tido cargos políticos. Como consequência dessas 

estratégias, o Supremo Tribunal Federal, embora não compartilhando uma filiação partidária com qualquer ator 

ou interesse, estava predisposto a apoiar a autoridade dos poderes eleitos de modo geral, e do executivo em 

particular” (Nunes, 2010, p. 135). 
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 A esse respeito, cumpre observar que “Os ministros do STF foram importantes atores na Constituinte, 

construindo alianças com os parlamentares de centro e centro-direita, para que apoiassem a preservação do 

tribunal” (Koerner; Freitas, 2013, pp. 162-163). 
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caracterizada “pela perspectiva da continuidade política com o regime anterior, bem como a 

preocupação com a estabilidade social e a governabilidade diante dos novos direitos e 

garantias e da redefinição dos poderes governamentais” (ibidem, p. 180). 

Durante as discussões e trabalhos da ANC, três propostas a respeito da estrutura do 

STF circulariam entre os constituintes, competindo pelo formato final de organização futura 

do máximo órgão judicial (ibidem, p. 163). Em primeiro lugar, havia o plano de criação de 

um tribunal constitucional ou tribunal de garantias constitucionais, que teria “atribuições 

exclusivas sobre questões constitucionais, com ministros temporários, ou escolhidos pelo 

Congresso Nacional, ou pelos três poderes da República” (ibidem). Já a segunda proposta era 

a manutenção do Supremo e da “sua função unificadora da legislação federal, com ministros 

vitalícios” (ibidem, p. 164), mas com a criação “de uma seção especializada para conhecer as 

questões constitucionais, composta por ministros temporários” (ibidem, p. 163). Por fim, a 

terceira possibilidade era a continuidade institucional do STF, “que permaneceria como 

tribunal constitucional, federal e de cassação com ministros vitalícios” (ibidem, p. 164). 

Ainda antes da instalação da ANC, a questão referente ao futuro do STF já era 

discutida quando do funcionamento da Comissão Afonso Arinos
254

, um grupo de notáveis ao 

qual Sarney havia encarregado a tarefa de redigir um anteprojeto de Constituição. Segundo 

Rocha (2013), a despeito da composição majoritariamente conservadora da Comissão, o 

campo progressista de seus integrantes se impôs nos trabalhos e atividades do grupo desde o 

início. Como resultado, eles ditariam uma diretriz orientada pela doutrina comunitarista, a 

partir do anteprojeto de Constituição formulado por José Afonso da Silva, que se baseara, por 

sua vez, nas Constituições portuguesa e espanhola, tributárias do neoconstitucionalismo 

alemão do pós-guerra. Dentro dessa proposta, propunha-se a criação de um tribunal 

constitucional com “a função essencial de “guardião da Constituição””, cujos 

“pronunciamentos a propósito da constitucionalidade das leis obrigariam não apenas todos os 

órgãos do Poder Judiciário como os demais poderes do Estado” (Rocha, 2013, p. 63). 

Todavia, apesar da adoção de uma concepção comunitária de Constituição e da defesa 

de um sistema de governo semi-presidencialista, ao final foi derrotada a proposta de José 

Afonso da Silva com relação ao Supremo, e o anteprojeto constitucional da Comissão Arinos 

“não propôs mudanças substantivas para as características institucionais do STF” (Nunes, 
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 Criada em 18 de julho de 1985 pelo presidente Sarney, sua denominação oficial era a de Comissão Provisória 

de Estudos Constitucionais (Rocha, 2013, p. 61). 
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2010, p. 119)
255

. Segundo Koerner e Freitas (2013), a Comissão decidiu acolher as demandas 

e pressões dos ministros da corte, que haviam sido explícitos na defesa da continuidade da 

organização e competências do STF (Koerner; Freitas, 2013, p. 147). Por outro lado, para 

além do lobby dos juízes, Nunes (2010) argumenta que tal resultado se devia também à 

importante presença de vários representantes dos círculos legais mais tradicionais dentro da 

Comissão, dentre os quais muitos ideólogos de direita e colaboradores do regime militar. Se 

em outros tópicos o campo progressista havia conseguido se impor, tais atores teriam 

dominado os debates relativos à organização do Judiciário, jamais aceitando a substituição do 

STF (Nunes, 2010, p. 120). 

Já no tocante mais propriamente à ANC, a questão voltaria a ser discutida novamente 

no âmbito da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, a qual integrava a 

comissão da Constituinte responsável por definir as instituições governamentais e organização 

dos poderes. Logo após a sua instalação, a fim de fomentar a discussão a respeito da estrutura 

da cúpula do Judiciário, a subcomissão realizou uma audiência pública com três juristas, os 

quais defenderam explicitamente a necessidade de criação de um tribunal constitucional. Um 

dos expositores, José Lamartine, da OAB, chamou a atenção para o fato de que as 

Constituições do pós-Segunda Guerra não se limitavam mais apenas a impor restrições à 

autoridade do Estado, criando antes responsabilidades sociais e promessas constitucionais 

cujo cumprimento e efetividade exigiram a criação de um tribunal constitucional.  

Após a celebração desse evento, o relator da subcomissão, Plínio de Arruda Sampaio 

(PT/SP), aderiu à ideia de criação de um tribunal constitucional composto por novos 

ministros, “conforme a orientação de seu partido e da OAB” (Koerner; Freitas, 2013, p. 164). 

De acordo com a sua proposta, a nova corte seria composta de nove ministros, dos quais o 

presidente, o Congresso e o STF transformado em Tribunal Superior de Justiça escolheriam, 

cada um, três juízes, com mandatos únicos não renováveis de doze anos. Além disso, o 

projeto expandia o rol de atores legitimados a acessar ao tribunal frente ao tema do controle 

de constitucionalidade, incluindo o presidente da república; as mesas do Senado, da Câmara 

dos Deputados, das Assembleias Legislativas estaduais, e das Câmaras de Vereadores; os 

tribunais superiores e de justiça; o conselho federal da OAB; partidos políticos registrados; e 

os promotores-gerais (cf. Koerner; Freitas, pp. 165-166; Nunes, 2010, p. 123). 

Segundo Nunes (2010, p. 123), 
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 Nesse sentido, tal como defendido pelos ministros do STF e pelo governo Sarney, o Procurador-Geral da 

República continuava a ser o único ator legitimado a provocar o Supremo frente à questão do controle de 

constitucionalidade (Nunes, 2010, p. 119-120). 
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“a ideia geral de uma corte constitucional tem de ser atribuída a um grupo de juristas 

de São Paulo que trabalharam como assessores da Assembleia e com os quais ele 

[Plínio de Arruda Sampaio] interagiu enquanto formulava sua proposta (entrevista 

com Arruda Sampaio, 2006). Esses ideational carriers admiravam os sistemas 

europeus de adjudicação constitucional e acreditavam que tal sistema, se 

transplantado ao Brasil, poderia servir tanto para validar a nova Constituição quanto 

para contrabalançar o poder do executivo federal. Os defensores de uma corte 

constitucional, em outras palavras, acreditavam que a substituição do STF era 

necessária para a emergência de um judiciário disposto a executar a Constituição, a 

despeito das preferências do presidente, e desenvolver a Carta de direitos”
256

. 

 

Tão logo anunciada, a proposta de Plínio de Arrruda foi duramente criticada por ex-

ministros do STF na imprensa, e os integrantes do Supremo “se engajaram em discussões com 

membros da assembleia com o propósito de construir apoio para o seu próprio projeto” 

(ibidem, p. 124), realizando forte lobby frente aos constituintes. O plano foi apoiado pelo líder 

do PMDB, Mário Covas (PMDB/SP), mas ao final não foi bem recebido pelos demais 

membros da subcomissão (Koerner; Freitas, pp. 164-165). Como resultado, “as negociações 

levaram à adoção da formulação de Michel Temer (PMDB/SP): a criação de uma seção 

constitucional dentro do STF” (ibidem, p. 165)
257

.  

De acordo com esse projeto, o STF era mantido como a corte máxima do país, mas 

com um total de 19 ministros. Desses juízes, 11 teriam mandatos vitalícios e seriam indicados 

pelo presidente, dos quais ao menos quatro deveriam ser magistrados, enquanto que os 

restantes oito teriam mandatos temporários de doze anos. Quatro deles seriam nomeados pelo 

presidente, após aprovação congressual, e os demais pelo Congresso; em conjunto com outros 

quatro ministros vitalícios, esses oito juízes temporários comporiam a seção constitucional do 

Supremo, dentro da qual os ministros vitalícios não poderiam permanecer por mais de seis 

anos (Nunes, 2010, p. 124). Segundo Nunes (2010), o novo projeto limitava a influência que 

tanto os ministros nomeados pela ditadura militar quanto aqueles futuramente nomeados pelo 

presidente poderiam ter sobre as discussões constitucionais, ao mesmo tempo em que permitia 

uma rotatividade dos integrantes do tribunal com a finalidade de aumentar a sensibilidade da 

corte ao contexto sociopolítico (ibidem). 

 Aprovada essa proposta, a subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 

enviou o projeto para a análise da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo. Em audiência pública dessa comissão, Márcio Thomaz Bastos reafirmou a postura 
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 A subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público da qual Plínio era presidente foi assessorada por um 

grupo de magistrados e promotores de São Paulo, os quais participavam de movimentos associativos (Maciel, 

2002 apud Koerner; Freitas, 2013, p. 164). 
257

 Segundo Koerner e Freitas (2013, p. 164), a proposta foi formulada por juízes paulistas da Apamagis 

(Associação Paulista de Magistrados). 
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da OAB de que era necessário aprovar a criação de um novo tribunal constitucional mais 

condizente com o espírito da nova Constituição (ibidem, p. 126). Por outro lado, no mesmo 

evento, o ministro do STF Sydney Sanches defendeu a preservação do Supremo, uma vez que 

a instituição teria demonstrado repetidas vezes ao longo da história brasileira seu valor e 

utilidade na mediação de conflitos políticos e sociais (ibidem). Para ele, apenas o processo de 

seleção dos integrantes do STF deveria sofrer alterações, e o presidente deveria escolher os 

ministros de listas que lhe fossem enviadas pelo próprio Supremo (ibidem). 

 Na avaliação de Nunes, 

 

“Essas duas posições ilustram as ideias em conflito que guiaram os debates dentre 

da assembleia constituinte. Num lado do debate, um grupo de ideational carriers 

tentou construir uma coalizão em torno da ideia de que as modernas democracias em 

geral, e o Brasil em particular, exigiam a criação de uma instituição judicial 

preocupada exclusivamente com questões constitucionais e de direitos. A 

composição da instituição deveria, ademais, estar sujeita a alguma forma de controle 

político para prevenir que ela se descolasse da realidade política do momento ou das 

necessidades cambiantes e problemas candentes do país. Por outro lado, entretanto, 

atores legais tradicionais buscaram construir uma coalizão em torno da ideia 

dominante de que o papel do STF era agir como um poder moderador no 

fragmentado sistema político do Brasil, e não como um garantidor de valores 

constitucionais vagos. Além disso, esses atores defendiam a ideia de que para servir 

seu papel de modo mais eficiente, as cortes deveriam se manter separadas da esfera 

política” (ibidem) 

 

Ao final, prevaleceu na comissão uma solução de compromisso entre essas duas 

posições divergentes, e “foram aprovadas mudanças importantes no anteprojeto que 

consolidaram a combinação da continuidade quanto à estrutura do STF e a ampliação do 

acesso ao controle direto da constitucionalidade de normas, proposta pela centro-esquerda” 

(Koerner; Freitas, 2013, p. 166). Assim, aboliu-se a seção constitucional especializada 

aprovada antes pela subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público, e o STF voltou a 

ter a estrutura então vigente, mas com 16 ministros com mandatos vitalícios
258

. No que dizia 

respeito aos atores legitimados a apresentar ADINs (ações diretas de inconstitucionalidade), 

houve o acréscimo do primeiro-ministro, uma vez que a comissão havia escolhido o 

parlamentarismo como forma de governo, bem como dos governadores e das confederações 

sindicais, com a exclusão dos tribunais superiores e tribunais de justiça.  

Com a confirmação desse projeto, seu texto foi encaminhado para a Comissão de 

Sistematização, última etapa de apreciação do tema antes das votações em plenário. Se na 
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 O Executivo escolheria cinco ministros, a Câmara dos Deputados seis, e o STF enviaria para o presidente 

listas das quais ele teria que selecionar os restantes cinco ministros. Todos os indicados deveriam ser aprovados 

por uma super-maioria do Senado Federal (Nunes, 2010, p. 127). 
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Comissão havia prevalecido uma solução que tentava conciliar a manutenção do STF 

propugnada pelo governo, direita e STF com a ampliação de acesso ao tribunal defendida pela 

centro-esquerda, nesse novo lócus de discussão “os dispositivos polêmicos do STF 

começaram a sofrer modificações, com negociações entre a direção da Constituinte e o STF” 

(ibidem, p. 167). Desse modo, aprovou-se a redução do número de ministros de 16 para 11, 

nomeados pelo presidente e com mandatos vitalícios, e foram derrotadas as propostas de 

centro-esquerda que buscavam alterar a composição do tribunal, o mecanismo de seleção de 

seus membros e a natureza dos mandatos dos ministros
259

 (ibidem, pp. 170-171). Frente à 

enorme pressão do STF, as únicas vitórias dos opositores do Supremo foram a revogação da 

avocatória
260

 e a inclusão de dispositivos sobre o mandado de injunção, as quais se somaram 

ao acesso ampliado ao tribunal. 

Uma vez no Plenário, aprovou-se a emenda substitutiva do “Centrão” sobre o 

Judiciário. Embora ela não alterasse a estrutura institucional do STF, preservada com sucesso 

na Comissão de Sistematização, foram realizadas três mudanças frente ao projeto de 

Constituição “A” da comissão, quais sejam: necessidade de aprovação das indicações de 

ministros realizadas pelo presidente por maioria absoluta do Senado; acréscimo das entidades 

de classe de âmbito federal ao conjunto de atores legitimados a apresentar ADINs; e 

restauração da avocatória. Posteriormente, nas votações dos destaques, manteve-se o 

substitutivo do Centrão, do qual se suprimiu apenas o instrumento da avocatória, e foram 

rejeitadas todas as “emendas de centro-esquerda que procuravam modificar a composição e as 

atribuições do STF” (Koerner; Freitas, 2013, p. 174). Desse modo, “Em aliança com os 

conservadores, ministros do STF e juízes foram bem-sucedidos em preservar o STF com 

muitos poderes concentrados e papéis institucionais acumulados, e em fortalecer o Poder 

Judiciário, acentuando seu insulamento institucional, sem controles ou participação externos” 

(ibidem, p. 173). 

De modo similar, ao refletir, de maneira mais ampla, sobre esse importante momento 

da transição, Pereira (2010) conclui que a capacidade das elites judiciária e militar de evitar a 

perda de suas prerrogativas no Brasil foi máxima, e “as organizações conservadoras do 

Judiciário e das Forças Armadas mantiveram-se praticamente incólumes, apesar da transição 
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 Dois-terços dos membros votantes da Comissão de Sistematização rejeitaram a adoção do método de seleção 

dos ministros proposto pela Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de governo (Nunes, 2010, p. 127). 

Também foram rejeitadas emendas de constituintes do PMDB que visavam alterar o número de ministros do 

STF e pôr fim ao caráter vitalício desses cargos (Koerner; Freitas, 2013, p. 169). 
260

 Instituída pela ditadura em 1977, a avocatória era um mecanismo que permitia ao STF atrair para a sua 

jurisdição casos de tribunais inferiores. 



498 
 

para a democracia” (Pereira, 2010, p. 239). Defendendo o status quo, foram determinantes 

para que a tônica da mudança de regime fosse ditada, por um lado, pela amnésia e 

esquecimento, e, por outro, por um “confesso orgulho pelo passado autoritário” (ibidem, p. 

240). 

Assim, prevaleceu a postura legal tradicional e positivista segundo a qual o STF 

deveria se ater às questões de governabilidade e exercício de poder em detrimento da proteção 

de direitos e do cumprimento de promessas e valores constitucionais vistos como vagos e 

irrealistas. Diante desse cenário de vitória da coalizão conservadora interessada na defesa do 

status quo e do papel histórico do STF como instituição “desenhada para facilitar o controle 

federal sobre a estrutura geral do sistema político brasileiro” (Nunes, 2010, p. 135), o 

Supremo continuou a desempenhar a “função de governança” (ibidem) que havia adquirido 

desde a década de 1930. Nesse sentido, o tribunal privilegiou a mediação de conflitos sobre 

distribuição de poder institucional e a análise das implicações legais das políticas econômicas 

do Estado, demonstrando forte resistência para assumir suas novas responsabilidades frente à 

promoção dos direitos constitucionais da nova ordem democrática (Kapiszewski, 2007; 2010; 

2011; 2012; Nunes, 2010; Brinks, 2011; Oliveira, 2011). 

Essa postura ficaria evidente no tratamento concedido pelo Supremo ao instrumento 

do mandado de injunção, mecanismo chave para a promoção judicial dos direitos 

constitucionais que permite ao Supremo forçar os políticos eleitos a criar as políticas e normas 

regulatórias necessárias para o cumprimento e provisão das promessas da nova Constituição. 

Desenhado para que o Supremo tivesse amplas oportunidades de ser tornar um “legislador 

positivo” (Nunes, 2010, p. 169), uma vez que, na ausência de legislação que impeça o gozo de 

direito ou liberdade constitucional, qualquer indivíduo ou grupo pode requerer frente ao STF 

um mandado de injunção
261

, esse instrumento legal teve o seu escopo e alcance decisivamente 

limitados pelo tribunal, que se recusava assim a assumir um papel mais relevante no avanço 

da justiciabilidade de direitos. 

Um ano após a promulgação da Constituição, em novembro de 1989, o STF analisou 

pela primeira vez um pedido de mandado de injunção (MI-107). Responsável pelo caso, o 

ministro Moreira Alves, nomeado por Geisel em 1975 e aposentado compulsoriamente apenas 

em 2003, debruçou-se sobre questões fundamentais que definiriam a aplicabilidade e impacto 

do MI, traçando a posição finalmente aprovada unanimemente pelos demais ministros que 
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 O mandado de injunção permite alegar que o fracasso do Congresso de implementar uma regra regulatória 

sobre um preceito constitucional é inconstitucional porque impede o pleno exercício de direitos e liberdades 

constitucionais. 
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esvaziaria esse mecanismo de qualquer relevância maior para a promoção de direitos. Isso 

porque Moreira Alves defendeu que o Supremo não estava habilitado a preencher, a partir 

desse instrumento, as omissões legislativas que inviabilizavam o usufruto das garantias 

constitucionais, firmando assim que o tribunal só poderia informar ao respectivo órgão do 

Estado a necessidade de empreender a ação legislativa requerida (ibidem, p. 173). 

Em casos subsequentes esse entendimento sobre a natureza meramente declaratória do 

MI foi confirmado e aprofundado pela corte, que restringia ainda mais o alcance do 

instrumento ao impor limites às situações sob as quais ele poderia ser requisitado (Barroso, 

2006, pp. 120-121)
262

. Desse modo, o STF rechaçou o papel de “motor institucional para o 

cumprimento do caráter programático da Constituição” (Nunes, 2010, p. 174), sinalizando sua 

determinação “de resistir a aplicar os novos direcionamentos político-ideológicos impostos 

pela Constituição” (Vieira, 2002, p. 200). Para Kapiszewski (2010), esse era um claro 

exemplo de como o STF buscava ativamente limitar seu papel na política a partir de uma 

“jurisprudência defensiva”, por meio da qual rechaçava certo conjunto de demandas “num 

esforço de delinear os tipos de casos que a Corte conhecerá, formulando decisões (ou 

deixando de fazê-lo) com a intenção de desencorajar a apresentação de certos tipos de casos” 

(Kapiszewski, 2010, p. 72)
263

. Como resultado, dada essa jurisprudência restritiva, grupos e 

indivíduos foram induzidos a buscar a ação civil pública, de competência do Ministério 

Público, como via privilegiada para a promoção e proteção de direitos constitucionais, função 

que originalmente deveria ter sido canalizada pelo MI não fosse o seu esvaziamento pelo STF 

(Nunes, 2010, pp. 174-175). 

Assim, em outras palavras, valendo-se de “um entendimento clássico e rígido do 

princípio de separação de poderes” (Barroso, 2006, p. 126), os ministros reforçaram a tradição 

histórica acomodatícia e cooperativa do tribunal frente ao poder político (cf. Kapiszewski, 

2007; 2010; 2011; 2012; Nunes, 2010; Koerner, 2013)
264

, justificando as restrições impostas 

ao MI por meio do argumento de que lhes era vedado o exercício de funções normativo-
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 Assim, “a corte limitou o seu alcance dentro do terreno legislativo em casos concretos de revisão nos quais os 

demandantes alegavam uma omissão legislativas (Mandados de Injunção [MIs] 107, 232 e 283)” (Kapiszewski, 

2011, p. 157). Segundo Ramos (2010, p. 125), essa posição prevaleceu até 2007, quando o STF “proferiu a 

primeira decisão de natureza constitutiva no MI 721”. Para a autora, “esta mudança de entendimento foi 

realizada apenas depois de o STF ter comunicado a omissão do legislador em mais de uma oportunidade e não 

ter visto as suas decisões acatadas em nenhuma delas” (ibidem), de tal modo que o recorrente descumprimento 

de suas decisões teria contribuído para a nova postura do tribunal. 
263

 Para a autora, “A falta de controle formal da Corte sobre os seus processos e expedientes, os numerosos 

mecanismos disponível para acessá-la (que em conjunto produzem o seu massivo volume de casos), e sua 

discrição decisória procedimental tanto encorajaram quanto permitiram o desenvolvimento de uma 

jurisprudência defensiva” (Kapiszewski, 2010, p. 73). 
264

 Os estudos de Carvalho (2005; 2009) e Pacheco (2006) sobre ADIns também revelam como os ministros do 

STF limitaram os processos constitucionais, utilizando seletivamente os seus poderes. 
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legislativas. Utilizando a referência do juiz boca da lei que, porém, na prática, constrangia de 

maneira seletiva e conservadora as disposições do Direito positivo relativas ao MI, afastando-

se, portanto, do seu papel de servo da norma geral escrita, o Supremo reforçava que “seu 

propósito institucional era agir como árbitro final em conflitos entre os poderes ou entre os 

diferentes níveis de governo no sistema federativo do Brasil, e não como o defensor de 

promessas constitucionais” (Nunes, 2010, p. 179), recusando-se a assumir uma disposição 

expressa da Constituição.  

Consequentemente, os ministros “deram mais peso a critérios como eficiência, 

utilidade, conveniência, oportunidade, segurança ou governabilidade, do que à própria 

normatividade, agindo, assim, de forma mais consequencialista do que principista” (Vieira, 

2002, p. 231). Nesse sentido, prevalecia a noção de que “a aplicabilidade de direitos 

fundamentais deve ser vista no contexto das realidades políticas e econômicas existentes” 

(Hoffman; Bentes, 2008, p. 107). Para Koerner (2013, p. 81), 

 

“No quadro político do início dos anos 1990 — de instabilidade política e crise do 

desenvolvimentismo —, o STF conformou a jurisdição constitucional de modo a 

limitar a frequência e o alcance de sua atuação conforme prevista pela Constituinte. 

Ministros do antigo regime e os de orientação liberal elaboraram um regime 

jurisprudencial que concorreu para a estabilização democrática e a constituição de 

um regime liberalizante. Ou seja, o STF combinou efetivação e neutralização de 

regras constitucionais segundo os domínios e o seu sentido estratégico para a direção 

política do governo federal, voltado às reformas liberalizantes do Estado”. 

 

Essa abordagem restritiva sobre o papel de governança do STF se estendia, contudo, 

para além do mandado de injunção e era observada também no exercício do controle de 

constitucionalidade levado a cabo pelo Supremo, tanto no que dizia respeito aos tópicos que 

dominavam a agenda do tribunal quanto no que se referia à postura de silêncio e conivência 

que o Supremo adotou frente ao debate sobre a constitucionalidade da legislação da ditadura 

militar no novo contexto democrático. Na ADIn n
o
. 2, proposta em 1989 e decidida pelo STF 

em 1992, a maioria dos ministros concordou com a tese do juiz Paulo Brossard segundo a 

qual as ações diretas de inconstitucionalidade valiam apenas para leis aprovadas após a 

entrada em vigor da nova Constituição, não permitindo assim que o Supremo julgasse a 

compatibilidade das leis pré-constitucionais com a Carta Magna de 1988 (Río, 2014, pp. 

1181-1182). Como resultado, o tribunal decidiu não se pronunciar a respeito da legislação do 

período autoritário ainda em vigor, o que significava, na prática, ratificar, proteger e conservar 

o legado da ditadura, blindando em especial o regime de impunidade decorrente da lei 

6.683/79, o que garantia que a ditadura encontrasse por meio do STF “um resguardo 
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institucional, uma espécie de apólice de seguro institucional na democracia” (ibidem, p. 

1181). Assim, em outras palavras, “O Supremo, que nesse momento estava integrado pelos 

ministros que provinham do regime anterior, estabeleceu a jurisprudência que consolidou a 

continuidade, ademais de se constituir em um limite jurídico para a sociedade. A decisão [da 

ADIn n. 2] desincentivou juridicamente as demandas que pretendiam revisar a legislação pré-

constitucional, como a lei de Anistia” (ibidem, p. 1182).  

De modo mais geral, no tocante à utilização global das ADIns para além desse caso 

relativo ao regime militar, em estudo sobre uma amostra aleatória de 300 casos de ADIns 

analisadas pelo STF entre 1988 e 2003, Oliveira (2011) analisou os argumentos vencedores 

utilizados pelos ministros nessas ações, e seus dados e conclusões mais uma vez evidenciam a 

força do consenso no interior do tribunal a respeito do seu papel de mediador dos conflitos 

político-institucionais e partícipe da governança econômica. Dentre os argumentos 

responsáveis pela fundamentação das decisões de mérito das ADIns, a defesa dos princípios 

do federalismo e da separação de poderes ocupa posição preponderante, uma vez que 34% dos 

casos foram decididos com base nesse argumento (ibidem, p. 154). Em seguida, a 

impossibilidade jurídica do pedido é o segundo fundamento mais comum, correspondente a 

28% das decisões (ibidem, p. 159), enquanto a defesa dos direitos fundamentais, sociais e 

políticos foi mobilizada pelo Supremo em apenas 4% dos casos (ibidem, p. 169). No tocante 

aos argumentos perdedores, a defesa dos direitos constitucionais contempla 21% dos casos e 

ocupa a segunda posição dentre os argumentos mais presentes nos votos minoritários 

derrotados, reforçando a marginalidade da questão dentro da agenda do tribunal (ibidem, p. 

174).  

De acordo com Nunes (2010, p. 181), 

 

“Isso sugere que na opinião de alguns ministros certas decisões da corte teriam sido 

diferentes se a maioria do tribunal baseasse seus argumentos na necessidade de 

proteger e promover a Carta de direitos e não na necessidade de proteger e promover 

o federalismo e o sistema de separação de poderes. Mas a corte não estava disposta a 

ultrapassar as fronteiras institucionais que ela mesma havia definido para si”. 

 

De modo similar, para Oliveira (2011), esses dados demonstram a subordinação do 

tema dos direitos dentro de um tribunal mais preocupado com a administração pública, para o 

qual a efetivação dos princípios programáticos da Constituição de 1988 não é uma prioridade. 

Nas palavras da autora, 
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“A proteção dos direitos fundamentais é supostamente a primeira função da revisão 

judicial, mas no caso do Brasil ela se encontra em posição secundária. Isso porque as 

questões que chegam ao Supremo são principalmente referentes ao federalismo, à 

separação de poderes e ao suporte ou questionamento de políticas públicas – a 

própria classificação das Adins de acordo com a temática indica que mais de 60% 

das ações são referentes à administração pública, levando o Supremo a atuar 

principalmente como racionalizador da administração pública” (Oliveira, 2011, p. 

168). 

  

Ainda a esse respeito, Kapiszewski (2011) oferece um diagnóstico semelhante sobre a 

atuação do STF. Para a autora, “a alta corte brasileira desempenhou um papel mais importante 

na distribuição de poder [político-institucional] (...) e na governança econômica do que na 

adjudicação de direitos nos primeiros vinte anos após a mudança de regime” (Kapiszewski, 

2011, p. 161). Em análise de 55 casos politicamente importantes resolvidos pelo STF entre 

1985 e 2004, a autora descobriu que 58% deles diziam respeito à distribuição de poder entre 

esferas de governo e atores políticos, enquanto em 25% dos casos a corte participou da 

governança econômica ao decidir sobre a legalidade e constitucionalidade da política 

econômica do Estado. Em apenas nove casos, correspondentes a 16% da amostra, o STF 

dedicou-se à adjudicação de direitos, o que seria explicado, dentre outros fatores, pela 

estrutura de incentivos sociopolítica, i.e., “o grau com que litigantes potenciais são 

incentivados e habilitados a recorrer aos tribunais (e à alta corte em particular)” (ibidem, p. 

168). 

Nesse sentido, para além da dificuldade de acesso da sociedade civil ao tribunal e da 

missão institucional histórica do STF reforçada pela Constituinte e pela grande continuidade 

da composição do tribunal da ditadura
265

, sem mencionar, obviamente, a decisão do STF de 

não se pronunciar sobre a legislação do período autoritário, Kapiszewski (2011) assinala ainda 

uma série de problemas no lado da demanda de ativação do tribunal que tampouco 

contribuem para criar um grande volume de casos e pressionar o Supremo a mudar esse tipo 

de postura. Por um lado, a conotação negativa da linguagem dos direitos humanos, a pouca 

atenção concedida ao tema durante a transição em comparação com outros países como 

Argentina e Chile, e o estigma existente em torno dos direitos individuais, vistos muitas vezes 

como uma questão de minorias ou como temas menores, geram atitudes relutantes que não 

incentivam a judicialização das demandas (Kapiszewski, 2011, p. 172). 

Por outro lado, do ponto de vista das estruturas de suporte para o litígio constitucional, 

muitos grupos não se definem como agrupações pró-direitos e tendem ainda a ser muito 
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 Vale lembrar, ademais, que os cinco ministros indicados por Sarney tinham perfil muito semelhante aos 

daqueles nomeados previamente pelo regime militar, reproduzindo assim os padrões decisórios herdados do 

período autoritário. A esse respeito, cf. Nunes, 2010, pp. 136-167. 
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versáteis e dispersos, “trabalhando muitos temas em vez de se focar em um único” (ibidem, p. 

172), o que dificulta a criação de laços identitários comuns que poderiam fomentar a coesão e 

coordenação entre tais atores, colaborando para a formação de um movimento articulado em 

favor de certos tipos de direitos. Ademais, muitas das ONGs com perfil pró-direitos se 

dedicaram durante muito tempo a atividades de incidência no âmbito legislativo, para que 

fosse estabelecido o marco legal necessário à proteção de direitos, e somente nos últimos anos 

passaram a adotar uma nova estratégia litigante tendo em vista a transformação desses 

compromissos normativos em ganhos concretos garantidos pelos tribunais (ibidem). Por fim, 

a despeito do fortalecimento do MP, o seu desempenho aquém do desejado no tema da 

proteção de direitos combina-se com problemas e dificuldades semelhantes da Defensoria 

Pública, o que dificulta ainda mais desafiar o histórico e reputação privatistas e conservadores 

dos juízes brasileiros (ibidem, p. 173).  

Nesse cenário, no qual “juízes e julgamentos mais conservadores eram a regra, o que 

provavelmente teve um efeito inibidor na apresentação de reclamos de direitos” (ibidem),  

 

“indivíduos ou grupos brasileiros que continuavam a ver o sistema de justiça como 

proibitivamente lento, inconfiável e isolado (...) eram pouco suscetíveis de recorrer 

aos tribunais com suas demandas. Além disso, quando eles de fato recorriam aos 

tribunais, litigantes potenciais (ou seus advogados) podem ter se sentido mais 

confiantes alegando que a ação e política do governo estavam em conflito com um 

dos compromissos econômicos da Constituição ou com um procedimento descrito 

em detalhe na Carta ao invés de apresentar reivindicações numa base de direitos 

mais vaga e tênue” (ibidem). 

  

Por sua vez, para Brinks (2011), em consonância com Kapiszewski (2007; 2012) e 

Nunes (2010), o método de seleção e nomeação de ministros pelo executivo tem também 

repercussão sobre a atuação do Supremo, ajudando a explicar a ausência de uma agenda de 

defesa e promoção de direitos
266

 e a natureza inerentemente pragmática e cautelosa do 

tribunal, que, em geral, valida as ações do Executivo
267

. Para o autor, dado o funcionamento 

do presidencialismo de coalizão brasileiro, e tendo em vista que o único constrangimento para 
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 Segundo o autor, nos casos em que STF decidiu em favor da expansão de direitos, os julgamentos protegeram 

apenas “demandas mainstream da classe média, frequentemente empoderando o governo para que ele aja em vez 

de requisitar ação governamental adicional” (Brinks, 2011, p. 142). Desse modo, por exemplo, o Supremo 

determinou que o governo poderia impor controles de preços às escolas privadas em nome do direito à educação, 

e decidiu que hospitais particulares estão sujeitos a obrigações constitucionais derivadas do direito à saúde. 

Assim, o STF expandiu esses direitos ao ampliar o poder regulatório do Executivo, mas sem criar qualquer nova 

obrigação para o governo (ibidem, pp. 142-143). 
267

 Tais conclusões a respeito do viés pró-Executivo do STF convergem com a análise de Taylor (2008, pp. 79-

87) sobre o histórico de decisões do STF frente às ADIns, já que o autor também demonstra que o tribunal age 

cautelosamente para proteger o poder e iniciativas presidenciais, sem, contudo, perder a imagem de um árbitro 

imparcial crível. 
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a seleção de ministros é a aprovação pelo Senado, obtida via de regra sem maiores 

dificuldades pela maioria legislativa do governo, “os arranjos institucionais que regulam as 

indicações concedem aos presidentes brasileiros a iniciativa de escolher candidatos judiciais 

que sejam simpáticos a suas iniciativas primárias de políticas e que não restrinjam 

indevidamente a autoridade do executivo” (Brinks, 2011, p. 139). Como resultado desse 

processo, oriundos do mainstream político e jurídico, os ministros são “centristas legais”, 

defensores da ortodoxia legal que suspeitam de inovações jurídicas e, ao mesmo tempo, estão 

“bem qualificados e bem familiarizados com as pressões de governar” (ibidem, p. 146)
268

, já 

que de forma alguma são estranhos às dinâmicas do ambiente político
269

. Desse modo, o STF 

 

“se absterá de construir novas estruturas em busca de direitos, graças à sua cautela 

sincera e também por causa das previsíveis dificuldades de cumprimento. Devido a 

todas essas razões, ele agirá cautelosamente, bem dentro do entendimento 

hegemônico do Direito e tendo em vista as consequências potenciais de suas ações 

para o sistema como um todo” (ibidem, p. 148). 

 

Nesse sentido, em suma, após a Constituição de 1988, os presidentes continuaram a 

seguir a mesma estratégia de nomeação de ministros inaugurada por Vargas na década de 

1930, priorizando a escolha de juízes dentro das comunidades tradicionais do establishment 

jurídico-legal, com destaque para indivíduos com experiência prévia no poder Judiciário, 

Ministério Público ou no governo federal. Assim, buscando manter a longa tradição segundo 

a qual o Supremo deveria ser um “parceiro de governança” (Kapiszewski, 2012; Nunes, 2010, 

p. 190), os presidentes nomearam juízes profundamente arraigados à cultura legal tradicional, 

diminuindo “a probabilidade de que mudanças ideacionais paradigmáticas tivessem lugar 

dentro da corte” (Nunes, 2010, p. 182) à medida que tais ministros reforçavam as linhas-
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 Para Brinks (2011), “ministros do STF são em geral apoiadores das principais políticas governamentais, 

desafiando-as apenas quando seus próprios interesses estão em jogo ou em defesa de princípios claramente 

estabelecidos e amplamente aceitos. Suas decisões são em grande medida motivadas por preocupação com 

consequências políticas e econômicas adversas ou pela preocupação com a integridade do Direito, tal como eles 

o entendem. Eles parecer ser relativamente pouco afetados por pressão política ou favoritismo ostensivo. Como 

resultado, quando disputas não afetam políticas de governo, eles agem de forma crível e efetiva para proteger 

direitos bem-estabelecidos. Eles estão menos predispostos a avançar na relativamente nova área de direitos de 

segunda e terceira gerações, embora talvez estejam se movimentando numa direção mais progressista, 

estendendo apoio cauteloso para direitos positivos. Eles são, ademais, fracos instrumentos para policiar a 

separação de poder porque são mais suscetíveis a apoiar o exercício do poder presidencial” (Brinks, 2011, pp. 

145-146). 
269

 O autor recorda que “os juízes tendem a ser proeminentes e respeitados membros da profissão jurídica (...). 

Alguns deles desempenharam papéis centrais na elaboração da Constituição de 1988; alguns trabalharam em 

embaixadas no exterior; outros atuaram como assessores jurídicos de assembleias legislativas. De maneira 

importante, com a exceção de alguns poucos que fizeram suas carreiras na academia ou no judiciário, todos 

possuem experiência significativa ou no Ministério Público ou em cargos federais e estaduais do Executivo” 

(Brinks, 2011, p. 146). 
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gerais da abordagem tradicional do STF frente a seus próprios poderes e missão institucional 

(ibidem).  

Em outras palavras, “juízes nomeados após o retorno do Brasil ao regime civil não 

agiram, em geral, como empreendedores judiciais e se recusaram a criar fissuras ideacionais 

dentro da corte” (ibidem). Além disso, a continuidade de um número expressivo de ministros 

nomeados antes da promulgação da nova Constituição, seja por Sarney ou pela ditadura, 

dificultou ainda mais que o STF se conformasse à nova ordem constitucional do país, de 

modo que o pragmatismo e consequencialismo dos novos ministros se combinava com o 

conservadorismo remanescente dos antigos juízes (Kapiszewski, 2011, p. 174), não só 

amortecendo o “entusiasmo pela proteção de direitos nos poucos casos de direitos de base 

ampla que o STF recebeu e decidiu” (ibidem), mas também fazendo com que os ministros 

deliberadamente decidissem na ADIn n.2 não se pronunciar sobre a legislação aprovada pela 

ditadura militar, dentro da qual se inseria a lei de anistia. Dessa forma, a fim de que o papel 

prioritário de governança do STF fosse mantido, 

 

“presidentes em exercício não procuraram substituir os indivíduos nomeados por 

seus antecessores. Juízes da Suprema Corte, independentemente de qual presidente 

os havia nomeado, exerceram sua autoridade para controlar as assembleias 

legislativas, tribunais inferiores e as agências burocráticas cujas ações ameaçavam 

ainda mais o já debilitado Estado brasileiro” (Nunes, 2010, p. 189). 

 

Porém, a ausência de protagonismo na defesa de uma agenda de direitos fundamentais 

a partir da exploração e concretização dos novos valores e princípios constitucionais que 

pudesse confrontar, dentre outros aspectos, a lei de anistia não é a única ausência digna de 

nota na atuação do Supremo Tribunal Federal
270

. O desconhecimento e descaso frente ao 

direito internacional e, em particular, no que diz respeito às normas internacionais de direitos 

humanos e decisões de órgãos jurisdicionais externos especializados nessa matéria também 

chama a atenção. Assim, a resistência do tribunal de cumprir as determinações expressas na 

própria Carta magna brasileira no tocante à justiciabilidade e afirmação dos direitos se liga de 

maneira imbricada com a irrelevância ao qual seus ministros relegaram as discussões sobre as 

regras do sistema interamericano e outros mecanismos do regime internacional de direitos 
                                                           
270

 Vários estudos e especialistas assinalam que, a partir de meados dos anos 2000, o STF passou a desempenhar 

um papel mais relevante na promoção de direitos, assumindo um protagonismo do qual não dispunha até então, 

ocupando inclusive em alguns casos funções correspondentes ao Legislativo (cf. Kapiszewski, 2011; Koerner, 

2013; Oliveira, 2012). No entanto, nenhuma análise sistemática comprovou empiricamente essa mudança, 

avaliando não só a real extensão desse fenômeno e suas causas, mas se também esse processo configura, de fato, 

um turning point nos padrões decisórios históricos do tribunal, visto que uma maior preocupação com uma 

agenda de direitos não implica necessariamente o abandono da posição marginal e subordinada à qual a questão 

foi tradicionalmente alocada. 
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humanos. Face ao histórico e tradição decisória do Supremo, seria de se estranhar se não fosse 

assim. 

 

4.4.2 A trajetória do direito internacional no STF 

 

 Até pelo menos o final da década de 1960, em julgamentos sobre questões 

predominantemente fiscais, tributárias e comerciais profundamente apartadas de quaisquer 

considerações sobre a prevalência dos direitos humanos, a jurisprudência do STF afirmava a 

primazia do direito internacional em relação ao direito interno infraconstitucional (Mello, 

2004; Mation, 2013; Bastos Jr.; Campos, 2011; Moreira, 2012). Segundo Santos (2013), esse 

status especial dos tratados internacionais na hierarquia das normas domésticas “continuou a 

nortear as manifestações jurídicas da Suprema Corte no início do Regime Militar” (Santos, 

2013, p. 16). Assim, ao analisar a possibilidade de auto-executabilidade da Lei Uniforme 

sobre o Cheque da Convenção de Genebra de 1931, que contrariava a legislação interna 

vigente antes da ratificação do tratado, o STF decidiu, em 1971, no Recurso Extraordinário n. 

71.154, que as normas da convenção tinham aplicação imediata no ordenamento legal interno, 

sem necessidade de promulgação de legislação ordinária correspondente (Mation, 2013, p. 

50). Em deliberação posterior, essa determinação favorável à aplicação dos tratados 

internacionais inclusive nos casos em que houvesse conflito com as leis ordinárias internas 

seria considerada pelo próprio STF exemplo da sua jurisprudência assentada na primazia do 

direito internacional: 

 

“A partir do julgamento, em Plenário, do RE 71.154, de que foi Relator o eminente 

Ministro Oswaldo Trigueiro (RTJ 58/70), o Supremo Tribunal vem decidindo 

reiteradamente que as Leis Uniformes adotadas pelas Convenções de Genebra 

incorporam-se ao nosso direito interno e entraram em vigor, no Brasil, a contar dos 

decretos que as promulgaram. Tais decisões reforçaram e atualizaram, em nossos 

dias, antiga orientação da nossa jurisprudência no sentido do primado do direito 

internacional sobre o direito interno”
271

. 

  

Todavia, ainda na década de 1970, a decisão a respeito do Recurso Extraordinário 

80.004 que versava sobre o conflito entre o decreto 427, de 1969, com a Convenção de 

Genebra (Lei Uniforme sobre Letras de Câmbios e Notas Promissórias), de 1931, alteraria 

esse entendimento, firmando a tese da paridade hierárquica entre tratados internacionais e 

legislação ordinária que permitiria a uma lei posterior modificar ou derrogar as convenções 
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 Recurso Extraordinário n. 80.004, julgado em 1 de junho de 1977, Relator Ministro Cunha Peixoto. Citado 

em Mation, 2013, p. 51. 
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em vigor no país com as quais eventualmente entrasse em atrito. Segundo Rezek (1996, p. 

106), 

 

“De setembro de 1975 a junho de 1977 estendeu-se, no plenário do Supremo 

Tribunal Federal, o julgamento do RE 80.004, em que ficou assentada, por maioria, 

a tese de que, ante a realidade do conflito entre tratado e lei posterior, esta, porque 

expressão última da vontade do legislador republicano deve ter sua prevalência 

garantida pela Justiça – sem embargo das consequências do descumprimento do 

tratado, no plano internacional. Admitiram vozes majoritárias que, faltante na 

Constituição do Brasil garantia de privilégio hierárquico do tratado internacional 

sobre as leis do Congresso, era inevitável que a Justiça devesse garantir a autoridade 

da mais recente das normas, porque paritária sua estatura no ordenamento jurídico”. 

  

Em linha com a sua continuidade e preservação institucionais no pós-ditadura, e 

flagrantemente desconhecendo a importância do novo marco constitucional de 1988, repleto 

de novas garantias e compromissos inéditos frente aos direitos assegurados por tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil
272

, o STF decidiu reafirmar, já na 

década de 1990, esse entendimento conservador em diversos casos que envolviam a aplicação 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Muito embora a tese da paridade entre 

tratado e lei infraconstitucional tivesse sido firmada na análise de um tema comercial estranho 

aos direitos humanos e em pleno regime militar, antes, portanto, da transição democrática e da 

promulgação da Constituição de 1988 (Piovesan, 2008, p. 119), o STF se negou a abordar o 

impacto e repercussão dos artigos 4º. e 5º. da nova Carta de direitos brasileira no sentido de 

uma maior incorporação das normas decorrentes do regime internacional de direitos humanos.  

Desse modo, em novembro de 1995, no julgamento do habeas corpus 72.131
273

, ao 

analisar o impacto da Convenção Americana de Direitos Humanos que proíbe a prisão civil 

por dívida, com exceção dos casos de inadimplência de pensão alimentícia, o STF seguiu o 

entendimento do ministro Moreira Alves, artífice da limitação do mandando de injunção, e 

decidiu em favor da constitucionalidade da prisão do depositário infiel, determinando que “o 

Pacto de São José da Costa Rica (i) não poderia contrariar dispositivo da Constituição e (ii) 

era lei geral, e portanto não se aplicava o princípio lex posterior derogat priori” (Mation, 
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 No seu artigo 4º., inciso II, a Constituição de 1988 afirma que a República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Já no parágrafo 2º. do artigo 5º., 

consta que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” 

(Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). Tais dispositivos levaram parte da doutrina a 

defender o status supraconstitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, enquanto outros atores 

como Piovesan (1996), Trindade (2003) e Mazzuoli (2007) afirmam que a Constituição de 1988 confere 

hierarquia constitucional a essas convenções. 
273

 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 72.131, julgado em 23 de novembro de 1995. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573. Último acesso: 17.abril. 2015. 
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2013, p. 88)
274

, prevalecendo antes o princípio lex specialis derogat generalis. Como 

resultado, a Convenção Americana, de status meramente infraconstitucional e de caráter 

geral, não derrogaria a legislação específica sobre a questão e estaria ainda subordinada “ao 

texto constitucional brasileiro, que, em seu art. 5º, inc. LXVII, menciona, além da obrigação 

alimentar também permitida por esta Convenção, a hipótese do depositário infiel” (Ramos, 

2009, p. 242)
275

.  

Em seu voto, o ministro Celso de Mello deixaria clara essa posição ao fixar a 

supremacia da Constituição e o caráter infraconstitucional dos tratados de direitos humanos, 

negando que a Carta brasileira lhes tivesse concedido status constitucional. Nas suas palavras, 

 

“inexiste, na perspectiva do modelo constitucional vigente no Brasil, qualquer 

precedência ou primazia hierárquico-normativa dos tratados ou convenções 

internacionais sobre o direito positivo interno, sobretudo em face das cláusulas 

inscritas no texto da Constituição da República, eis que a ordem normativa externa 

não se superpõe, em hipótese alguma, ao que prescreve a Lei Fundamental da 

República. (...) A circunstância do Brasil haver aderido ao Pacto de São José da 

Costa Rica – cuja posição, no plano da hierarquia das fontes jurídicas, situa-se no 

mesmo nível de eficácia e autoridade das leis ordinárias internas – não impede que o 

Congresso Nacional, em tema de prisão civil por dívida, aprove legislação comum 

instituidora desse meio excepcional de coerção processual (...) Os tratados 

internacionais não podem transgredir a normatividade emergente da Constituição, 

pois, além de não disporem de autoridade para restringir a eficácia jurídica das 

cláusulas constitucionais, não possuem força para conter ou para delimitar a esfera 

de abrangência normativa dos preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental. (...) 

Diversa seria a situação, se a Constituição do Brasil – à semelhança do que hoje 

estabelece a Constituição argentina, no texto emendado pela Reforma Constitucional 

de 1994 (art. 75, n. 22) – houvesse outorgado hierarquia constitucional aos tratados 

celebrados em matéria de direitos humanos. (...) Parece-me irrecusável, no exame da 

questão concernente à primazia das normas de direito internacional público sobre a 

legislação interna ou doméstica do Estado brasileiro, que não cabe atribuir, por 

efeito do que prescreve o art. 5º, parágrafo 2º, da Carta Política, um inexistente grau 

hierárquico das convenções internacionais sobre o direito positivo interno vigente no 

Brasil, especialmente sobre as prescrições fundadas em texto constitucional, sob 

pena de essa interpretação inviabilizar, com manifesta ofensa à supremacia da 

Constituição – que expressamente autoriza a instituição da prisão civil por dívida em 

duas hipóteses extraordinárias (CF, art. 5º, LXVII) – o próprio exercício, pelo 

Congresso Nacional, de sua típica atividade político-jurídica consistente no 

desempenho da função de legislar”
276

. 
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 Prevaleceu “a impossibilidade de tratado internacional alterar o texto constitucional, vez que as normas 

emanadas do Direito Internacional possuem apenas hierarquia legal, não podendo restringir o alcance das 

exceções constitucionais de cabimento da prisão civil por dívida, bem como a impossibilidade da citada 

Convenção revogar o Decreto-Lei 911/60, em face do caráter especial do mesmo com relação à alienação 

fiduciária em garantia, aplicando-se a regra da especialidade em caso de conflito normativo” (Moreira, 2012, p. 

246). 
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 Os ministros Marco Aurélio de Mello, Francisco Rezek, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence foram vencidos 

pela posição majoritária de Moreira Alves, Celso de Mello, Maurício Côrrea, Octavio Galloti, Ilmar Galvão, 

Sydney Sanches e Néri da Silveira. 
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 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 72.131, julgado em 23 de novembro de 1995. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73573. Último acesso: 17.abril. 2015. No 

Recurso Extraordinário 249.970/RS, de agosto de 1999, o STF voltaria a se valer do exemplo da Constituição 
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 Já na ADIn-MC 1.480, de setembro de 1997, ficaria ainda mais evidente a prevalência 

da visão segundo a qual os tratados internacionais de direitos humanos eram “equivalentes à 

lei ordinária federal, sujeitos à suspensão de eficácia caso surgisse lei posterior em sentido 

contrário”. Na decisão, de 2001, estipulava-se que 

 

“No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão 

hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da 

República. Em consequência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, 

que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou 

materialmente, o texto da Carta Política (...) Os tratados ou convenções 

internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no 

sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de 

autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, 

entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade 

normativa (...) A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais 

sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando 

a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do 

conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat 

priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”
277

. 

  

Tais decisões e posicionamentos dos ministros revelavam uma grande desconexão do 

Supremo frente não só às discussões da doutrina nacional e internacional sobre a aplicação do 

direito internacional dos direitos humanos, mas também demonstravam sua incapacidade e 

reticência de adequação à nova normatividade constitucional democrática, em consonância 

com a manutenção do seu papel histórico de tribunal mais preocupado com questões político-

institucionais de governabilidade, exercício do poder e administração pública do que com uma 

agenda de proteção e promoção de direitos. No tocante mais propriamente ao tópico da 

internalização das normas internacionais de direitos humanos, a sua jurisprudência era vítima 

ainda de três outros traços, quais sejam a forte presença de uma concepção tradicional de 

soberania, arvorada na defesa da Constituição, como se ela fosse um obstáculo à concessão de 

maior importância a essas regras, quando, na verdade, dispunha de dispositivos claros de 

favorecimento dos tratados nessa matéria; crença na autossuficiência e superioridade 

normativa do direito interno, que tornaria supérfluo qualquer exercício de utilização das 

normas internacionais; e falta de conhecimento e capacitação frente ao direito internacional 

resultante da deficiência do ensino jurídico no país, o qual em geral ainda trata essa temática 

como um assunto menor e marginal, pouco e mal ensinado nas principais universidades.  

                                                                                                                                                                                     
argentina para afirmar que “quando o constituinte almeja estabelecer um status normativo diferenciado aos 

tratados de Direitos Humanos, ele assim o faz expressamente” (Ramos, 2009, p. 243). 
277

 Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.480, julgada em 26 de junho de 2001. 

Relator Ministro Celso de Mello. Citada em Mation, 2013, pp. 75-76. Para uma lista com alguns dos casos 

posteriores que seguiram esse mesmo entendimento, ver Mation, 2013, p. 91. 
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Por fim, o legalismo excessivo e a recusa de pautar as decisões pelos valores e 

princípios da nova Constituição, vistos como excessivamente abertos e estranhos ao papel do 

juiz de mero aplicador da lei, tampouco contribuíam para alterar esse quadro. Nesse sentido, 

por um lado, fiel à sua tradição de se opor a inovações legais pró-direitos, o Supremo era 

explícito ao afirmar que caberia ao Legislativo emendar a Constituição a fim de consagrar o 

status constitucional dos tratados de direitos humanos, tal como ocorrera na Argentina. Desse 

modo, a despeito dos inúmeros dispositivos constitucionais que lhe permitiriam realizar tal 

construção jurídico-legal, o STF se recusava a assumir esse papel normativo, visto como 

desrespeito à separação de poderes e intromissão na seara legislativa
278

. Ademais, ainda sobre 

essa escolha do Supremo de não se valer do parágrafo 2º. do artigo 5º. da Constituição para 

fomentar a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, Rezek (2006) relata 

também que não se aceitava conceder status constitucional a direitos constantes dessas 

convenções porque tais textos, aprovados por maioria simples, não respeitavam o 

procedimento de aprovação por três-quintos do Congresso requerido nos casos de emendas 

constitucionais. Assim, a maioria dos ministros da corte era 

 

“pouco receptiva à ideia de que a norma assecuratória de algum outro direito, 

quando expressa em tratado, tivesse nível constitucional. Isso resultava 

provavelmente da consideração de que, assim postas as coisas, a carta estaria dando 

ao Executivo e ao Congresso, este no quórum simples da aprovação de tratados, o 

poder de aditar à lei fundamental; quem sabe mesmo o de mais tarde expurgá-la 

mediante denúncia do tratado” (Rezek, 2006, p. 102). 

 

 Com a aprovação da Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, conhecida como 

emenda da reforma do Judiciário, esse panorama marcado pela irrelevância do direito 

internacional dos direitos humanos na atuação do STF seria parcialmente alterado com a 

adoção da tese da supralegalidade das convenções de direitos humanos, que, no entanto, a 

despeito de se constituir em um avanço, não foi capaz de pôr fim ao uso seletivo e equivocado 

das normas e jurisprudência internacionais de direitos humanos. A EC 45/04 se originou da 

Proposta de Emenda à Constituição n. 96 de 1992, apresentada pelo deputado Hélio Bicudo 

(PT-SP), e depois de vários anos de tramitação, durante o funcionamento da Comissão 

Especial de Reforma do Poder Judiciário, a relatora do projeto, deputada Zulaiê Cobra 

(PSDB-SP), inseriu, em dezembro de 1999, no substitutivo que ofereceu à PEC 96/1992, 

sugestão do então presidente do STF, Celso de Mello, 
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 Vale observar que o mesmo argumento foi utilizado para restringir o alcance do mandado de injunção no 

início dos anos 1990. 
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“no sentido da outorga explícita de hierarquia constitucional aos tratados celebrados 

pelo Brasil, em matéria de direitos humanos, à semelhança do que estabelece a 

Constituição argentina (1853), com a reforma de 1994 (art. 75, no 22), introdução 

esta no texto constitucional que afastará a discussão em torno do alcance do art. 5o, 

§ 2o”
279

. 

  

Tal como havia manifestado em seu voto no HC 72.131/RJ, no qual afirmava ser 

responsabilidade do legislador, e não do Supremo, conceder status constitucional aos tratados 

de direitos humanos, Celso de Mello conseguiu que a EC 45/04 incluísse um novo parágrafo 

3
o
 ao artigo 5

o
 da Constituição, com a intenção de resolver os debates sobre a hierarquia dos 

tratados internacionais de direitos humanos a partir da introdução do requisito de aprovação 

desses instrumentos pelo Congresso com quórum de três quintos. Assim, aparentemente se 

superariam dois obstáculos, quais sejam a resistência dos ministros de elevar, por motu 

proprio, o status desses tratados, e a dificuldade que eles enfrentavam de reconhecer essa 

estatura legal a convenções aprovadas apenas por maioria simples. De acordo com esse 

dispositivo, “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”
280

. 

 Entretanto, a emenda constitucional 45/2004 não teve o efeito desejado e as 

divergências sobre o status dos tratados de direitos humanos não foram superadas nem na 

doutrina nem no STF, tal como ficaria demonstrado, em dezembro de 2008, no julgamento 

conjunto do HC 87.585-8/TO, HC 92.566/SP, RE 466.343/SP e RE 349.703/RS, todos 

referentes mais uma vez ao conflito entre a Constituição brasileira e a Convenção Americana 

de Direitos Humanos no tema da prisão civil do depositário infiel, vedada pelo sistema 

interamericano de direitos humanos. Por um lado, com o apoio dos ministros Cezar Peluso, 

Eros Grau e Ellen Gracie, o ministro Celso de Mello reviu sua posição anterior de defensor da 

paridade normativa dos tratados internacionais de direitos humanos com a legislação 

infraconstitucional, e passou a propugnar a tese segundo a qual tais convenções teriam caráter 

constitucional, inclusive aquelas anteriores à EC 45/2004 que não tivessem sido aprovadas 
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 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 87.585-8, Voto do Ministro Celso de Mello, de 12 de março de 

2008. No julgamento do HC 87.585, o ministro Celso de Mello reconheceu seu papel nesse processo, ao afirmar 

que “Quando Presidente do Supremo Tribunal Federal (1997/1999), tive a honra de ver acolhida, pela eminente 

Deputada Zulaiê Cobra, então Relatora da Comissão Especial da Reforma do Poder Judiciário, em Substitutivo 

que ofereceu à PEC n
o
 96/1992, proposta que sugeri àquela Comissão da Câmara dos Deputados, no sentido de 

conferir qualificação jurídico-constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, objetivando, com 

tal sugestão, superar a polêmica doutrinária e jurisprudencial em torno do alcance do § 2
o
 do art. 5

o
 da 

Constituição” (cf. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 87.585-8, Voto do Ministro Celso de Mello, de 12 

de março de 2008). 
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 Brasil, Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm. Último acesso: 17.abril.2015. 
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pela Câmara de Deputados e Senado, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

parlamentares (Ramos, 2009, p. 244)
281

. Por outro lado, seguido pelos ministros Carlos Ayres 

Britto, Ricardo Lewandowski, Cármen Lucia e Menezes Direito, o ministro Gilmar Mendes 

recuperou a visão do ex-ministro Sepúlveda Pertence no caso HC 79.758/RJ, do ano 2000, e 

defendeu a tese vencedora da supralegalidade, de acordo com a qual os tratados de direitos 

humanos que não tivessem sido aprovados pelo trâmite fixado na EC 45/2004 teriam natureza 

supralegal, abaixo da Constituição, mas acima de todas as leis ordinárias do país (ibidem)
282

. 

 Desse modo, foi abandonada a tese da paridade normativa em favor da aceitação da 

hierarquia supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados antes da 

EC 45/2004, prevalecendo o status constitucional para as convenções aprovadas após a 

emenda com quórum de três quintos. Apesar da divisão interna no Supremo entre os 

defensores das teses da supralegalidade e da constitucionalidade, havia um consenso no 

tocante à necessidade de mudança da jurisprudência do tribunal com vistas a conferir um 

lugar diferenciado aos tratados de direitos humanos. No caso específico da prisão civil do 

depositário infiel, “passa a ser majoritário o entendimento de que o inciso LXVII do art. 5
o
 

não impõe a prisão civil do depositário infiel, apenas a permite, de forma que não haveria 

conflito com tratado internacional que a proibisse” (Mation, 2013, p. 87), de modo que “o 

posicionamento do STF foi o de adotar a norma mais favorável, isto é, a do tratado que 

obstaculiza a prisão civil do depositário infiel” (Soares, 2012, p. 63). 

 Para Ramos (2009), essa nova postura do STF frente aos tratados internacionais de 

direitos humanos parecia inaugurar “um futuro promissor no relacionamento de nossa Corte 

Maior com os órgãos internacionais de proteção judicial ou quase-judicial de Direitos 

Humanos, em especial a Comissão e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos” (Ramos, 

2009, p. 283). Em 2009, no caso da extradição 974, do major do exército uruguaio Manuel 

Cordero Piacentini, partícipe da Operação Condor, o STF teve de analisar duas possibilidades 

decisórias, assumindo posição que, no tema da justiça de transição, parecia demonstrar, de 
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 De acordo com a posição do Ministro Celso de Mello, a CF/88 em sua redação original determina a 

prevalência dos Direitos Humanos (art. 4º, inc. II da CF/88) e reconhece o estatuto constitucional dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos (art. 5º, § 2º da CF/88). Desta forma, os tratados de Direitos Humanos, 

mesmo que anteriores a EC 45/04, seriam normas consideradas constitucionais (Ramos, 2009, p. 244). 
282

 A EC seria “uma manifestação eloquente de que não se pode atribuir status constitucional àqueles tratados 

ratificados pelo Brasil anteriormente à mudança constitucional, que não foram submetidos ao processo 

legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional” (Bastos Jr.; Campos, 2011, p. 26). Por outro lado, 

Gilmar Mendes ponderou que “a aludida alteração constitucional acenou para a insuficiência da tese da 

legalidade ordinária dos tratados e convenções sobre direitos humanos já ratificados pelo Brasil, então 

predominante na jurisprudência da Corte, porquanto a reforma realçou o caráter especial destes em relação aos 

demais tratados de reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes locus privilegiado no ordenamento 

jurídico” (ibidem). 
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fato, um avanço frente às teses do sistema interamericano, tal como prenunciado por Ramos. 

Por um lado, o crime de desaparecimento forçado do qual o major era acusado, inexistente na 

legislação brasileira, poderia ser inserido na categoria de homicídio, em razão da aplicação do 

critério de morte presumida da vítima, o que implicaria o reconhecimento da prescrição do 

delito em razão da passagem do tempo. Por outro lado, devido à não localização do corpo, o 

crime poderia ser considerado como sequestro permanente não exaurido, opção que validaria 

a extradição.  

 A primeira tese, qual seja a de que se tratava de um caso de homicídio já prescrito e 

não de um sequestro de natureza continuada, foi defendida pelo Ministro Relator Marco 

Aurélio de Melo. Para ele, transcorridos mais de trinta anos do crime sem qualquer 

informação sobre o paradeiro de desaparecido, deveria ser aplicada a presunção de morte, 

presente tanto na legislação brasileira quanto na argentina
283

. No caso do Brasil, a lei de 

anistia 6.683/79 presumiria o homicídio, além da lei 9.140/95 que já teria reconhecido como 

mortos os indivíduos desaparecidos em virtude de sua participação em atividades políticas 

entre 1961 e 1988. De modo similar, na Argentina, haveria também dispositivo sustentador 

dessa mesma presunção, uma vez que o art. 22 da Lei 14394/54 dispõe que “A ausência de 

uma pessoa no lugar de seu domicílio ou residência na República, haja ou não deixado 

patrimônio, sem que dela se tenha notícia, findo o prazo de três anos, causa a presunção de 

seu falecimento. Esse prazo será contado desde a data da última notícia que se teve da 

existência do ausente”
284

. 

Desse modo, para Marco Aurélio, “o tipo legal amoldado à conduta do acusado é o de 

homicídio, que já estaria prescrito tanto no Brasil como na Argentina, sendo inviável, nesses 

termos, o deferimento da extradição” (Baggio, 2014, p. 651). Além disso, para reforçar sua 

argumentação, o ministro trouxe à tona os “nefastos” efeitos que a concessão da extradição 

geraria ao abrir a possibilidade da responsabilização penal de agentes da ditadura no Brasil. 

Nesse sentido, o ministro salientou que “caso o extraditado tivesse que cumprir pena no 

Brasil, estaríamos diante de uma situação delicada quanto ao alcance da Lei de Anistia 

6683/79” (ibidem)
285

. Adotando uma lógica consequencialista conservadora preocupada com 

os supostos efeitos políticos desestabilizadores das demandas de justiça oriundas do debate 
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acerca da lei de anistia, o ministro defendeu explicitamente o indeferimento da extradição a 

fim de preservar o esquecimento e apagamento do passado em nome de valores maiores como 

a pacificação dos espíritos e o avanço cultural da sociedade. Nas suas palavras, 

 

“Em última análise, o Supremo está a enfrentar, neste caso, na via indireta, é certo, a 

problemática alusiva a tema que, há pouco, esteve em voga – o alcance da anistia. Se 

deferida esta extradição, assentar-se-á a viabilidade de persecução criminal, de 

responsabilidade administrativa e civil, no tocante a fatos cobertos pela anistia e, 

então, esvaziada na essência será esta última, não mais implicando a suplantação de 

quadra desejada. Feridas das mais sérias, consideradas repercussões de toda ordem, 

poderão vir a ser abertas. Isto não interessa ao coletivo, isso não interessa à 

sociedade presentes valores maiores. Isso resultará em retrocessos dos mais nefastos. 

Anistia é o apagamento do passado em termos de glosa e responsabilidade de quem 

haja claudicado na arte de proceder. Anistia é definitiva virada de página, perdão em 

sentido maior, desapego a paixões que nem sempre contribuem para o almejado 

avanço cultural. Anistia é ato abrangente de amor, sempre calcado na busca do 

convívio pacífico dos cidadãos. Eis o que se faz em jogo neste julgamento. Deferida 

a extradição, abertas estarão, por coerência, as portas às mais diversas controvérsias 

quanto ao salutar instituto da anistia. Grassará o conflito sem limites. Que a miopia 

não acometa jamais aqueles que estejam na última trincheira do cidadão, sendo 

levadas em conta, passo a passo, as palavras de Vieira no Sermão da Quinta-Feira da 

Quaresma, que, datando de 1669, mostram-se mais do que nunca apropriadas neste 

momento de tamanha perda de parâmetros, de tamanho abandono a princípios nos 

mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, incluído o setor público: A 

cegueira que cega cerrando os olhos, não é a maior cegueira; a que cega deixando os 

olhos abertos, essa é a mais cega de todas. Que assim o seja, visando à realização 

plena do direito posto. Diante desse quadro, indefiro o pleito de extradição 

formalizado pelo Governo da Argentina”
286

. 

 

 Frente a esse posicionamento, o ministro Ricardo Lewandowski demonstrou sua 

divergência, afirmando que “embora tenham passado mais de trinta e oito anos do fato 

imputado ao extraditando, as vítimas até hoje não apareceram, nem tampouco os respectivos 

corpos, razão pela qual não se pode cogitar, por ora, de homicídio”
287

. Tal postura foi 

acompanhada e reforçada pelo ministro Cezar Peluso, para quem o homicídio seria apenas 

uma especulação, sem poder algum de fazer decorrer o prazo prescricional
288

. Ao final, a 

maioria dos ministros decidiu em favor do deferimento da extradição, mas a postura e 

argumentos do ministro Marco Aurélio voltariam a ser debatidos novamente no exame da 
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ADPF 153, dessa vez galgando a aprovação majoritária dos membros do tribunal. Nessa 

ocasião, os avanços recentes do STF frente à internalização dos tratados internacionais de 

direitos humanos se mostraram frágeis, superficiais e insuficientes, e mais uma vez 

prevaleceriam o “provincianismo jurídico” (Ventura, 2011) e a irrelevância do Direito 

Internacional, face aos quais pôde ser preservada a política de impunidade e esquecimento do 

Estado. 

 

4.4.3 O julgamento da ADPF 153 

 

4.4.3.1 As posições dos Ministros e dos atores relevantes antes do julgamento 

 

Antes mesmo da propositura, pela OAB, da ADPF 153, ministros do Supremo 

começaram a se manifestar contrariamente a qualquer tipo de debate a respeito dos alcances 

da lei de anistia, ainda em agosto de 2008, em meio às controvérsias geradas pela realização 

da audiência pública do Ministério da Justiça e da Comissão de Anistia sobre a possibilidade 

de responsabilização penal dos agentes da repressão. Nesse sentido, por exemplo, a despeito 

da sua posição favorável ao status constitucional dos tratados de direitos humanos e de 

reconhecer a existência de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

contrária à concessão de auto-anistias em casos de graves violações de direitos humanos, o 

ministro Celso de Mello afirmou que a singularidade e excepcionalidade do contexto 

brasileiro frente à realidade dos outros países afastavam qualquer possibilidade de aplicação 

desse entendimento, uma vez que o espírito da lei 6.683/79 teria sido completamente distinto. 

Para o ministro, seria equivocado e impróprio invocar a jurisprudência do sistema 

interamericano, pois “No Brasil houve uma lei que concedeu anistia a um número 

indeterminado de pessoas, independente de seu vínculo ideológico ou com o aparelho do 

Estado”
289

. Assim, o ministro antecipou sua opinião de que a lei de anistia era válida e de que 

seus benefícios só poderiam ser alterados pelo Congresso por meio da aprovação de uma nova 

lei, sujeita então ao controle de constitucionalidade do STF
290

. 
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 O então presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, seria ainda mais enfático ao 

defender que o debate sobre a lei de anistia fosse encerrado por completo. Apesar de 

reconhecer que os tratados internacionais consideravam os crimes praticados pelos agentes da 

repressão como imprescritíveis, Mendes afirmou a prevalência do ordenamento jurídico 

interno, face ao qual todos esses delitos já teriam prescrito, o que desprovia essa discussão de 

qualquer sentido ou efeito prático. Segundo o ministro, “Nós estamos falando de fatos que 

ocorreram há mais de trinta anos. Qualquer homicídio, no Brasil, em princípio, prescreve em 

20 anos”
291

. Porém, para Mendes, além de impróprio e inoportuno, esse debate também era 

perigoso em razão da instabilidade política por ele gerada, tal como comprovado pelo 

exemplo dos países vizinhos, que de modo algum deveria ser seguido pelo Brasil. De acordo 

com o ministro, “eles não produziram estabilidade institucional. Pelo contrário, eles têm 

produzido, ao longo dos tempos, bastante instabilidade institucional. O desenvolvimento 

institucional brasileiro histórico tem sido diferente"
292

. Assim, em outras palavras, tal como 

no discurso de Celso de Mello, a suposta fórmula brasileira de anistia é apresentada 

novamente como distinta, original e superior, desprovida dos vícios das auto-anistias latino-

americanas e garantidora dos patamares mais elevados de estabilidade e qualidade da 

democracia brasileira, cujo destino e sobrevivência estariam profundamente entrelaçados, 

portanto, com a manutenção da impunidade. 

 Uma vez apresentada a ADPF 153 em outubro de 2008, os pareceres apresentados 

pelo Senado Federal, Procuradoria-Geral da República (PGR) e Advocacia Geral da União 

(AGU) convergiram na defesa dessa interpretação dominante da lei 6.683/79 contra as 

pretensões do conselho federal da OAB, tratando a anistia como um amplo pacto histórico 

bilateral e recíproco responsável por sedimentar o retorno do país ao regime democrático
293
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Em primeiro lugar, para o Senado Federal, do ponto de vista jurídico, a lei de anistia “ao 

entrar em vigor exauriu-se instantaneamente, como se tivesse sido consumido em uma 

combustão” (Senado Federal, 2008, p.4)
294

, o que tornaria impossível conferir a ela 

interpretação conforme à Constituição de 1988, uma vez que “ela não anistia nenhum crime 

cometido após 5 de outubro de 1988” (ibidem), data de promulgação da nova carta 

constitucional
295

. Além disso, o fato de a anistia ter sido recepcionada pela Emenda 

Constitucional n. 26 de 1985, responsável pela convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte, tornava inútil o provimento jurisdicional, “pois a anistia permaneceria por força 

de outro dispositivo normativo” (ibidem, p. 7). 

 Dessa maneira, o Senado avaliava que a OAB estaria motivada por “sentimento 

político com trinta anos de atraso” (ibidem, p. 8) que, “em nome de uma ideologia, mexe em 

ressentimentos do passado” (ibidem, p. 9), ressuscitando “velhas questões, já superadas pela 

realidade política e factual da sociedade”, de modo a impedir o Brasil de “avançar onde 

realmente precisa, que é a justiça social” (ibidem, p. 12). Como resultado, afirmou-se a 

necessidade de indeferir a ADPF a fim de preservar o “acordo histórico que viabilizou um 

processo mais amplo: a redemocratização brasileira, fundada numa nova Carta Constitucional, 

com viés profundamente democrático” (ibidem, p. 9). 

 De modo similar, para a AGU, a OAB não teria sido capaz sequer de demonstrar “a 

existência da controvérsia judicial a que se refere a lei” (AGU, 2009, p. 8)
296

. Ignorando que a 

barreira imposta pela interpretação hegemônica da lei de anistia era responsável pela não 

judicialização de casos no Brasil e pela ausência de pronunciamentos do Judiciário, a AGU 
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argumentou que “em momento algum, verifica-se a demonstração de pronunciamentos de 

órgãos jurisdicionais sobre a controvérsia” (ibidem), de modo que a transcrição de 

“interpretações promovidas por órgãos do executivo ou doutrinadores a respeito da 

mencionada lei” seria insuficiente para embasar a ADPF (ibidem). 

 Assim, tal como já havia feito antes o Senado, a AGU defendeu a “inutilidade do 

pleito autoral, cujo acolhimento (...) seria insuficiente para desconstituir a anistia” (ibidem, p. 

9), dado que a lei 6.683/79 teria sido ratificada pela Emenda Constitucional n. 26/85 e 

reforçada posteriormente pela própria Constituição de 1988, a qual teria confirmado “o caráter 

amplo e irrestrito da anistia a que se refere a Lei nº 6.683/79, conforme seu art. 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” (ibidem, p. 15). Ademais, ainda que houvesse a 

mudança de interpretação da lei para excluir dos seus benefícios os agentes da repressão, a 

alteração atingiria “situações jurídicas já consolidadas, além de acarretar leitura mais gravosa 

da norma” (ibidem, p. 16), o que seria vedado em razão da prevalência dos princípios 

constitucionais de segurança jurídica e irretroatividade da lei penal, salvo em favor do réu 

(ibidem, pp. 17; 21). 

 Por fim, para além de todos esses obstáculos, “a extinção da punibilidade relativa a 

tais delitos também decorreria da prescrição da pretensão punitiva, haja vista o transcurso de 

mais de 29 (vinte e nove) anos desde seu cometimento” (ibidem, p. 21). Nesse sentido, a 

AGU argumentava que “o prazo prescricional máximo previsto pelo Código Penal (seja em 

sua redação original, seja naquela conferida pela Lei nº 7.209/84) corresponde a 20 (vinte) 

anos, sendo inferior, pois, ao já decorrido” (ibidem, p. 21). Seriam imprescritíveis apenas os 

crimes de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático (artigo 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição), mas 

apenas a partir da vigência do novo texto constitucional, em 1988. 

 Diante desse cenário, frente ainda ao argumento de que a prevalência dos tratados 

internacionais de direitos humanos obrigaria a reinterpretação da lei de anistia, a AGU frisava 

que tais convenções estão subordinadas à Constituição, e que os seus tipos penais não haviam 

sido recepcionados pelo Brasil e nem possuíam correspondência na legislação interna. Além 

disso, ainda que “estivesse internalizado algum dos tratados, seria somente como lei ordinária, 

não se sobrepondo à Constituição e, portanto, não podendo “criar” tipos penais inexistentes” 

(ibidem, p. 26). Para a AGU, 

 

“Esta barreira serve a uma dupla função neste caso: a) primeiro para impedir que se 

considere como crime condutas que não estão previstas nas nossas leis, fazendo 
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sobrepujar a Constituição da República que consagra o princípio da anterioridade da 

lei penal e, b) ao considerar como prescritíveis os possíveis atos que pudessem ser 

classificados como crime, se praticados por agentes do Estado” (ibidem, pp. 26-27). 

 

 Em vista de todos esses argumentos, a AGU reproduziu e chancelou a visão 

hegemônica segundo a qual a lei de anistia não estabeleceu “qualquer discriminação, para 

concessão do benefício da anistia, entre opositores e aqueles vinculados ao regime militar” 

(ibidem, p. 13)
297

. Tendo em mente “a necessidade de início da transição para a normalização 

democrática” (ibidem, p. 26), a anistia teria sido fruto de um grande e relevante pacto político 

nacional entre vencedores e vencidos, conscientemente orientado pelo esquecimento para que 

fosse possível apagar os ódios e viver o presente com vistas ao futuro. Dessa maneira, 

objetivando a reconciliação e pacificação nacionais, “O diploma legal surgiu da negociação 

havida entre a sociedade civil e o regime militar, que possibilitou, à época, a transição para o 

regime democrático. Dessa forma, assegurou-se, com a lei, que ambos os lados seriam 

beneficiados com a anistia, evitando-se, inclusive, qualquer espécie de revanchismo no novo 

governo” (ibidem, p. 12). 

 Finalmente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também adotou essa mesma 

posição contrária à responsabilização penal dos agentes da ditadura militar envolvidos em 

graves violações de direitos humanos. No entanto, antes de firmar sua tese, afastou uma série 

de argumentos ventilados pelo Senado, AGU e Ministério da Defesa. Nesse sentido, afirmou, 

em primeiro lugar, que a propositura da ADPF não se assentava em um mero debate 

acadêmico ou doutrinário, pois havia de fato “interpretações antagônicas ao preceito legal, 

com reflexos profundos no exercício da persecução penal em todas as suas fases (da 
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investigação policial ao pronunciamento judicial)” (PGR, 2010, p. 12)
298

. Em seguida, 

opondo-se à tese da AGU e do Senado, o procurador-geral Roberto Gurgel defendeu que 

 

“o preceito da Emenda Constitucional nº 26/85 não substituiu, não ratificou e nem 

alterou a norma do § 1º do artigo 1º da Lei nº 6.683. O texto constitucional reforçou 

apenas a previsão da anistia para os autores de crimes políticos e conexos, mas não 

tratou, sequer indiretamente, da definição dos crimes dos agentes públicos que 

reprimiram os opositores do regime militar. Ela apenas reforçou a figura do caput do 

artigo 1º da Lei, o que não afeta a discussão trazida a lume pela OAB” (ibidem, p. 

13). 

 

 Com relação ao argumento de que os efeitos da lei de anistia haviam sido imediatos e 

já teriam se esgotado, o que tornava inútil a propositura da ADPF 153, Gurgel salientou que 

“Qualquer tentativa de imputação criminal que seja feita hoje, relativamente aos delitos 

criminais abrangidos pela norma, pode ser obstada pela incidência da Lei nº 6.683/79, o que 

demonstra sua vigência no tempo presente” (ibidem, p. 15)
299

. Por fim, frente à nota técnica 

do Ministério da Defesa, segundo a qual a falta de indicação das autoridades responsáveis 

pelos atos de descumprimento de preceitos fundamentais e a matéria da prescrição 

inviabilizavam a possibilidade de análise da ADPF, o procurador-geral frisou, por um lado, 

que não havia necessidade de “réus ou legitimados passivos, pois é a validade constitucional 

de normas o que se discute” (ibidem, p. 18), enquanto que, por outro lado, indicou que o tema 

da prescrição não prejudicaria a apreciação do mérito da ADPF, e só poderia ser analisado de 

fato após o julgamento da questão concernente à anistia.  

 Feitas tais ressalvas, o procurador-geral decidiu priorizar a análise do contexto 

histórico de formulação e promulgação da lei de anistia, o que o levaria a ratificar a posição 

contrária ao pedido da OAB. Nesse sentido, apesar de certas divergências formais e 

procedimentais com relação às notas técnicas do Senado, AGU e Ministério da Defesa, 

Gurgel também manifestou a visão de que a anistia “resultou de um longo debate nacional, 

com a participação de diversos setores da sociedade civil, a fim de viabilizar a transição entre 

o regime autoritário militar e o regime democrático atual” (ibidem, p. 25). Consequentemente, 

acatar a tese da OAB “para desconstituir a anistia como concebida no final da década de 70 

seria romper com o compromisso feito naquele contexto histórico” (ibidem, p. 35), inscrito 

numa “luta pela democracia e pela transição pacífica e harmônica, capaz de evitar maiores 
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 BRASIL. Procuradoria Geral da República. Manifestação da PGR. Brasília, DF, 29 jan. 2010. Disponível em: 
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 Dessa maneira, Roberto Gurgel afirmaria que “a lei ainda está em vigor, apta a incidir e, assim, passível de 

interpretação conforme a Constituição atual” (PGR, 2010, p. 15). 
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conflitos” (ibidem, p. 25). Assim, “Por maior que seja a repulsa a acontecimentos degradantes 

de violência física e moral que marcaram aquele período de nossa história, não é possível 

sucumbir às próprias pré-compreensões, de modo a encobrir o sentido jurídico, político e 

simbólico da anistia” (ibidem, pp. 37-38). 

 

4.4.3.2 Os votos dos Ministros 

 

 Ao longo do julgamento da ADPF, realizado nos dias 28 e 29 de abril de 2010, em um 

claro indício da “difícil permeabilidade da cultura internacionalista na autarquia intelectual do 

Judiciário brasileiro” (Ventura, 2011, p. 220), ficaria patente a “forte resistência por parte do 

STF em dialogar com argumentos normativos ou jurisprudenciais de direito comparado ou de 

direito internacional” (Cardoso, 2012a, p. 137). Isso reforçaria, por um lado, a “mescla entre a 

ignorância e o desprezo pelo Direito Internacional público que ainda caracterizam a cultura 

jurídica brasileira” (Ventura, 2011, pp. 199-200), e, por outro, a tradicional e histórica aversão 

do STF de assumir um papel de protagonismo na defesa dos direitos humanos, dado que o 

tribunal se preocupa mais com questões atinentes a assuntos político-institucionais de 

exercício do poder e governabilidade. 

 Conscientes da análise do caso da guerrilha do Araguaia então em curso pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, “não houve, por parte dos Ministros, nenhum pedido de 

adiamento [do julgamento da ADPF 153] para que pudessem verificar os argumentos da 

futura sentença da Corte de San José” (Ramos, 2011, p. 182), de modo que “os Ministros 

assumiram – conscientemente – um risco: adotar uma decisão que meses depois poderia ser 

contrária à decisão da Corte de San José” (ibidem). Buscando exercer seu poder enquanto 

instância final do ordenamento jurídico nacional que deveria ter a última palavra sobre o tema 

da anistia, o STF decidiu se antecipar a qualquer investida contrária da CoIDH no seu terreno 

legal, buscando evitar “incômoda condenação do Brasil pelo juiz interamericano no Caso 

Araguaia, tanto ao oferecer-lhe uma nova intepretação da história e do direito brasileiros, 

como ao constrangê-lo” (Ventura, 2011, n. 8, p. 199)
300

. Reproduzindo uma visão clássica de 

soberania acoplada a um pretenso positivismo legalista arvorado na defesa do princípio de 

legalidade, longe de estabelecer um diálogo com o sistema interamericano de direitos 

humanos, o Supremo não se engajou nem com o direito convencional interamericano e ainda 
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 Vale lembrar, nesse sentido, que a defesa do Estado brasileiro perante a CoIDH valeu-se incansavelmente da 

decisão do STF e de trechos dos votos dos ministros na ADPF 153 com vistas a evitar uma sentença 

condenatória no caso Gomes Lund. 
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menos com a jurisprudência da CoIDH (cf. Ventura, 2011; Ramos, 2011), ora ignorando, ora 

menosprezando por completo o direito internacional dos direitos humanos. 

Já no primeiro voto, do ministro relator Eros Grau, em favor do indeferimento da 

ADPF 153, foram elencados seis eixos argumentativos principais contra o mérito da ação. 

Nesse sentido, alegava-se: a natureza heroica da luta pela anistia, que teria resultado em um 

acordo político responsável pela redemocratização do país; o caráter bilateral da lei n. 

6.683/79 como âncora de validação da extensão da figura dos crimes conexos para os crimes 

comuns cometidos pelos agentes da repressão; a categorização da lei de anistia como uma lei-

medida; a falta de competência do STF para legislar em questões de anistia; a incorporação e 

constitucionalização da lei de anistia frente à nova ordem constitucional de 1988 por meio da 

Emenda Constitucional 26/85; e a impossibilidade de aplicação de tratados internacionais de 

direitos humanos, do costume internacional e da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

 No que tange, em primeiro lugar, às considerações sobre o movimento político em 

prol da anistia, o ministro considerou que a migração da ditadura para a democracia teria sido 

“uma transição conciliada, suave em razão de certos compromissos” (STF, 2010, p. 37)
301

, 

por meio da qual “foram todos absolvidos, uns absolvendo-se a si mesmos” (ibidem). Nesse 

sentido, a anistia e o pacto político dela resultante teriam sido peça-chave da mudança de 

regime, “o momento talvez mais importante da luta pela redemocratização” (ibidem, 21). Para 

o ministro, “Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse acordo político existiu, 

resultando no texto da Lei n. 6.683/79” (ibidem), de modo que desconsiderar ou desafiar tal 

dispositivo legal implicaria pôr em xeque o próprio alicerce da nova ordem democrática 

inaugurada no país em 1988. Nesse sentido, todos os abusos e injustiças cometidos pelos 

agentes do Estado teriam sido apagados e o esquecimento seria o preço a pagar pela 

conciliação e pacificação nacionais. Analisando os termos desse pacto político, elogiado e 

celebrado como mais um exemplo da cordialidade inerente à natureza do povo brasileiro
302

, o 

ministro afirmaria que 
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 Segundo o ministro Eros Grau, “Há momentos históricos em que o caráter de um povo se manifesta com 

plena nitidez. Talvez o nosso, cordial, se desnude na sucessão das frequentes anistias concedidas entre nós” 

(STF, 2010, p. 30). 
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“os subversivos a obtiveram, a anistia, à custa dessa amplitude. Era ceder e 

sobreviver ou não ceder e continuar a viver em angústia (em alguns casos, nem 

mesmo viver) (...) O que se deseja agora, em uma tentativa, mais do que de 

reescrever, de reconstruir a História? Que a transição tivesse sido feito, um dia, 

posteriormente ao momento daquele acordo, com sangue e lágrimas, com violência? 

Todos desejavam que fosse sem violência, estávamos fartos de violência” (ibidem, 

pp. 37-38) 

 

Como resultado, reproduzindo a mística sobre o suposto momento fundador da 

democracia brasileira, impassível de críticas ou reparos em razão da relevância e abrangência 

dos compromissos assumidos, o ministro Eros Grau censurou o Conselho Federal da OAB por 

apresentar a ADPF 153 ao considerar que 

 

“Reduzir a nada essa luta, inclusive nas ruas, as passeatas reprimidas duramente 

pelas Polícias Militares, os comícios e atos públicos, reduzir a nada essa luta é 

tripudiar sobre os que, com desassombro e coragem, com desassombro e coragem 

lutaram pela anistia, marco do fim do regime de exceção. Sem ela, não teria sido 

abera a porta do Colégio Eleitoral para a eleição do “Dr. Tancredo”, como diziam os 

que pisavam o chão da História. Essas jornadas, inesquecíveis, foram heroicas. Não 

se as pode desprezar” (ibidem, pp. 21-22). 

 

 Em decorrência da celebração desse pacto, derivava-se naturalmente a segunda linha 

argumentativa do ministro relator, qual seja a de que a anistia “seguramente foi bilateral” 

(ibidem, p. 28). Assim, em meio ao contexto específico de transição para a democracia, e em 

concordância com os termos do acordo político então celebrado, 

 

“o legislador procurou estender 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. Anistia 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” 

(ibidem, pp. 26-27). 

 

 A fim de reforçar essa posição, o ministro Eros Grau se valeu de uma terceira linha 

argumentativa auxiliar, ao defender que a lei de anistia possuía um caráter específico que a 

diferenciava da maioria da legislação ordinária comumente aprovada. Em suas palavras, “A 

Lei n. 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” (ibidem, p. 34)
303

. Assim, sua natureza singular obrigaria acatar e respeitar os 
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  O Ministro Eros Grau explicava em seu voto que “As leis-medida (Massnahmegesetze) disciplinam 

diretamente determinados interesses, mostrando-se imediatas e concretas. Consubstanciam, em si mesmas, um 

ato administrativo especial. (...) O Poder Legislativo não veicula comandos abstratos e gerais quando as edita, 

fazendo-o na pura execução de certas medidas. (...) Daí por que são leis apenas em sentido formal, não o sendo, 

contudo em sentido material. (...) Pois o que se impõe deixarmos bem vincado é a inarredável necessidade de, no 
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termos do pacto político realizado em 1979; por mais que se discordasse do seu alcance, 

aquele havia sido o acordo político possível frente aos constrangimentos políticos do período, 

e caberia ao STF apenas dar-lhe vigência, sem contestá-lo. Mais uma vez, o suposto realismo 

político da Corte assumia lugar preponderante em detrimento de qualquer consideração 

voltada à promoção e garantia dos direitos humanos. Desse modo, o ministro argumentava 

que 

 

“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 n. 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” (ibidem, pp. 33-34). 

  

Para reforçar a necessidade de obedecer aos desígnios do legislador de 1979, ademais 

da caracterização da lei de anistia como lei-medida, o relator Eros Grau invocou ainda o 

princípio de separação de poderes do Estado democrático de Direito para argumentar que a 

“revisão” da lei de anistia caberia exclusivamente ao Legislativo, uma vez que o STF não 

estaria autorizado a legislar. Em outros termos, a mudança na interpretação da lei n. 6.683/79 

requerida pela OAB foi apresentada pelo ministro, de maneira questionável, como uma 

tentativa de reescrever essa legislação
304

, remetendo o problema ao Congresso como se o 

Judiciário não estivesse obrigado a interpretar a lei de anistia segundo os princípios da nova 

ordem constitucional democrática e dos tratados de direitos humanos internacionais 

ratificados pelo Brasil (Ramos, 2011)
305

. Segundo o ministro, 

 

“Dado que esse acordo resultou em um texto de lei, quem poderia revê-lo seria 

exclusivamente o Poder Legislativo. Ao Supremo Tribunal Federal não incumbe 

alterar textos normativos concessivos de anistias. A ele não incumbe legislar ao 

apreciar ADPFs, senão apurar, em casos tais, a compatibilidade entre textos 

normativos pré-constitucionais e a Constituição (...) 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” (STF, 2010, p. 39). 

                                                                                                                                                                                     
caso de lei-medida, interpretar-se, em conjunto com o seu texto, a realidade no e do momento histórico no qual 

ela foi editada, não a realidade atual” (STF, 2010, p. 31). 
304

 Para o magistrado, “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 Supremo Tribunal Federal está autorizado a rescrever leis de anistia (...) Nem mesmo para 

reparar flagrantes iniquidades o Supremo pode avançar sobre a competência constitucional do Poder Legislativo” 

(STF, 2010, p. 38). 
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 Nesse sentido, ao mencionar como o Chile, Argentina e Uruguai haviam lidado com suas leis de anistia, sua 

conclusão foi a de que os Legislativos locais haviam sido responsáveis pelas alterações ocorridas quanto à 

aplicação dessas normas, sem “Nenhuma palavra sobre o papel do Judiciário local e da aceitação da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos” (Ramos, 2011, p. 185). 
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Todavia, o argumento supostamente de maior força do ministro contra a ADPF 153 foi 

por ele reservado para o final de seu voto. Para além da caracterização da anistia como lei-

medida e heroico acordo político bilateral frente ao qual o STF não poderia legislar, o relator 

Eros Grau defendeu ainda, de maneira controversa, que a Emenda Constitucional n. 26/85 

havia incorporado e constitucionalizado a lei n. 6.683/79. Inscrita na gênese do próprio poder 

constituinte originário da Constituição de 1988, a lei de anistia teria sido integrada 

completamente à nova ordem constitucional nascente, constrangendo-a e condicionando-a, de 

modo que não haveria qualquer sentido em questionar sua adequação frente aos preceitos 

fundamentais da nova Carta constitucional
306

. Para o ministro Eros Grau, 

 

“Eis o que se deu: a anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo 

Poder Constituinte da Constituição de 1988. Não que a anistia que aproveita a todos 

já não seja mais a da lei de 1979, porém a do artigo 4º, § 1º da EC 26/85. Mas estão 

todos como que [re]anistiados pela emenda, que abrange inclusive os que foram 

condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

pessoal. Por isso não tem sentido questionar se a anistia, tal como definida pela lei, 

foi ou não recebida pela Constituição de 1988. Pois a nova Constituição a 

[re]instaurou em seu ato originário (...) A emenda constitucional produzida pelo 

Poder Constituinte originário constitucionaliza-a, a anistia” (ibidem, pp. 43-44)
307

. 

  

Frente a esse cenário repleto de inúmeros óbices a qualquer tentativa de 

responsabilização criminal individual, dos quais sem dúvida a alegada inserção da anistia no 

próprio ato de origem da Constituição de 1988 representava obstáculo aparentemente 

insuperável, o ministro Eros Grau defenderia ainda que o direito internacional dos direitos 

humanos e suas demandas de justiça seriam inócuos e não produziriam qualquer tipo de efeito 

no Brasil que pudesse ameaçar a impunidade resultante da lei 6.683/79. Segundo ele, 

 

“Anoto a esta altura, parenteticamente, a circunstância de a Lei n. 6.683 preceder a 

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamento ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes --- adotada pela Assembleia Geral em 10 de 

dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 --- e a Lei n. 9.455, de 7 de 

abril de 1997, que define o crime de tortura. E, mais, o fato de o preceito veiculado 
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  Assim, segundo o ministro, “a reafirmação da anistia da lei de 1979 já não pertence à ordem decaída. Está 

integrada na nova ordem. Compõe-se na origem da nova norma fundamental (...). Afirmada a integração da 

anistia de 1979 na nova ordem constitucional, teremos que sua adequação à Constituição de 1988 resulta 

inquestionável” (STF, 2010, p. 44) 
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 Sobre essa argumentação, Ventura comenta que “a emenda convocatória da Assembleia Nacional 

Constituinte (Emenda Constitucional N. 26, de 1985) seria parte integrante da nova ordem constitucional de 

1988. Dita convocatória, por razões conjunturais evidentes (sobretudo a influência, no auge da transição, dos 

partidos que apoiaram o governo militar, a ponto de lograr a ascensão ao poder do presidente José Sarney, 

grande liderança colaboracionista), reitera o conteúdo da Lei de Anistia. O estratagema do relator é, então, 

atribuir ao conteúdo normativo  da Lei de Anistia um status constitucional, além de situá-lo no tempo da 

democracia. Supõe-se, por conseguinte, que a nova ordem constitucional material surgiu condicionada” 

(Ventura, 2011, n. 51, p. 211). 
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pelo artigo 5º, XLIII da Constituição --- preceito que declara insuscetíveis de graça e 

anistia a prática da tortura, entre outros crimes --- não alcançar, por impossibilidade 

lógica, anistias consumadas anteriormente a sua vigência. A Constituição não 

recebe, certamente, leis em sentido material, abstratas e gerais, mas não afeta, 

também certamente, leis-medida que a tenham precedido. Refiro-me ainda, neste 

passo, a texto de Nilo Batista, na Nota Introdutória a obra recentemente publicada, 

de Antonio Martins, Dimitri Dimoulis, Lauro Joppert Swensson Junior e Ulfrid 

Neumann: “... em primeiro lugar, instrumentos normativos constitucionais só 

adquirem força vinculante após o processo de internalização, e o Brasil não 

subscreveu a Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 

Crimes contra a Humanidade de 1968 nem qualquer outro documento que 

contivesse cláusula similar; em segundo lugar, ‘o costume internacional não pode 

ser fonte de direito penal’ sem violação de uma função básica do princípio da 

legalidade; e, em terceiro lugar, conjurando o fantasma da condenação pela Corte 

Interamericana, a exemplo do precedente Arellano x Chile, a autoridade de seus 

arestos foi por nós reconhecida plenamente em 2002 (Dec. N. 4.463, de 8 de 

novembro de 2002) porém apenas ‘para fatos posteriores a 10 de dezembro de 

1998’” (ibidem, p. 37). 

 

Em outras palavras, no tocante ao direito internacional dos direitos humanos, foram 

três os principais pontos defendidos pelo relator da matéria, ministro Eros Grau. Em primeiro 

lugar, a inexistência de obrigação internacional do Brasil em relação ao processamento e 

julgamento dos crimes, pois não haveria Direito Internacional positivo, i.e., obrigações 

expressas em convenções e tratados internacionais subscritas pelo Brasil à época da ditadura 

militar. O ministro argumentava que o Brasil não havia ratificado a Convenção sobre 

Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade e que a 

Convenção contra a Tortura tinha, por outro lado, vigência posterior à lei de anistia, não se 

aplicando, portanto, aos crimes cometidos por agentes do Estado durante o regime militar, os 

quais, ainda que não estivessem sobre o abrigo da anistia, já teriam prescrito
308

.  

Em segundo lugar, o costume internacional não poderia ser fonte de direito penal em 

razão do princípio da legalidade, segundo o qual não há crime nem pena sem lei prévia. Como 

resultado, só o Parlamento teria competência exclusiva para aprovar e tipificar crimes e penas 

por meio de leis. Por fim, a obrigação de processamento e julgamento assumida pelo Brasil no 

sistema interamericano de direitos humanos só poderia ser invocada para fatos posteriores a 

10 de dezembro de 1998, data a partir da qual o país reconheceu a jurisdição contenciosa da 
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 A esse respeito, Ventura (2011) argumenta que havia sim outro direito internacional positivo expresso em 

convenções internacionais devidamente incorporadas pelo Brasil à época da ditadura militar, mas ele “não foi 

empregado, em momento algum, no julgamento da ADPF 153” (Ventura, 2011, p. 206). Nesse sentido, a autora 

esclarece que “é juridicamente incontroverso que o art. 3° das Convenções de Genebra poderia ser invocado 

durante o regime militar brasileiro. Conforme a posição oficial do Estado, havia um conflito armado em curso no 

território nacional” (ibidem, p. 206). Desse modo, “ao refutar a aplicação da Convenção sobre a Tortura por ter 

vigência superveniente à da Lei de Anistia, o STF aparenta ser positivista. Nada mais do que aparência: tributário 

de sua própria lógica, o puro positivismo não permitiria escolher, entre as convenções internacionais, apenas 

aquelas que não estão em vigor, e somente para refutá-las, ignorando em absoluto as que são perfeitamente 

vigentes, mas não servem a dado escopo. Inova o STF, neste caso, ao praticar uma espécie de positivismo à la 

carte, e não sem profundas consequências” (ibidem, p. 207). 
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CoIDH. Embora não se faça referência direta ao Caso Gomes Lund e outros, que à época do 

julgamento do STF já estava sob análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos, há 

sim no trecho do livro citado pelo relator Eros Grau uma menção ao “fantasma da 

condenação”, contra o qual se ventila a tese de que a jurisprudência do sistema interamericano 

não seria aplicável a fatos anteriores à data de aceitação, pelo Brasil, da competência da 

Corte, desconsiderando assim o caráter permanente de várias violações e o fato de que o não 

cumprimento do dever de investigar, processar e punir também se estende e perdura no 

tempo, inclusive posteriormente ao ano de 1998, podendo ser, como foi, alvo de 

pronunciamento da CoIDH. 

Desse modo, em suma, Eros Grau “não somente rechaça o tratamento dos delitos em 

questão como crimes contra a humanidade, mas também estabelece a inexistência de 

obrigação internacional do Brasil em relação ao processamento e julgamento dos crimes em 

questão, além da impossibilidade de fazê-lo por força do princípio constitucional da 

prescrição” (Ventura, 2011, p. 211). Em momento algum de seu voto é citada a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, “que poderia auxiliar a reflexão sobre a não recepção da 

interpretação de extensão da anistia a agentes da ditadura” (Ramos, 2011, p. 183). Assim, os 

tratados internacionais de direitos humanos e a jurisprudência da CoIDH foram simplesmente 

descartados, o que se repetiria na quase totalidade dos votos subsequentes dos demais 

ministros. 

Nesse sentido, por exemplo, ratificando a improcedência da ADPF 153, apesar de não 

acolher a tese a respeito da EC n. 26/85
309

, a ministra Carmen Lúcia tampouco abordou 

qualquer tipo de mecanismo internacional dos direitos humanos. Pelo contrário, reconheceu o 

desrespeito aos direitos humanos ocasionado pela extensão da anistia aos crimes comuns 

praticados pelos agentes da repressão, mas argumentou que o Judiciário não estaria habilitado 

a alterar a lei de anistia, fruto de um amplo acordo político responsável pela conciliação e 

pacificação nacionais
310

, que só poderia ser revisto pelo Legislativo
311

 (STF, 2010, p. 94). 

                                                           
309

 Para a ministra, “A alegação de que a Emenda Constitucional n. 26/85 integraria a ordem constitucional 

formalmente instalada em 5 de outubro de 1988 não me convence, porque a Constituição de 1988 é Lei 

Fundamental no sentido de que é fundante e fundadora, logo o que veio antes e que não foi por ela cuidado 

expressamente para ser mantido não há de merecer o adjetivo de norma integrante do sistema constitucional” 

(STF, 2010, pp. 87-88) 
310

 Na visão da magistrada, “Os motivos que levaram à elaboração daquela lei (...) foram a reconciliação e a 

pacificação nacional, num momento em que era necessário ultrapassar o regime ditatorial implantado desde a 

década de sessenta (...) Não se pode negar que a anistia brasileira, concedida na forma da Lei n. 6683/79, 

resultou de uma pressão social, em especial dos principais setores atuantes da sociedade civil, como intelectuais, 

estudantes, sindicatos, e foi objeto de amplo debate” (STF, 2010, p. 92). Em outro trecho, a ministra esclarece 

ainda que “Nem foi a mais justa ou ampla, geral e irrestrita como pretendiam os brasileiros a anistia concedida. 
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Ademais, não seria possível mudar e reinterpretar a anistia para fazê-la “retroagir sobre o que 

se sedimentou e se exauriu”
312

 (ibidem, p. 98). Nas palavras da ministra, 

 

“O disposto no § 1º do art. 1º da Lei n. 6683/79 não me parece justo, em especial 

porque desafia o respeito integral aos direitos humanos. Mas a sua análise conduz-se 

à conclusão, a que também chegou o Ministro Relator, de que também não pode ser 

alterado, para os fins propostos, pela via judicial. Nem sempre as leis são justas, 

embora sejam criadas para que o sejam” (ibidem, p. 92)
313

. 

 

Propalando essa mesma visão sobre a bilateralidade da anistia e seu papel de 

concertação política
314

, a ministra Ellen Gracie não só deixou de mencionar qualquer 

dispositivo internacional de direitos humanos, mas fundamentou seu voto em argumento 

abertamente contrário à jurisprudência da CoIDH (Ramos, 2011, p. 187), na medida em que 

legitimou a suposta transação efetuada pela sociedade brasileira durante a mudança de regime, 

quando se teria obtido o retorno do país à democracia às custas da inevitável impunidade dos 

agentes da repressão. Na perspectiva da ministra, 

 

“Não se faz transição, ao menos não se faz transição pacífica, entre um regime 

autoritário e uma democracia plena, sem concessões recíprocas. Por incômodo que 

seja reconhecê-lo hoje, quando vivemos outro e mais virtuoso momento histórico, a 

anistia, inclusive daqueles que cometeram crimes nos porões da ditadura, foi o preço 

que a sociedade brasileira pagou para acelerar o processo pacífico de 

redemocratização” (STF, 2010, p. 153). 

 

O ministro Marco Aurélio, por sua vez, em breve voto que recuperou sua 

argumentação no caso Cordero da extradição 974, declarou que “Anistia é ato abrangente de 

amor, sempre calcado na busca do convívio pacífico dos cidadãos” (ibidem, p. 155). 
                                                                                                                                                                                     
Foi a que se conciliou para não se deixar de avançar” (ibidem, p. 94). Assim, “Não se obteve o que se queria, 

mas o que se conseguiu é o que nos permite, agora, viver uma experiência democrática” (ibidem, p. 96). 
311

 Para a juíza, “o desfazimento de anistia por lei cujos efeitos se produziram e exauriram num determinado 

momento histórico não se pode dar pela via judicial pretendida” (STF, 2010, p. 95). 
312

 A esse respeito, Carmen Lúcia tecia os seguintes comentários: “É possível mudar a interpretação de um 

dispositivo legal, mesmo após três décadas de sedimentação de uma linha de entendimento e interpretação? 

Parece-me certo que sim. Entretanto, cuidando-se, como no caso, de matéria penal, a mudança que 

eventualmente sobreviesse, em primeiro lugar, não poderia retroagir se não fosse para beneficiar até mesmo o 

condenado; em segundo lugar, teria de ser sobre norma ainda não exaurida em sua aplicação” (STF, 2010, p. 89) 
313

 A ministra afirmou em seu voto que “não vejo como, para efeitos específica e exclusivamente jurídico-penais, 

nós, juízes, reinterpretarmos, trinta e um anos após e dotarmos de efeitos retroativos esta nova interpretação, da 

lei que permitiu o que foi verdadeiro armistício de 1979 para que a guerra estabelecida pelos então donos do 

poder com os cidadãos pudesse cessar” (STF, 2010, p. 97). 
314

 A respeito do significado da anistia, a magistrada considerava que “Anistia é, em sua acepção grega, 

esquecimento, oblívio, desconsideração intencional ou perdão de ofensas passadas. É superação do passado com 

vistas à reconciliação de uma sociedade. E é, por isso mesmo, necessariamente mútua. É o objetivo de 

pacificação social e política que confere à anistia seu caráter bilateral” (STF, 2010, p. 152). Sobre o seu papel de 

concertação política, a ministra afirmaria que “Nem aqueles que desse pacto não participaram – porque não 

pretendiam a finalidade de democratização do país – podem negar sua existência. Seria recusar validade à 

história suficientemente documentada” (ibidem). 
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Referindo-se ao debate em torno da lei de anistia como uma discussão “estritamente 

acadêmica” (ibidem, p. 154) “sem uma concretude maior quanto à eficácia” (ibidem, p. 156), 

em razão, dentre outros fatores, da decorrência dos prazos prescricionais
315

, o ministro votou 

pelo indeferimento da ADPF 153 com elogios à posição do relator Eros Grau, novamente sem 

qualquer menção a dispositivos e jurisprudência internacionais de direitos humanos.  

Também favorável à tese da constitucionalidade da lei de anistia, coube ao antes 

defensor do status constitucional dos tratados de direitos humanos, ministro Celso de Mello, 

“detalhar, em seu voto, alguns dos argumentos que tradicionalmente foram opostos pelos 

penalistas (...) ao princípio de imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade” (Ventura, 

2011, p. 212), na linha da necessidade de preservação dos direitos de defesa do cidadão contra 

o sistema penal e o poder punitivo do Estado
316

. Apesar de reconhecer a existência e 

pertinência, para a discussão, dos tratados internacionais de direitos humanos
317

, o ministro 

rapidamente afastou sua aplicação, concedendo especial atenção para a Convenção contra a 

Tortura, uma vez que, tal qual a tipificação do crime de tortura na legislação doméstica, ela 

seria posterior à lei de anistia. Mais uma vez, assim como já havia feito antes o relator Eros 

Grau, foi desconsiderado por completo o direito internacional positivo prevalecente à época 

da ditadura, reforçando o “positivismo à la carte” do tribunal (Ventura, 2011) que 

perfeitamente se encaixava com o legado histórico conservador do STF frente à questão da 

promoção dos direitos humanos. Nas palavras do ministro, 

 

“a Lei de Anistia foi editada em momento que precedeu tanto a adoção, pela 

Assembleia Geral da ONU, da Convenção das Nações Unidas contra a tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (1984), quanto a 

promulgação, pelo Congresso Nacional, em 1997, da Lei n. 9.455, que definiu e 

tipificou, entre nós, o crime de tortura. Essa anterioridade temporal impede que a Lei 

de Anistia, editada em 1979, venha a sofrer desconstituição (ou inibição eficacial) 

por parte desses instrumentos normativos, todos eles promulgados – insista-se – 

após a vigência daquele benéfico diploma legislativo” (STF, 2010, p. 185). 

  

                                                           
315

 O ministro Marco Aurélio assinalou em seu voto que “o prazo maior da prescrição quanto à persecução 

criminal é de vinte anos. O prazo maior quanto à indenização no campo cível é de dez anos. Tendo em conta a 

data dos cometimentos, já se passaram mais de vinte e mais de dez anos logicamente” (STF, 2010, p. 154), o que 

esvaziaria de qualquer sentido a ADPF 153. 
316

 Tais argumentos seriam recuperados repetidas vezes pelo Estado brasileiro durante o julgamento do caso 

Gomes Lund perante a CoIDH. 
317

 Segundo o ministro, “O Brasil, consciente da necessidade de prevenir e de reprimir os atos caracterizadores 

da tortura, subscreve, no plano externo, importantes documentos internacionais, de que destaco, por sua 

inquestionável importância, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas 

ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1984; a Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura, concluída em Cartagena em 1985, e a Convenção Americana sobre Direitos humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), adotada no âmbito da OEA em 1969, atos internacionais estes que já se 

acham incorporados ao plano do direito positivo interno” (STF, 2010, p. 162). 
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Em seguida, invocando novamente o princípio de legalidade e o critério de 

anterioridade do direito penal
318

, o ministro argumentaria que a vedação constitucional à 

aplicação retroativa de leis penais gravosas impediria a supressão dos efeitos jurídicos da lei 

de anistia
319

. Ademais, de qualquer maneira, prevaleceria o regime prescricional estabelecido 

pela legislação interna brasileira
320

, uma vez que os argumentos de imprescritibilidade penal 

dos crimes de lesa-humanidade estariam calcados ora em direito convencional não subscrito 

nem internalizado pelo Brasil
321

, ora em costume internacional que não poderia ser 

considerado fonte de direito penal
322

. Nesse sentido, frente à tensão entre as obrigações de 

                                                           
318

  Em seu voto, o ministro recorda que “o sistema constitucional brasileiro impede que se apliquem leis penais 

supervenientes mais gravosas” (STF, 2010, p. 187) 
319

  Nas palavras do ministro, “É tão intensa a intangibilidade de uma lei de anistia, desde que validamente 

elaborada (como o foi a Lei n. 6.683/79), que, uma vez editada (e exaurindo, no instante mesmo do início de sua 

vigência, o seu conteúdo eficacial), os efeitos jurídicos que dela emanam não podem ser suprimidos por 

legislação superveniente, sob pena de a nova lei incidir na proibição constitucional que veda, de modo absoluto, 

a aplicação retroativa de leis gravosas” (STF, 2010, p. 186). 
320

 Para Celso de Mello, “a pretensão punitiva do Estado (...) achar-se-ia atingida pela prescrição penal, calculada 

esta pelo prazo mais longo (20 anos) previsto em nosso ordenamento positivo” (STF, 2010, p. 189). Como bem 

lembra Ventura (2011), ao adotar essa visão, o STF demonstrou sua incapacidade ou indisposição de 

compreender a diferença entre a criminalidade comum, para a qual existe o regime de prescrição, e as macro-

violações de direitos humanos orquestradas pelo Estado como parte de um ataque sistemático e generalizado 

contra a população civil, frente aos quais deve-se aplicar uma lógica distinta, tal como se reconhece em inúmeros 

mecanismos internacionais de direitos humanos. Nas suas palavras, “É como se a gravidade do crime cometido 

pelo homo medius tivesse alguma medida de comparação com a daqueles cometidos por indivíduos que têm à 

sua disposição a “potência material do Estado”. Pior ainda: a impunidade das graves violações de direitos 

humanos cometidas por agentes públicos durante o regime militar estaria assegurada pela própria ordem 

constitucional” (Ventura, 2011, p. 215). Para uma discussão das razões que justificariam a imprescritibilidade de 

graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade, ver Almqvist & Espósito, 2012. 
321

 Segundo o juiz, “Nem se sustente, como o faz o Conselho Federal da OAB, que a imprescritibilidade penal, 

na espécie ora em exame, teria por fundamento a “Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra 

e dos Crimes contra a Humanidade. Mostra-se evidente a inconsistência jurídica de semelhante afirmação, pois, 

como se sabe, essa Convenção das Nações Unidas, adotada em 26/11/1968, muito embora aberta à adesão dos 

Estados componentes da sociedade internacional, jamais foi subscrita pelo Brasil, que a ela também não aderiu, 

em momento algum, até a presente data (...) Isso significa que a cláusula de imprescritibilidade penal que resulta 

dessa Convenção das Nações Unidas não se aplica, não obriga nem vincula, juridicamente, o Brasil quer em sua 

esfera doméstica, quer no plano internacional. Cabe observar, de outro lado, que o Conselho Federal da OAB 

busca fazer incidir, no plano doméstico, uma convenção internacional de que o Brasil sequer é parte, invocando-

a como fonte de direito penal, o que se mostra incompatível com o modelo consagrado na Constituição 

democraticamente promulgada em 1988. Ninguém pode ignorar que, em matéria penal, prevalece sempre o 

postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal” (STF, 2010, pp. 189-190). 
322

 Tal como antes já o fizera o relator Eros Grau a respeito do costume internacional, o ministro Celso de Mello 

citou trecho de texto de Nilo Batista em Nota Introdutória do livro “Justiça de Transição no Brasil: Direito, 

Responsabilização e Verdade” (Saraiva, 2010), escrito por Dimitri Dimoulis, Lauro Joppert Swensson Júnior, 

Antonio Martins e Ulfrid Neumann. Na citação, lê-se que “o costume internacional não pode ser fonte de direito 

penal sem violação de uma função básica do princípio da legalidade” (Batista, 2010, apud STF, 2010, p. 194). 

Para Ventura (2011, p. 213), “o STF não consegue discernir a peculiaridade do costume internacional, que está 

longe de ser simplesmente “o que os Estados fazem”, e bem mais próximo de refletir a “percepção do Direito por 

parte daqueles que agem”, o que permite defini-lo como o “consenso social internacional””. Nesse sentido, para 

aplicar o costume internacional, ainda segundo a autora, bastaria “constatar, para esse fim, que o autor do ato em 

questão era submetido, quando do tempus commissi delicti, a normas jurídicas claras e acessíveis – sejam elas 

internas ou internacionais – estabelecendo ante factum tal definição. Perguntemo-nos, então, se os agentes 

públicos que praticaram graves violações de direitos humanos durante o regime militar brasileiro tinham alguma 

dúvida sobre o caráter criminoso dos atos que estavam praticando. A resposta salta aos olhos” (ibidem, p. 214). 
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punir do direito internacional e as garantias do direito penal doméstico, supostamente 

asseguradas pela continuidade de vigência da lei de anistia, o ministro votou em favor da 

interpretação hegemônica da lei 6.683/79. Dessa forma, como resultado da prevalência da 

reserva constitucional de lei em sentido formal, segundo a qual o Parlamento tem 

competência exclusiva para aprovar crimes e penas, 

 

“somente lei interna (e não convenção internacional, muito menos aquela sequer 

subscrita pelo Brasil) pode qualificar-se, constitucionalmente, como a única fonte 

formal direta, legitimadora da regulação normativa concernente à prescritibilidade 

ou à imprescritibilidade da pretensão estatal de punir, ressalvadas, por óbvio, 

cláusulas constitucionais em sentido diverso” (ibidem, p. 192). 

  

No tocante à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

expressamente mencionada
323

, o ministro invocou a singularidade e excepcionalidade do caso 

brasileiro para se furtar à obrigação internacional de investigar, processar e punir os 

responsáveis pelas graves violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar. 

Diferentemente dos demais países latino-americanos, no Brasil teria havido não uma auto-

anistia, mas antes uma anistia bilateral de mão-dupla fruto de um amplo acordo político-

social, frente à qual não seria aplicável a jurisprudência da CoIDH
324

. Subscrevendo a tese do 

pacto político legítimo e mútuo
325

, e valendo-se de uma leitura simplista e completamente 

equivocada das sentenças interamericanas sobre o tema de anistias
326

, Celso de Mello 

concluiu que 
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  No voto do ministro, lê-se o seguinte trecho relativo à CoIDH: “Reconheço que a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, em diversos julgamentos – como aqueles proferidos, p.ex., nos casos contra o Peru (“Barrios 

Altos”, em 2001, e “Loayza Tamayo”, em 1998) e contra o Chile (“Almonacid Arellano e outros”, em 2006) -, 

proclamou a absoluta incompatibilidade, com os princípios consagradas na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, das leis nacionais que concederam anistia, unicamente, a agentes estatais, as denominadas “leis de 

auto-anistia” (STF, 2010, p. 183). 
324

  Segundo o ministro, “não se registrou, no caso brasileiro, uma auto-concedida anistia, pois foram 

completamente diversas as circunstâncias históricas e políticas que presidiram, no Brasil, com o concurso efetivo 

e a participação ativa da sociedade civil e da Oposição militantes, a discussão, a elaboração e a edição da Lei de 

Anistia, em contexto inteiramente distinto daquele vigente na Argentina, no Chile e no Uruguai, dentre outros 

regimes ditatoriais” (STF, 2010, p. 185). 
325

  Celso de Mello afirma que “se revestiu de plena legitimidade jurídico-constitucional a opção legislativa do 

Congresso Nacional que, apoiando-se em razões políticas, culminou por abranger, com a outorga da anistia, não 

só os delitos políticos, mas, também, os crimes a estes conexos e, ainda, aqueles que, igualmente considerados 

conexos, estavam relacionados a atos de delinquência política ou cuja prática decorreu de motivação política” 

(STF, 2010, p. 173). Assim, para ele, a anistia “se fez inequivocamente bilateral (e recíproca) (...) com a 

finalidade de favorecer aqueles que, em situação de conflitante polaridade e independentemente de sua posição 

no arco ideológico, protagonizaram o processo político ao longo do regime militar, viabilizando-se, desse modo, 

por efeito da bilateralidade do benefício concedido pela Lei no. 6.683/79, a construção do necessário consenso, 

sem o qual não teria sido possível a colimação dos altos objetivos perseguidos pelo Estado e, sobretudo, pela 

sociedade civil naquele particular e delicado momento histórico da vida nacional” (ibidem, p. 174). 
326

 Nesse caso ficou patente como “o cumprimento das normas internacionais de direitos humanos é feito de 

forma desconectada da intepretação dessas normas pelos seus intérpretes internacionais” (Ramos, 2011, p. 180). 
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“a lei de anistia brasileira, exatamente por seu caráter bilateral, não pode ser 

qualificada como uma lei de auto-anistia, o que torna inconsistente, para os fins 

deste julgamento, a invocação dos mencionados precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Com efeito, a Lei no. 6.683/79 – que traduz 

exemplo expressivo de anistia de “mão dupla” (ou de “dupla via”), pois se estendeu 

tanto aos opositores do regime militar quanto aos agentes da repressão – não 

consagrou a denominada anistia em branco, que busca, unicamente, suprimir a 

responsabilidade dos agentes do Estado e que constitui instrumento utilizado, em seu 

próprio favor, por ditaduras militares latino-americanas” (ibidem, p. 184). 

 

No voto do ministro Cezar Peluso, então presidente do STF, ressurgiria com força 

renovada esse mesmo “fantasma do “ilusionismo” (o Estado ratifica tratados internacionais, 

mas os interpreta nacionalmente), esvaziando o sentido do Brasil ter aceito a 

internacionalização dos direitos humanos” (Ramos, 2011, p. 191). Segundo o ministro, no 

acerto de contas do povo brasileiro com o seu passado, a opção escolhida havia sido trilhar o 

“caminho da concórdia” (STF, 2010, p. 214)
327

, do qual fazia parte a celebração do acordo
328

 

inscrito na lei de anistia que “também alcança os chamados “crimes comuns”” (ibidem, p. 

207)
329

. Nesse sentido, seguindo a mesma linha argumentativa distorcida do ministro Celso de 

Mello, Peluso reforçou que a jurisprudência dos “tribunais internacionais” censurava apenas a 

promulgação de leis de auto-anistias, eximindo o Brasil de qualquer responsabilidade, visto 

que sua anistia seria antes resultado de um pacto. Para o ministro, 

 

“o caso não é de autoanistia, censurada pelos tribunais internacionais. Seria de 

autoanistia, se tivesse provindo de ato institucional ou de unilateral ato normativo 

equivalente. Ela proveio de um acordo, como tantos celebrados no mundo, e dos 

quais, só para relembrar caso que me parece mais exemplar, o consumado na África 

do Sul, que concedeu anistia ainda mais ampla do que a nossa” (ibidem, p. 210). 

 

 Ainda que a interpretação dominante da lei de anistia fosse considerada 

inconstitucional, a matéria não teria, para o ministro, qualquer repercussão de ordem prática 

no campo jurídico, uma vez que “todas as ações criminais e todas as ações cíveis, excetos as 
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 Na avaliação do ministro, “Se é verdade que cada povo acerta contas com o passado de acordo com a sua 

cultura, com os seus sentimentos, com a sua índole e com a sua história, o Brasil fez uma opção pelo caminho da 

concórdia (...) Só uma sociedade superior, qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de 

humanidade, é capaz de perdoar, porque só uma sociedade que, por ter grandeza, é maior do que seus inimigos, é 

capaz de sobreviver. Uma sociedade que queira lutar contra os inimigos com as mesmas armas, os mesmos 

instrumentos, os mesmos sentimentos, está condenada a um fracasso histórico” (STF, 2010, p. 214). 
328

 Para Cezar Peluso, “a lei nasceu de um acordo costurado por quem tinha legitimidade social e política para, 

naquele momento histórico, celebrar um pacto nacional” (STF, 2010, p. 209). 
329

 Lembrando que “a intepretação em tema de anistia é sempre ampla, expansiva, nunca restrita; é sentido de 

generosidade” (STF, 2010, p. 208), o ministro afirmaria que “A amplitude da norma é, portanto, óbvia, enquanto 

transcende o campo dos crimes políticos em sentido estrito ou em sentido figurado, como aqueles praticados com 

motivação política, ao abranger crimes de qualquer ordem. (...) a norma é destinada a apanhar também crimes 

dos agentes do regime militar contra os opositores, na luta pelo poder. Este é o sentido da conexão à qual se 

refere a lei” (ibidem, p. 206). 
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declaratórias, estão prescritas” (ibidem, p. 210), de tal modo que a “pretensão da autora é 

absolutamente estéril (...) [pois] não haveria agora nenhum efeito jurídico pendente por 

declarar ou atuar” (ibidem, p. 212). Nesse sentido, opondo-se à saída oferecida pelo relator 

Eros Grau, o ministro argumentaria que nem mesmo o Legislativo poderia revisar a lei de 

anistia devido à prevalência do princípio de irretroatividade da lei penal mais gravosa, o que 

condenaria o país definitivamente a conviver com a impunidade dos crimes da ditadura 

militar. Ancorando-se num pobre exercício de direito comparado que deixava transparecer 

uma suposta superioridade civilizatória do sistema jurídico brasileiro ao desconhecer o fato de 

que os países do Cone Sul também tiveram de lidar com semelhante questão concernente ao 

princípio de legalidade e dogmas do direito penal, o ministro afirmaria que 

 

“no Chile, na Argentina, no Uruguai, para ater-nos a casos próximos, as leis de 

anistia foram revogadas por outras leis. Mas nosso sistema jurídico constitucional 

não o permitiria, porque, uma vez apagado o caráter delituoso dos fatos anistiados, a 

lei que revogasse os efeitos da anistia seria descaradamente lex gravior, que não 

retroagiria, não poderia retroagir em hipótese alguma! (...) Em qualquer ordem 

jurídica civilizada, só retroage a lei penal benéfica ao réu!” (ibidem, p. 213). 

 

 Já o ministro Gilmar Mendes, defensor da tese da supralegalidade dos tratados 

internacionais de direitos humanos no tema do depositário infiel, seria o último ministro a 

votar pelo indeferimento da ADPF 153, sem realizar qualquer menção mais aprofundada 

sobre o direito convencional dos direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana. 

Negando-se a admitir a imprescritibilidade dos crimes cometidos pelos agentes da repressão 

do regime militar, uma vez que os tratados a respeito desse tema teriam sido subscritos 

posteriormente aos fatos
330

, o ministro afirmaria ainda que caso houvesse, hipoteticamente, 

uma alteração da legislação para tornar esse tipo de delitos imprescritíveis, tal mudança não 

abarcaria os crimes do passado em razão da irretroatividade da lei penal, o que esvaziaria de 

qualquer repercussão prática a discussão sobre o alcance da anistia
331

. Ademais, o ministro 

iria ainda mais longe na sua argumentação ao defender que nem mesmo uma nova lei 

aprovada pelo Congresso poderia revisar a lei de anistia, “pois a própria ordem constitucional 

brasileira seria alterada” (Ramos, 2011, p. 191). Recuperando a tese de que a EC n. 26/85 
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  Para Gilmar Mendes, “não tem curso a tese – e o Ministro Eros Grau o demonstrou muito bem – da 

imprescritibilidade em razão de tratados que vieram a ser subscritos posteriormente” (STF, 2010, p. 250). 
331

 Tal como Cezar Peluso, Gilmar Mendes defenderia que “diferentemente do que ocorre em outros países, a 

jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que as normas sobre prescrição são normas de Direito 

material. Portanto, se houver uma alteração para tornar os crimes imprescritíveis, como ocorreu na Alemanha 

pós-nazismo, ela não se aplica aos crimes já praticados” (STF, 2010, pp. 250-251). 
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teria promovido a incorporação e constitucionalização da lei de anistia à nova Carta 

constitucional de 1988, o ministro considerou que 

 

“Devemos refletir, então, sobre a própria legitimidade constitucional de qualquer ato 

tendente a revisar ou restringir a anistia incorporada à EC 26/1985. Parece certo que 

estamos, dessa forma, diante de uma hipótese na qual estão em jogo os próprios 

fundamentos de nossa ordem constitucional. Enfim, a EC 26/1985 incorporou a 

anistia como um dos fundamentos da nova ordem constitucional que se construía à 

época, fato que torna praticamente impensável qualquer modificação de seus 

contornos originais que não repercuta nas próprias bases de nossa Constituição e, 

portanto, de toda a vida político-institucional pós-1988” (STF, 2010, p. 264).  

 

 Desse modo, o ministro optou por referendar a tese da anistia enquanto pacto político 

bilateral que “tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 

1988” (ibidem, p. 235). Para ele, “A ideia de anistia, como integrante deste pacto político 

constitucionalizado, não pode ser tomada de forma restritiva – ao contrário –, perderia sentido 

a própria ideia de pacto, ou de constituição pactuada!” (ibidem, p. 242)
332

. Nesse sentido, 

invocando a excepcionalidade e superioridade da experiência brasileira, o ministro 

argumentaria que a natureza pactuada da transição democrática brasileira e da Constituição 

dela resultante 

 

“nos faz positivamente diferentes em relação aos nossos irmãos latino-americanos, 

que ainda hoje estão atolados num processo de refazimento institucional sem fim 

(...) o exemplo da África do Sul, que concedeu anistia ampla inclusive quanto aos 

horríveis crimes ocorridos sob o regime do apartheid, demonstra o valor deste 

instrumento na pacificação institucional” (ibidem, p. 242). 

 

 Em breve voto minoritário sem qualquer referência seja aos tratados internacionais de 

direitos humanos, seja à jurisprudência da Corte Interamericana, o ministro Carlos Ayres 

Britto se opôs a essa postura do ministro Gilmar Mendes e demais membros do tribunal. Para 

ele, “os crimes hediondos e equiparados não foram incluídos no chamado relato ou núcleo 

deôntico da lei” (ibidem, p. 137), o que invalidaria a extensão da anistia aos crimes comuns 

praticados pelos agentes da repressão. Negando a tese de que a EC n. 26/85 teria 

constitucionalizado definitivamente a anistia (ibidem, p. 144), o ministro votou para que se 
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 Desse modo, “A anistia ampla e geral, insculpida na lei 6.683/1979, é abrangente o bastante para abarcar 

todas as posições político-ideológicas existentes na contraposição amigo/inimigo estabelecidas no regime 

político precedente, não havendo qualquer incompatibilidade da sua amplitude, ínsita ao parágrafo primeiro do 

artigo primeiro, com a Constituição pactuada de 1988. Ao revés, a amplitude do processo de anistia é ínsita ao 

conteúdo pactual do próprio texto, não se afigurando incompatível com a ordem constitucional vigente” (STF, 

2010, p. 243). 
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excluísse do âmbito de aplicação dessa lei os crimes previstos no inciso XLIII do artigo 5º. da 

Constituição, com destaque para os de homicídio, tortura e estupro. 

 De modo similar, discordando da tese majoritária prevalecente no tribunal, favorável à 

extensão da anistia da lei n. 6.683/79 para os crimes comuns praticados pelos agentes da 

repressão, o ministro Ricardo Lewandowski também refutou o argumento defendido pelos 

ministros Eros Grau e Gilmar Mendes sobre o papel da EC n. 26/85 no tocante à 

constitucionalização desse dispositivo legal, negando-se a aceitar que a Constituição de 1988 

houvesse recepcionado a interpretação ampla da lei de anistia
333

. No entanto, embora tenha 

mencionado o dever internacional de punição dos crimes de lesa-humanidade, fazendo 

expressa referência a tratados internacionais de direitos humanos e aos seus intérpretes 

autênticos
334

, com destaque para a jurisprudência da Corte Interamericana
335

, “não houve 

aprofundamento desse tópico (tipificação internacional dos delitos e ainda 

imprescritibilidade), pois o ministro considerou não ser necessário tal fundamento” (Ramos, 

2011, p. 192), já que os crimes estariam abarcados pela legislação tipificadora dos delitos 

comuns vigente à época dos fatos
336

.  

Assim, nem mesmo no voto mais aberto ao diálogo com os mecanismos internacionais 

de direitos humanos houve a utilização do direito internacional convencional (Ventura, 2011, 

p. 206), cujas referências e citações não superaram o modelo segundo o qual o STF ora ignora 
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 Segundo o ministro, “afigura-se irrelevante que a Lei 6.683/1979, no tocante à conexão entre crimes comuns 

e crimes políticos, tenha sido, mais tarde, parcialmente reproduzida na EC 26/1985. Primeiro, porque, 

teoricamente, uma lei de anistia surte efeitos imediatos, colhendo todas as situações injurídicas consolidadas no 

pretérito. Logo, essa repristinação revelou-se totalmente inócua para os fins pretendidos. Depois, porque os 

vícios que tisnavam o primeiro diploma legal persistiram integralmente no segundo, ainda que este ostentasse 

maior hierarquia no ordenamento legal. Por fim, porque a Constituição de 1988, embora pudesse fazê-lo, não 

ratificou a tal anistia, preferindo concedê-la, em outros termos, para beneficiários distintos, no art. 8º. do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” (STF, 2010, p. 127). 
334

 Lewandowski frisou em seu voto que “o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas já 

assentou que os Estados Partes do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – ratificado pelo Brasil – 

têm o dever de investigar, ajuizar e punir os responsáveis por violações de direitos nele protegidos” (STF, 2010, 

p. 128). 
335

 A esse respeito, o ministro lembrava que “a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que os 

Estados Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – também internalizada pelo Brasil – têm o 

dever de investigar, ajuizar e punir as violações graves aos direitos humanos” (STF, 2010, p. 129). 
336

 O ministro afirma em seu voto que “Não adentro – por desnecessária, a meu ver, para o presente debate – na 

tormentosa discussão acerca da ampla punibilidade dos chamados crimes de lesa-humanidade, a exemplo da 

tortura e do genocídio, definidos em distintos documentos internacionais, que seriam imprescritíveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia, e cuja persecução penal independeria de tipificação prévia, sujeitando-se, 

ademais, não apenas à jurisdição penal nacional, mas, também, à jurisdição penal internacional e, mesmo, à 

jurisdição penal nacional universal. É que, de acordo com estudiosos do assunto, vários seriam os delitos comuns 

possivelmente praticados por agentes do Estado, durante o regime autoritário, todos tipificados no Código Penal 

de 1940, vigente à época” (STF, 2010, pp. 115-116). Vale observar que o ministro fez ainda rápida referência ao 

direito internacional humanitário, sem, contudo, desenvolver e aprofundar seu argumento. Para ele, “Ainda que 

se admita, apenas para argumentar, que o País estivesse em uma situação de beligerância interna, (...) os agentes 

estatais estariam obrigados a respeitar os compromissos internacionais concernentes ao direito humanitário, 

assumidos pelo Brasil desde o início do século passado” (ibidem, p. 118). 
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por completo os tratados e jurisprudência internacionais – quando muito os mencionando 

apenas para afastá-los –, ora os instrumentaliza de maneira arbitrária e como “mais um 

exemplo do estilo rebuscado e enciclopédico que às vezes domina os votos dos Ministros” 

(Mation, 2013, p. 138). No caso específico do ministro Lewandowski, para confrontar a 

interpretação hegemônica sobre a lei de anistia, sua decisão foi a de se valer, como 

fundamento, não do direito internacional dos direitos humanos, intrinsicamente vinculado à 

discussão então em curso, mas antes da posição do STF na questão de extradições, utilizada 

para estabelecer a distinção entre crimes políticos e crimes comuns (STF, 2010, p. 118).  

 Dessa forma, 

 

“Extrapolando (...) lições oriundas da temática da extradição para a análise da Lei da 

Anistia, o Min. Lewandowski julgou procedente em parte a ADPF para dar 

interpretação conforme ao § 1º. do art. 1º. da lei 6.683/1979 implicando que os 

agentes do Estado não estão automaticamente abrangidos pela anistia contemplada 

no referido dispositivo legal. Caberia a cada juízo, antes de admitir o início da 

persecução penal contra esses agentes, realizar uma abordagem caso a caso (case by 

case approach), mediante a adoção dos critérios da preponderância e da atrocidade 

dos meios, nos moldes da jurisprudência da Suprema Corte referente à extradição, 

para o fim de caracterizar o eventual cometimento de crimes comuns com a 

consequente exclusão da prática de delitos políticos ou ilícitos considerados 

conexos. Em que pese o maior diálogo com as instâncias internacionais, vê-se que o 

voto do Min. Lewandowski indiretamente admite a possibilidade da anistia a agentes 

da repressão, caso seja demonstrado que a conduta era eminentemente política e os 

meios utilizados não foram atrozes” (Ramos, 2011, p. 195). 

 

Assim, em suma, o julgamento da ADPF 153 demonstrou que 

 

“O enfoque da Corte, ao enfrentar processos que envolvem diversas ordens jurídicas 

e jurisdições internacionais, regionais e/ou locais, é eminentemente estatalista, 

baseado no Direito interno. Quando muito, os ministros aplicam a norma 

internacional se e quando ela está em concordância com ou é equivalente ao Direito 

interno; neste caso, é o último, e não o Direito Internacional, que o juiz está 

preparado, técnica mas também psicologicamente, para aplicar e fazer respeitar. 

Logo, de modo geral, o STF aplica pouco e mal o Direito Internacional; ignora o 

grande debate contemporâneo sobre a internacionalização do Direito e o 

transconstitucionalismo; raramente ultrapassa os manuais mais batidos, não raro 

desatualizados, da doutrina internacionalista; praticamente despreza a jurisprudência 

internacional; e vale-se escassamente do Direito Comparado, quase sempre 

incorrendo, quando o faz, em grandes incompreensões dos sistemas jurídicos 

alheios. Assim, posta em perspectiva com essas decisões recentes do STF, a ADPF 

153 dá continuidade a uma postura que pode ser definida como provincianismo 

jurídico” (Ventura, 2011, p. 204). 

 

4.5 Efeitos da sentença da Corte Interamericana: os esforços do MPF frente à agenda de 

responsabilização criminal individual 

 



537 
 

 Enquanto o tema da justiça de transição parecia definitivamente bloqueado no âmbito 

do STF após o julgamento da ADPF 153, o que influenciava negativamente as perspectivas de 

impacto do sistema interamericano, as dinâmicas no interior do MPF levariam o órgão a 

defender as demandas de justiça frente à impunidade reinante dos crimes da ditadura militar. 

Se em 2008 os esforços de responsabilização criminal individual dos procuradores Marlon 

Weichert e Eugênia Gonzaga haviam sido rechaçados dentro do próprio MPF, posição 

reafirmada em 2010 quando o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, 

defendeu a constitucionalidade da lei de anistia no julgamento da ADPF 153, em 2011, como 

resultado direto da condenação do Brasil no caso da guerrilha do Araguaia, houve uma 

mudança da postura da cúpula dessa instituição acompanhada da instauração de um grupo de 

trabalho de justiça de transição com uma clara diretriz nacional de persecução penal, 

responsável até o início de 2015 por onze ações criminais apresentadas à justiça brasileira
337

. 

 Em outras palavras, se antes a discussão sobre a lei de anistia parecia inevitavelmente 

interditada em razão não só da decisão do STF, mas também da posição da PGR e do fracasso 

de impulsionar o tema na 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão Criminal (Segunda Câmara), 

instância responsável por fixar diretrizes e coordenar o trabalho criminal do MPF, a sentença 

da Corte Interamericana foi um divisor de águas que alterou a correlação de forças e o 

equilíbrio interno dentro do MPF, fortalecendo e empoderando uma ala do Ministério Público 

que já estava predisposta a avançar nessa questão, mas que não só não possuía competência 

para atuar em todos os casos de violações da ditadura como ainda enfrentava resistências 

internas para a realização desse trabalho. Frente à obrigação expressa de investigar, processar 

e punir do sistema interamericano, esse grupo encontrou novas ferramentas e recursos 

jurídico-legais que o legitimaram a reabrir o debate sobre os crimes do regime militar, de 

modo que a instrumentalização da sentença lhes permitiu recuperar e aprofundar de maneira 

sem precedentes os esforços dos dois procuradores do MPF-SP – Eugênia Gonzaga e Marlon 

Weichert – que haviam sido prematuramente abortados anos antes, convertendo assim o 

Ministério Público Federal no único ator do Estado de fato interessado em dar cumprimento à 

determinação da CoIDH no tocante à punição dos agentes da repressão do período autoritário. 
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 Além disso, até março de 2013 havia um inquérito policial e 187 procedimentos investigativos criminais 

abertos pelo MPF referentes a graves violações de direitos humanos cometidas durante o regime militar, os quais 

totalizavam mais de 183 vítimas. Para uma descrição completa das atividades levadas a cabo pelo MPF até 2013, 

consultar Brasil, Ministério Público Federal, 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão. Grupo de Trabalho Justiça 

de Transição: Atividades de Persecução Penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011/2013. 

Brasília: MPF/2ª. CCR, 2014.  
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 Tal processo teve início em maio de 2010, quando a Subprocuradora-Geral da 

República Raquel Dodge assumiu a Segunda Câmara e propôs fixar de maneira clara uma 

diretriz segundo a qual o direito penal deveria ser empregado pelo MPF como um instrumento 

de garantia e proteção dos direitos humanos
338

. Nesse sentido, em outubro de 2010, cerca de 

um mês antes da condenação da CoIDH e já se antecipando a esse resultado, o tema da justiça 

de transição foi elencado como uma das prioridades de atuação da Segunda Câmara, junto de 

outros tópicos como escravidão e crimes contra populações indígenas (Raquel Dodge, 

entrevista pessoal). Dada a prevalência do princípio de independência funcional, não era 

possível obrigar os procuradores a seguir determinados cursos de ação, mas a saída 

encontrada pela subprocuradora-geral foi estipular uma atuação institucional coordenada em 

torno desses eixos prioritários e pontos focais para, em seguida, guiar e cobrar a atenção e 

desempenho dos procuradores frente a esses temas (Raquel Dodge, entrevista pessoal). Ao 

mesmo tempo, foram criados encontros regionais e temáticos de natureza preparatória para os 

encontros nacionais de procuradores em matéria penal promovidos pela Segunda Câmara, 

com vistas a difundir e amadurecer essa nova linha institucional de ação, criando consensos 

mínimos entre os procuradores (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 

 Desse modo, em consonância com essa posição, já no início de 2011, em 28 de 

fevereiro, em reação à sentença da CoIDH, de novembro de 2010, a subprocuradora-geral 

organizou um encontro temático sobre justiça de transição no âmbito da Segunda Câmara para 

que o MPF refletisse acerca da relevância da condenação do Brasil. Embora o tema 

aparentasse estar definitivamente encerrado depois do julgamento do STF, a nova liderança da 

Segunda Câmara, que já impulsionava uma diretriz sobre a utilização do direito penal 

confluente com a linha doutrinária do sistema interamericano, encontrou no pronunciamento 

da CoIDH a possibilidade de reabrir a discussão e de fortalecer e legitimar sua nova linha de 

ação. Assim, dessa convergência entre a nova dinâmica institucional da Segunda Câmara 

favorável à agenda de justiça, por um lado, e a condenação do Brasil, por outro, surgiram as 

condições para desafiar novamente a interpretação hegemônica sobre a lei de anistia e 

impulsionar o trabalho no campo da justiça de transição, até então bloqueado pela decisão da 

ADPF 153. De acordo com a subprocuradora-geral,  
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 Segundo Raquel Dodge, “Eu então propus aos membros da segunda Câmara que nós adotássemos a seguinte 

diretriz: o direito penal é instrumento de garantia e proteção de direitos humanos. Se quiséssemos escapar das 

prioridades que fazem com que o Estado brasileiro historicamente encarcere apenas aqueles mais alcançáveis 

pelo aparato policial comum (...) nós tínhamos que adotar uma diretriz mais clara e mais ousada, que a partir da 

qual nós escolheríamos enfrentar os crimes que interessavam mais de perto a democracia, os direitos humanos de 

um modo geral” (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 
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“Como havia muita perplexidade verificada em 2008, não era tão longe assim, em 

relação a um tema que vinha há duas décadas sendo tratado muito delicadamente, eu 

pensei o seguinte: a posição da Corte [Interamericana] nos fortalece. Então ela é um 

ingrediente absolutamente novo, e eu não diria exatamente decisivo, mas ela 

colocava o Ministério Público em uma posição de reflexão inexorável. Por quê? 

Porque se há uma obrigação para o Estado brasileiro investigar e punir os crimes da 

ditadura e se nós assumimos que esse crime é federal, a obrigação é nossa. Então 

não tem como. Então era um ingrediente novo. (...) Então, o que eu pensei? Eu falei: 

‘Bom, então eu tenho agora um fato novo, que fortalece essa posição e que obriga a 

uma nova reflexão’. Ou seja, eu posso reabrir essa discussão em 2011” (Raquel 

Dodge, entrevista pessoal). 

 

 Segundo Raquel Dodge, as expectativas eram ainda muito baixas no início desse 

encontro de fevereiro de 2011, uma mesa-redonda de um dia de duração com procuradores 

favoráveis e contrários à responsabilização criminal, na qual seriam discutidos os efeitos 

domésticos da sentença do caso Gomes Lund (Raquel Dodge, entrevista pessoal). Contudo, 

como consequência da clareza da nova diretriz da Segunda Câmara e do peso da condenação 

da CoIDH
339

, foi possível reavaliar a atuação jurídica do MPF e estabelecer sobretudo a partir 

da tese do controle de convencionalidade
340

, mas também com insumos do debate sobre 

crimes de natureza permanente, pontes de diálogo e de consenso antes inexistentes entre as 

duas posições no interior da instituição, pró e contra o ajuizamento de ações
341

. Dados os 

inúmeros obstáculos e óbices jurídicos e políticos a qualquer tipo de análise sobre a lei de 

anistia, tomou-se a decisão estratégica de documentar as principais conclusões do encontro 

com vistas a pautar a atuação futura do MPF e diminuir as possibilidades de um retrocesso. 

De acordo com a subprocuradora-geral, 

 

“Então nessa ocasião, o que fica claro? Não encerramos a nossa conversa aqui. Na 

verdade, nós estamos reabrindo a nossa conversa em torno dessas questões todas que 

estamos enumerando. Vamos organizar um documento minimamente em que a 

gente sedimente isso. E aí a ideia do documento número 1 foi uma ideia que tem o 

seu lado estratégico no sentido ‘esse é um diálogo que se abre e não é um diálogo 

que se encerra’. Então logo ali nós tomamos a decisão de examinarmos um caso na 
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 Para o procurador da República Sergio Suiama, a importância da condenação judicial advinha do fato de que 

“o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, aderiu à cláusula facultativa de jurisdição 

obrigatória da corte, então você não pode simplesmente ignorar. Você tem uma sentença, você não tem uma 

opinião, um parecer, uma recomendação, você tem uma sentença judicial, e ela está dizendo que o Brasil tem 

que investigar. Então a coisa mais óbvia de você fazer é falar assim, ‘olha, então tem que cumprir isso aí’” 

(Sergio Suiama, entrevista pessoal). 
340

 Por controle de convencionalidade entende-se aqui a obrigação de que a legislação interna de um país esteja 

em conformidade com as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos. Desse modo, para além do 

exame de constitucionalidade, cria-se essa segunda forma de controle que condiciona a validade das leis.   
341

 De acordo com a subprocuradora-geral, “ali naquele encontro surge também uma nova tese, que é a tese do 

juízo de convencionalidade (...) Nesse documento número 1 (...). O juízo de convencionalidade era uma tese, os 

crimes contra a humanidade, porque esse assunto não estava claro na decisão da corte, sobre o que devíamos 

fazer, crimes permanentes, não estava claro. Crimes permanentes, por exemplo, foi um common ground muito 

fácil no diálogo entre as duas posições (...) O juízo de convencionalidade foi uma [ponte], porque para os 

defensores da tese anterior, era uma tese nova. Juridicamente nova” (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 



540 
 

Câmara, que é pedir a reabertura para saber se havia bases para isso, de acordo com 

a lei penal, e já marcamos o próximo encontro temático
342

. (...) Então abrimos o 

diálogo, fizemos um documento que sedimenta aquilo. Podia acontecer alguma coisa 

que fechasse, não é? Então do ponto de vista estratégico a gente precisava ir 

documentando para ir seguindo. (...) Poderia ter havido uma pressão forte para que 

fechássemos, não é? Até uma pressão sobre a Câmara, ‘Não vá’. É sempre possível” 

(Raquel Dodge, entrevista pessoal).  

 

 Nesse sentido, o Documento n.1/2011 da 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão 

resultante desse encontro estipulava que “A sentença da Corte é um fato novo em relação ao 

julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da lei de Anistia” (2ª. CCR, 

2011, pp. 1-2)
343

, lembrando que “o Ministério Público Federal, no âmbito de sua atribuição 

constitucional (artigo 129), não pode descumprir as decisões expedidas pela Corte ao Brasil” 

(ibidem, p. 5), uma vez que o reconhecimento pelo Brasil da sua jurisdição teria fundamento 

constitucional
344

. Diante do choque entre as decisões conflitantes do STF e da CoIDH, ambas 

com amparo na Constituição, a teoria do duplo controle de constitucionalidade e de 

convencionalidade foi apresentada então como uma solução conciliatória que dispensaria a 

anulação do julgamento da ADPF 153 e levaria ao cumprimento da sentença internacional. 

Segundo essa teoria, “Todo ato interno (não importa a natureza ou origem) deve obediência 

aos dois crivos. Caso não supere um deles (por violar direitos humanos), deve o Estado 

envidar todos os esforços para cessar a conduta ilícita e reparar os danos causados” (Ramos, 

2011, p. 218). Assim, no caso específico da lei de anistia, a conclusão e saída jurídica 

encontradas pela Segunda Câmara foram a de que 

 

“Ao julgar a ADPF no. 153, o Supremo Tribunal Federal exerceu controle de 

constitucionalidade. Ao julgar o caso Gomes Lund, a Corte fez controle de 

convencionalidade. A anistia aos agentes de crimes contra direitos humanos deve 

superar estes dois controles e as duas fontes de direito: a Constituição e a Convenção 

[Americana de Direitos Humanos]. Todavia, não ultrapassou o controle de 

convencionalidade. (...) Por isso, subsiste a obrigação do Brasil de dar cumprimento 

interno às decisões da Corte, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
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 A reabertura dizia respeito aos casos de Aluízio Palhano e Luiz Almeida Araújo, movidos em São Paulo pelos 

procuradores Marlon Weichert e Eugênia Gonzaga (Sergio Suiama, entrevista pessoal). 
343

 Documento n.1/2011 da 2ª. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Disponível em: 

http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/diversos/justica-de-transicao/Doc1-ReuniaoInterna-decisaoCorteInteramericana-

CasoGomesLund%20vs%20Brazil.pdf. Último acesso: 15.abril.2015. 
344

 No documento n. 1 consta que “A Corte Interamericana de Direitos Humanos é reconhecida pela Constituição 

como tribunal internacional de direitos humanos, com legitimidade para determinar obrigações a serem 

cumpridas pelo Brasil (artigo 7º da ADCT). (...) Em decorrência, o não cumprimento das sentenças da Corte só é 

possível se for precedido por declaração de inconstitucionalidade do ato de reconhecimento da jurisdição da 

Corte. Essa hipotética declaração de inconstitucionalidade é incompatível com a continuidade desse 

reconhecimento e gera a necessidade de denunciar a Convenção Americana de Direitos Humanos, o que violaria 

a proibição constitucional de retrocesso” (2ª. CCR, 2011, p. 5). 
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não afeta o controle de convencionalidade internacional, que, como vimos, tem 

também fundamento constitucional” (ibidem, p. 7)
345

. 

  

Após a realização desse primeiro encontro temático interno sobre justiça de transição, 

marcado pelo diálogo jurídico e discussão acadêmica de teses apenas entre os procuradores, e 

do qual resultou ainda a adoção da teoria do duplo controle, o Ministério da Justiça procurou a 

Segunda Câmara a fim de discutir a instalação da Comissão Nacional da Verdade, e desse 

contato então surgiu a proposta de uma parceria para a organização de um workshop 

internacional sobre justiça de transição com procuradores de outros países, realizado em 

setembro de 2011 com o apoio do ICTJ (International Center for Transitional Justice)
346

 

(Raquel Dodge, entrevista pessoal). De acordo com Raquel Dodge, naquele momento “o 

horizonte dos meus colegas que eram favoráveis a essa tese era desmedido. ‘Eu vou trabalhar 

em tudo’”, e o workshop foi um segundo momento importante de “amadurecimento daquela 

discussão interna”, a partir do qual, de posse dos exemplos e da experiência acumulada de 

outros países com desafios semelhantes no tocante à judicialização de casos, foi possível 

estabelecer “um encontro do diálogo da tese [do primeiro encontro da Segunda Câmara] com 

os óbices da realidade” (Raquel Dodge, entrevista pessoal).  

Assim, fixou-se o escopo de atuação do MPF diante, por um lado, dos argumentos de 

prescrição, de validade da anistia e da jurisprudência de arquivamento consolidada ao longo 

dos anos, e, por outro, das exigências da jurisdição penal e da dificuldade de obtenção e 

reprodução das provas depois de tantos anos e frente a crimes ocultados e complexos
347

. A 
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 No tocante à operacionalização da sentença em termos de abertura de processos judiciais contra os acusados 

pelas violações de direitos humanos, o documento n. 1 adotou o procedimento de dupla subsunção dos fatos, o 

qual tem guiado desde então o trabalho dos procuradores. Nesse sentido, frente a uma ação delitiva da ditadura 

militar, aplicam-se os tipos penais e sanções previstos na legislação da época, aos quais se agregam a 

qualificação de crime contra a humanidade a fim de superar os óbices da anistia, prescrição e eventuais 

argumentos de coisa julgada. Segundo o procurador Ivan Marx, “O fato é que a gente tenta preservar o máximo a 

questão das garantias [dos acusados] (...), com o respeito justamente por essa tese da dupla subsunção. Com 

respeito ao tipo penal da época, ou seja, não vai processar ninguém por crimes não tipificados na época, a gente 

não vai retroagir nenhuma norma” (Ivan Marx, entrevista pessoal). 
346

 Desse workshop resultou a publicação do documento n. 2 da 2ª. CCR, o qual reforça e aprofunda a nova 

postura e diretrizes da Segunda Câmara já traçadas anteriormente no documento n. 1. O documento n. 2 pode ser 

acessado em: http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/diversos/justica-de-transicao/documento%202.pdf. Último acesso: 

15.abril.2015. 
347

 Refletindo acerca de como as exigências e desafios da jurisdição penal inspiravam cautela e prudência sobre 

os limites e possibilidades da atuação do MPF, a subprocuradora-geral comenta que “para o direito penal o modo 

como você acessa a prova é absolutamente fundamental. A prova, ela não pode ser conseguida por meio ilícito, 

ela tem que ser conseguida por meio válido. E ela tem que ser reproduzível em juízo. São três limitações que o 

passar dos anos opera contra. O tempo opera contra. (...) Então a jurisdição cível é uma coisa, a jurisdição 

indenizatória que o Ministério da Justiça promove é outra coisa, a jurisdição política é outra coisa. A penal é 

muito mais cheia de exigências para validade. E era esse o medo que eu tinha” (Raquel Dodge, entrevista 

pessoal). 
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respeito da importância do workshop internacional como um momento de aprendizagem, 

preparação e delimitação do foco de ação do MPF, a subprocuradora-geral salienta que 

 

“Então eu vou para esse encontro forte na minha atribuição de integração, mas 

pensando: ‘Eu preciso conhecer de perto o promotor da Argentina que ajuizou as 

denúncias para eu entender juridicamente como ele agiu’. O diálogo é muito 

diferente de você ler a experiência no livro. O da África do Sul, o do Chile, e todo 

mundo que veio, eu precisava conhecer o que fizeram, qual era o escopo deles 

também. Era amplíssimo ou era mais limitado? E esse encontro serviu muito para 

isso. (...) Então nesse segundo encontro, o nosso diálogo era o diálogo de entender 

como aqueles países que enfrentaram esse mesmo problema conseguiram o mínimo 

de transição diante do real, dos óbices de realidade que eles enfrentaram” (Raquel 

Dodge, entrevista pessoal). 

 

 Dessa maneira, o workshop internacional foi decisivo para que se pudesse entender 

como os outros países tinham lidado com problemas similares aos enfrentados pelo MPF, o 

que permitiu definir os limites do que era possível fazer, de modo a aliviar e diminuir, 

consequentemente, as cobranças e expectativas de que os procuradores deveriam atuar em 

todos os casos de violações de direitos humanos da ditadura. Em outras palavras, ficou clara a 

necessidade de delimitação do escopo de ação do MPF e de aplicação de uma lógica 

estratégica de priorização das investigações em função de critérios como a natureza dos 

abusos e disponibilidade de provas e evidências (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 

 Após a realização do workshop, e como resultado do maior amadurecimento da 

discussão institucional no interior da Segunda Câmara, no terceiro encontro nacional 

promovido por essa instância com os procuradores da República, em novembro de 2011, 

reforçou-se a conversão da justiça de transição em prioridade do MPF, e em 9 de dezembro de 

2011 finalmente anunciou-se publicamente a diretriz nacional de persecução penal em 

cerimônia com a presença dos familiares da guerrilha do Araguaia e do CEJIL, em sinal 

inequívoco de que o MPF envidaria todos os esforços possíveis para o cumprimento da 

sentença da CoIDH. Assim, como resultado, nesse período lançou-se ainda um edital para a 

formação do grupo de trabalho de justiça de transição no interior do MPF
348

, esclarecendo que 

a abertura da atuação penal ocorreria em etapas. Na primeira delas, em especial, seriam 

abordados apenas os crimes permanentes, teoricamente não abarcados pelos argumentos de 

prescrição e anistia, dada sua continuidade no tempo, frente aos quais o MPF tentaria ajuizar 

pelo menos uma ação penal em cada uma das cinco regiões da Justiça Federal a fim de 
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 O procurador da República Ivan Marx esclarece que “o GT ele não é uma força tarefa, ele é um grupo de 

trabalho que auxilia e subsidia o Procurador natural sempre que ele o quiser. Então o Procurador natural ele 

continua com o poder de dizer, “não, esse crime está prescrito, esse crime está anistiado, e não quero apoio do 

GT, eu vou arquivar” (Ivan Marx, entrevista pessoal). 
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aumentar as chances de decisões favoráveis e fomentar uma jurisprudência mais diversificada 

entre os tribunais, uma vez que o Judiciário apresentava-se claramente como um ator 

recalcitrante frente à agenda de responsabilização criminal individual dos delitos da ditadura.  

A respeito dessa estratégia de priorização de casos e de ativação das cortes com base 

na diferenciação das jurisdições, a subprocuradora-geral Raquel Dodge esclarece: 

 

“ali eu disse: olha, o Ministério Público Federal resolveu, depois de ter feito tantos 

eventos, que vai trabalhar, vai abrir uma atuação penal em relação aos crimes da 

ditadura. E está chamando esse projeto de Projeto Justiça de Transição (...). E esse 

projeto, ele vai estar delineado em etapas. É a etapa do possível. E nós não 

prometemos resultado, nós prometemos abertura de atuação, que é o que a 

Constituição nos dá como titular da ação penal. Na primeira etapa desse projeto nós 

só estamos incluindo os crimes permanentes, porque acreditamos que para abrir essa 

jurisdição nós temos uma vantagem. Se iniciarmos o projeto com o escopo limitado, 

no qual nós vamos nos especializar juridicamente, e também definimos uma 

estratégia, que é uma estratégia de formar jurisprudência diversificando os âmbitos 

de atuação jurisdicional do Judiciário. (...) A Justiça Federal tem cinco regiões. Nós 

tínhamos estudado (...) onde é que aconteceram os crimes, e percebemos que eles 

tinham acontecido nas cinco jurisdições. E aí a nossa estratégia era, primeiro, vamos 

trabalhar com os crimes permanentes. Segundo, vamos ajuizar pelo menos uma ação 

penal em cada uma dessas jurisdições. Por quê? Porque esses juízes estão sujeitos a 

tribunais regionais federais diferentes, que é quem faz o controle da decisão de 

primeira instância. Se eu vou ter um habeas corpus ajuizado no TRF da primeira 

[região], eu vou ter também um no TRF do Rio, e outro no TRF de São Paulo, e 

outro no TRF de Pernambuco, e outro no TRF de Porto Alegre. São conjuntos de 

juízes com mentes, talvez, distintas, e ao comparar a decisão do TRF-1 com a 

decisão do TRF de São Paulo ou do TRF do Rio, isso pode me dar alguma 

vantagem, porque a minha grande desvantagem hoje está na jurisprudência. A do 

Supremo é contra, a dos juízes que arquivaram é contra, a da justiça militar é contra. 

Então qual é a minha grande desvantagem hoje? É no judiciário. E qual é a minha 

estratégia? É o que eles chamam nos Estados Unidos de repetir a ação. Você ajuíza 

muitas, porque ajuizando muitas você produz uma jurisprudência mais diversificada, 

porque são cabeças diferentes pensando. Então a nossa estratégia era essa, era 

começar por um tipo penal, no qual nós vamos nos especializar” (Raquel Dodge, 

entrevista pessoal). 

 

 Nesse período, encontrava-se ainda como titular da PGR Roberto Gurgel, defensor da 

tese de que a lei de anistia havia sido um grande pacto político nacional responsável por 

pavimentar o retorno do Brasil à democracia. A despeito de sua patente oposição ao grupo de 

trabalho de justiça de transição, ele não barrou nem criou obstáculos à realização dos esforços 

de persecução penal
349

, os quais no início de 2012 contaram ainda com a colaboração dos 
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 Sobre a reação do Procurador-Geral frente à instalação do trabalho de justiça de transição, a subprocuradora-

geral relata da seguinte maneira sua interlocução com Roberto Gurgel: “eu fui a ele, e disse: ‘Olha, doutor 

Gurgel, eu tenho uma posição de sempre lealdade aqui com o senhor, eu estou abrindo oficialmente o projeto 

quando eu instauro o GT [grupo de trabalho], internamente (...). Eu sei que o senhor é contra, eu li o seu parecer 

[na ADPF 153], respeito muito a sua posição, mas como membro da segunda Câmara, eu invoco a 

independência funcional do nosso órgão para apoiar essa nova iniciativa. (...) Ele disse: ‘Olha Raquel, eu sou 

veementemente contra, eu acho que a Lei da Anistia é válida, ela cumpre melhor o seu papel político’, e disse 

todas as coisas do ponto de vista das relações assim, mais políticas, e também os seus argumentos jurídicos que 
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aportes de acadêmicos brasileiros e estrangeiros, dentre os quais James Cavallaro. Convidados 

por Raquel Dodge a participar de um encontro organizado pela Segunda Câmara com a 

finalidade de afastar a possível aplicação da jurisdição militar, tais estudiosos fortaleceram a 

argumentação jurídica de que os crimes da ditadura configuravam delitos de natureza federal 

e não militar, sujeitos, portanto, ao âmbito de atuação e competência do MPF e da justiça civil 

(Raquel Dodge, entrevista pessoal).  

 Definida a estratégia e concluído o trabalho de preparação interna do MPF, pôs-se em 

curso a primeira etapa de ação dos procuradores, cuja base se sustentava também na abertura 

do máximo possível de investigações (Raquel Dodge, entrevista pessoal). A meta de ajuizar 

pelo menos uma ação em cada uma das cinco regiões da Justiça Federal foi cumprida
350

, “e 

quando nós consideramos que essa etapa já estava bastante amadurecida, aí a Câmara 

autorizou a abertura da etapa que inclui o caso Rubens Paiva e o caso Rio Centro” (Raquel 

Dodge, entrevista pessoal), i.e., a segunda fase de atuação do trabalho do MPF, que deixou de 

se focar apenas nos crimes permanentes para se calcar mais explicitamente na figura jurídica 

dos crimes de lesa-humanidade nesses dois casos que não envolviam desaparecimentos 

forçados de caráter continuado
351

. A esse respeito, Raquel Dodge afirma que 

 

“aí já não são mais crimes permanentes, mas nós já sentimos que nós 

conseguiríamos uma resposta corajosa do Judiciário, na linha de uma tese mais 

ampla do que aquela modesta inicial. Embora a discussão do caso Rubens Paiva e do 

caso Rio Centro ainda esteja no início, não é? No tocante à aceitação da tese, da não 

incidência da Lei da Anistia, ou de que é crime contra a humanidade, ou que não 

existe a prescrição, já houve uma abertura” (Raquel Dodge, entrevista pessoal)
352

. 

                                                                                                                                                                                     
já estavam lá postos, que eu respeitei muito. Mas em nenhum momento, na condição de Procurador-Geral, ele 

interferiu dizendo: ‘Não faça’, ou ‘Vou me opor’, ou ‘Não’. Em momento algum” (Raquel Dodge, entrevista 

pessoal). 
350

 A esse respeito, a subprocuradora-geral salienta que “conseguimos ajuizar, cumprir essa meta de ajuizar uma 

ação. Duas em Marabá, uma em São Paulo, depois começamos no Rio, ajuizamos uma em Goiás, que é a mesma 

jurisdição de Marabá, mas é outro estado da federação. E começamos a reflexão em Pernambuco e no Sul. Isso 

nos deu muito vigor” (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 
351

 A esse respeito, o procurador Sergio Suiama esclarece que “Na verdade assim, nós desde sempre falamos que 

esses crimes são crimes contra a humanidade. Tanto os desaparecimentos quanto as execuções, né? A mudança 

que houve é que antes os argumentos eles se somavam. Então você falava, “olha, isso aqui é um crime 

permanente, e portanto não está suscetível nem a anistia, nem a prescrição. E além dele ser um crime 

permanente, ele é um crime contra a humanidade. Portanto também não é suscetível nem de prescrição, nem de 

anistia”. O que nós fizemos agora foi pegar outros crimes que não [são] permanentes, e com base nos crimes 

contra a humanidade, nos argumentos dos crimes contra a humanidade, começamos a ajuizar as ações. Então 

houve nos primeiros casos, havia dois argumentos. Nesse aqui há um argumento mais forte” (Sergio Suiama, 

entrevista pessoal). 
352

 A abertura refere-se à decisão da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) 

de dar prosseguimento à ação penal contra cinco militares reformados acusados do homicídio e ocultação de 

cadáver do ex-deputado federal Rubens Paiva. Em setembro de 2014 os desembargadores aceitaram a tese do 

MPF de que a lei de anistia não se aplicava a crimes permanentes e de lesa humanidade, mas no caso Riocentro o 

mesmo tribunal resolveu arquivar a ação, concedendo habeas corpus aos acusados do crime com base no 

argumento da prescrição. Sobre esses dois casos, a Dra. Raquel Dodge comenta que “ali no Rio de Janeiro foram 
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 De qualquer forma, apesar dos esforços do MPF, os avanços no campo da 

responsabilização criminal ainda são tímidos e pouco expressivos, e o grupo de procuradores 

interessados pelo tema, bastante minoritário dentro do Ministério Público
353

, tem colecionado 

mais derrotas do que vitórias perante os tribunais em razão da resistência dos juízes e 

desembargadores, sobretudo depois do julgamento de validação da lei de anistia na ADPF 153 

pelo STF, o qual possui natureza vinculante e efeito erga omnes para todo o Judiciário. Nesse 

sentido, procuradores envolvidos com a judicialização de casos relatam ser comum que os 

juízes ora desconsiderem por completo a sentença do caso Gomes Lund – aplicando o 

entendimento soberanista de prevalência do STF
354

 –, ora a mencionem apenas para afirmar 

que a CoIDH teria se excedido em seu julgamento ao não dispor de competência temporal 

para se pronunciar sobre crimes da ditadura
355

, cristalizando assim a tradição de ensino 

jurídico reforçada pelo STF de ignorar o direito internacional dos direitos humanos ou aplicá-

lo de maneira à brasileira, como se os atores judiciais brasileiros estivessem mais habilitados a 

interpretar a Convenção Americana do que a própria CoIDH (Ramos, 2011).  

Dessa forma, em casos de desaparecimentos forçados englobados dentro da categoria 

de sequestro, vários juízes aplicam a presunção de morte seja em decorrência da passagem do 

tempo, seja por motivo da lei 9.140/95, que reconheceu como mortos os militantes políticos 

                                                                                                                                                                                     
duas turmas, uma que julga o caso Rio Centro, e outro que julga o caso Rubens Paiva. São duas turmas do 

mesmo tribunal, que dão respostas antagonicamente diferentes. De modo que nós ainda estamos, digamos, com 

esse desafio, que é essa resposta do próprio poder judiciário nesse momento” (Raquel Dodge, entrevista pessoal). 

Para além desses casos, vale lembrar que o processo de justiça de transição em fase mais avançada de tramitação 

se refere ao desaparecimento de Edgar de Aquino Duarte, em curso no tribunal regional federal de São Paulo, no 

qual já foram realizadas audiências de acusação e defesa. 
353

 Segundo o procurador Andrey Borges, “ainda hoje eu sinto, a gente sente muita dificuldade (...) os colegas 

veem ainda o tema da ditadura como algo de alguém que não tem mais o que fazer (...) É minoritário isso no 

Ministério Público Federal, quem goste desse tema” (Andrey Borges, entrevista pessoal). Em outro trecho de sua 

entrevista, o procurador avalia que “hoje se formaram grupos de trabalho. (...) Mas, por exemplo, se 

eventualmente esse grupo se separar, e os procedimentos forem aos outros colegas, eu não tenho dúvida de que 

eles arquivariam os procedimentos, em juízo, ou não sei se na segunda câmara, mas eles poderiam arquivar em 

juízo” (Andrey Borges, entrevista pessoal). A respeito desses riscos no que tange à atuação do MPF, embora 

reconheça que são poucos os procuradores ativos na investigação de crimes da ditadura, o procurador Sergio 

Suiama tem outra avaliação mais otimista. Para ele, “o Ministério Público Federal ele está completamente 

consolidado, a posição dele em relação a questão da necessidade e do dever de investigar e promover 

responsabilização dessas pessoas (...) é uma posição institucional do MPF” (Sergio Suiama, entrevista pessoal). 
354

 A respeito de denúncia sobre o homicídio de Luiz Eduardo Merlino, o procurador Andrey Borges relata, por 

exemplo, que na primeira instância “a decisão dos juízes, ele não faz menção à decisão da Corte. Ele não 

menciona, do começo ao fim, ele só fala que o Supremo reconheceu a anistia” (Andrey Borges, entrevista 

pessoal). 
355

 No caso de sequestro de Aluízio Palhano o juiz brasileiro afirmou que “a Corte foi além do que poderia ir, 

porque não tinha jurisdição pra julgar o Brasil naquele caso. Pra você ver assim, numa passagem ele menciona 

isso. Ou seja, a Corte analisou isso exaustivamente, tem jurisprudência mansa e pacífica, dizendo que nos crimes 

de efeito permanente pode se aplicar mesmo que posteriormente, e o juiz afastou isso no caso concreto” 

(entrevista pessoal, procurador Andrey Borges). Na mesma decisão o juiz afirmou a prevalência do julgamento 

do STF sobre a sentença da CoIDH. 
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desaparecidos durante a ditadura
356

, argumentando, portanto, que os crimes, de caráter 

instantâneo, já estariam prescritos, em claro sinal de desprezo ao caráter permanente desses 

delitos. Já nos casos de homicídios, os argumentos de anistia e prescrição também são 

bastante frequentes para arquivar os casos impulsionados pelo MPF
357

, e a figura dos crimes 

de lesa-humanidade de natureza imprescritível simplesmente não é acolhida pelos juízes. 

Partindo de uma defesa estrita do princípio de legalidade que se recusa a adotar essa categoria 

do direito consuetudinário internacional, juízes e desembargadores defendem 

majoritariamente que apenas seriam imprescritíveis, depois de 1988, e sem possibilidade de 

aplicação retroativa, os crimes expressamente definidos pela Constituição, com previsão legal, 

quais sejam a tortura e a ação de grupos armados ilegais contrários ao Estado. Assim, 

desconsiderando o diferencial de magnitude e o abismo que existe entre os crimes de Estado e 

a delinquência comum, os quais obrigariam tratar as macro-violações patrocinadas pelo 

aparato estatal com outros parâmetros que não os aplicados a crimes cometidos por 

particulares, tais atores judiciais reproduzem, para essa área, uma visão imprópria do direito 

penal enquanto direito liberal de defesa do cidadão contra o poder punitivo do Estado, e não 

como plataforma de proteção e defesa dos direitos humanos voltada a impedir a repetição de 

abusos a partir da sanção criminal
358

. 

 Porém, para além dessas fontes de resistência judicial, de difícil superação, oriundas 

de uma cultura judicial supostamente positivista que, apegada aos dogmas e princípios do 

direito penal, ignora o direito internacional dos direitos humanos e adota uma posição 

soberanista
359

, restam ainda outras complicações que obstaculizam ainda mais o trabalho do 

MPF e as chances de estruturação de casos bem-sucedidos. A passagem do tempo desde a 

ocorrência dos crimes atrapalha a obtenção de provas, testemunhos das vítimas bem como a 
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 Segundo o procurador Andrey Borges, “em geral, no caso de sequestro o que se alega é que essas vítimas 

estariam já mortas hoje, que elas teriam passado os 90 anos (...). Criam uma presunção legal de morte, dizem que 

a lei que reconheceu os mortos e desaparecidos teria efeitos penais, como se a lei pudesse matar alguém” 

(Andrey Borges, entrevista pessoal). 
357

 Segundo Ivan Marx, “quando as ações não eram recebidas (...) o argumento era sempre o da anistia e da 

prescrição” (Ivan Marx, entrevista pessoal). 
358

 No que diz respeito a essa questão, o procurador Andrey Borges avalia que “ainda há uma visão muito como 

era no século XVIII e XIX, de o Estado, o direito penal e o processo penal ele deveria ser só uma barreira contra 

o Estado. Não, hoje me parece que o direito penal ele tem que ser mais, ele tem que ser um instrumento de 

proteção, o direito penal (...) na visão dessas pessoas me parece que ainda se pensa naquele Estado Leviatã que 

você tem sempre que ser uma barreira contra ele. Então, é, me parece que é uma visão um pouco arcaica, né? 

Mas é uma visão que predomina muito, assim, com muita sobra no direito penal, eu nunca vi um penalista 

defendendo a imprescritibilidade” (Andrey Borges, entrevista pessoal). 
359

 Segundo o procurador Andrey Borges, “para o penalista que está acostumado com o princípio da lei estrita, 

com o princípio da anterioridade da lei penal, é muito difícil pra ele aceitar que em sessenta e oito [1968], por 

exemplo, se chegou a um consenso de que aquilo era imprescritível. É muito difícil pra ele não ter uma lei pra 

ele que diga “esse crime é imprescritível”. É muito difícil pra ele entender que não é admissível uma auto-anistia 

se não estiver previsto em algum lugar” (Andrey Borges, entrevista pessoal). 
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identificação da autoria delitiva, o que é ainda mais dificultado pela falta de cooperação das 

Forças Armadas, as quais sistematicamente se negam a entregar informações sobre os 

suspeitos e fatos investigados. Ademais, a morte de muitos dos acusados complica ainda mais 

esse quadro, e a recusa da Polícia Federal em atuar em questões de justiça de transição 

tampouco colabora para que se realize um trabalho mais célere com vistas a contornar os 

problemas naturais oriundos de qualquer tentativa de atuar frente a crimes cometidos há mais 

de trinta anos. Por outro lado, no plano do sistema judicial, uma vez apresentados os casos, a 

tendência observada tem sido o rechaço dos juízes de primeira instância às teses do MPF, o 

que faz com que, depois dos recursos, os casos sejam remetidos aos tribunais de segunda 

instância, nos quais o andamento dos processos é longo, lento e sujeito ainda a ser enviado 

posteriormente para o STJ e STF
360

. 

 Por fim, por mais que os procuradores reconheçam a fundamental importância da 

sentença no caso Gomes Lund, sem a qual não teriam instrumento de trabalho depois do revés 

da ADPF 153
361

, tampouco a linguagem e conceptualização adotadas pela CoIDH ajudam no 

desenvolvimento do trabalho do MPF, sobretudo no que diz respeito à decisão da Corte 

Interamericana de abandonar, nas suas decisões mais recentes, depois do caso Almonacid 

Arellano, a figura dos crimes de lesa-humanidade em favor do conceito de graves violações 

de direitos humanos. Nesse sentido, vários procuradores queixam-se sobre a falta de um 

diálogo mais próximo com a Corte Interamericana, no qual ela pudesse ser mais clara sobre 

                                                           
360

 A esse respeito, Andrey Borges relata que “quando a gente consegue fazer a investigação e denuncia, em 

geral os juízes de primeira instância são juízes refratários, rejeitam a denúncia. Aí nós temos que recorrer ao 

tribunal, o tribunal demora três anos pra julgar um processo, muitas vezes um prazo larguíssimo. E quando volta, 

aí já passou um prazo ainda maior, né. Se ele julgar, se ele reconhecer que é um caso de instauração penal. Se ele 

não reconhece, temos que ir ao Supremo ou ao STJ, é um processo... Isso pra começar a ação penal. Então é um 

processo bastante longo” (Andrey Borges, entrevista pessoal). 
361

 Para o procurador Sergio Suiama, “em termos de atos jurídicos que você tem, é a sentença da corte. Porque 

você fala, “olha, tem uma sentença definindo, declarando com todas as letras que a lei da anistia não é válida, né, 

não produz efeitos em relação a graves violações, e mandando o Brasil investigar” (Sergio Suiama, entrevista 

pessoal). Já para o procurador Ivan Marx, sem a sentença da CoIDH, “seria muito mais difícil conseguir uma 

posição do judiciário, principalmente nos crimes não permanentes, né. Porque no crime permanente, ainda talvez 

o judiciário aceitasse, mas com certeza seria muito difícil que nos crimes não permanentes, anteriores a 79, o 

judiciário aceitasse desconsiderar a decisão do STF” (Ivan Marx, entrevista pessoal). De modo similar, para o 

procurador Andrey Borges, “naquele momento em que saiu a ADPF [153], muitos pensaram que tinha sido o fim 

da discussão, porque o Supremo decidiu de maneira abstrata, e aquela questão ali pra muitos tinha sido 

sepultada. Digamos assim, a decisão da Corte realmente foi um sopro, um sopro de energia, nesse sentido de 

mostrar, “olha, nós temos um outro caminho, e um caminho que pode nos ser mais importante até do que a 

questão da discussão da anistia internamente, se o Congresso Nacional era ou não válido, (...) se [a anistia] 

pegava ou não os torturadores e os torturados. Então me parece que essa foi a importância, digamos assim, 

política da decisão da Corte no sentido de dar um estímulo e fazer com que a discussão não morresse. Porque se 

não houvesse a decisão da Corte me parece que a discussão naquele momento morreria. Porque havia uma 

decisão vinculativa e nós não teríamos nenhum argumento pra manter, a não ser para aqueles fatos posteriores, 

né, os crimes em aberto, as investigações criminais em aberto. Só poderíamos ter mantido o sequestro e assim 

por diante” (Andrey Borges, entrevista pessoal). 
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suas decisões, não só esclarecendo o conteúdo das categorias legais que emprega, mas 

também ajudando e guiando na operacionalização de suas sentenças ao definir o rol de 

expectativas derivado de suas determinações e as melhores maneiras para que esse trabalho 

fosse feito (Sergio Suiama, entrevista pessoal). Vocalizando essas críticas, o procurador 

Sergio Suiama considera que 

 

“é esse o problema do Direito Internacional, no meu ver. Eles mandam você 

investigar e punir, mas eles não dão muito assim, uma base sólida pra você atuar. 

Entendeu? Eu acho, na minha concepção, seria muito mais fácil que eles falassem, 

“olha, esses crimes da ditadura são crimes contra a humanidade, vocês tem que 

investigar crimes contra a humanidade”. Mas eles não falam isso (...) Quais são os 

crimes contra a humanidade? Então, mesmo essa categoria mais restrita, ela é 

controversa. E o que dizer então de uma categoria mais ampla de graves violações? 

Então você tem esse problema. (...) A pessoa que foi torturada, ela fala assim, “olha, 

eu quero... estou representando para que você apure a tortura”. Mas tortura, ela é 

imprescritível também, suscetível de anistia? Desde quando? Mas e o tipo penal? 

Qual é o crime que a pessoa praticou? Porque naquela época o Brasil não tinha 

tortura específica. Entendeu? Então  você tem essas situações. O laudo falso do 

perito. Isso é crime contra a humanidade? Não é? Como a gente faz? Isso é grave 

violação de direitos humanos? Não é? Porque uma coisa é você matar, outra coisa é, 

o perito fez um laudo falso lá garantindo a impunidade. Entendeu? São situações 

diferentes. Então você tem esse problema, porque surge a demanda, e você tem que 

falar, e você tem que lidar com esse problema” (Sergio Suiama, entrevista 

pessoal)
362

. 

 

 A despeito de todos esses problemas, e do fato de que tais dinâmicas podem 

comprometer e ameaçar o avanço da agenda de justiça de transição, é inegável que a sentença 

da Corte Interamericana foi decisiva ao fortalecer e empoderar, dentro do MPF, um conjunto 

de procuradores favoráveis à tese da persecução criminal dos agentes da repressão da ditadura 

militar, conduzindo a instituição para um novo posicionamento, coroado com o parecer 

favorável do Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, frente à ADPF 320. Formulada 

pelo jurista e professor Fábio Konder Comparato, e apresentada ao STF pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), em maio de 2014, o fundamento da ADPF 320 gira em torno 

da sentença condenatória da CoIDH e do descumprimento da Convenção Americana de 

Direitos Humanos pelo Brasil, requerendo assim que a lei de anistia deixe de ser utilizada 

como uma barreira face aos esforços de persecução penal.  

                                                           
362

 No mesmo sentido, o procurador Ivan Marx tece as seguintes considerações: “O que são graves violações aos 

direitos humanos? Isso não tem uma densidade normativa. Não sabe o que é. Mas a Corte Interamericana ela diz 

que você deve processar as graves violações aos direitos humanos, por conta da obrigação de garantia existente 

na convenção americana” (Ivan Marx, entrevista pessoal). Nesse sentido, o procurador esclarece que a opção do 

MPF tem sido utilizar a categoria de crimes de lesa-humanidade para contornar essas dificuldades. 
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Em seu parecer sobre essa ação, Rodrigo Janot defendeu a tese da imprescritibilidade 

dos crimes de lesa-humanidade e a necessidade de cumprimento da sentença Gomes Lund, 

adotando assim os lineamentos traçados pelo grupo de trabalho de justiça de transição da 

Segunda Câmara. Dessa forma, como resultado, graças em grande medida ao sistema 

interamericano, a disputa em torno da aplicação da lei de anistia não está encerrada. Nesse 

sentido, o STF será forçado em breve a reexaminar o tema, em razão das ações promovidas 

pelo MPF ou então na análise da nova ADPF 320 ou dos embargos de declaração 

apresentados pela OAB na ADPF 153. A esse respeito, o procurador Ivan Marx afirma que 

 

“não tem como [o tema] não chegar [no STF], porque ou nós vamos recorrer até lá, 

ou o réu vai recorrer até lá. E é um tema que o STF vai ter que decidir. Então ou ele 

já adianta exigindo nas ADPFs, ou nos embargos de declaração, 153, 320, ou ele vai 

ter que julgar um caso concreto. E a partir daí, formar jurisprudência” (Ivan Marx, 

entrevista pessoal). 

 

4.6 Comentários Finais 

 

 Diferentemente do Peru, Colômbia e México, países nos quais a questão da justiça de 

transição ou esteve imbricada na agenda dos grupos de direitos humanos desde o surgimento 

das primeiras ONGs (Peru e Colômbia) ou se atrelou a ela ao longo da trajetória de 

desenvolvimento e evolução institucional desses grupos (México), o que levou à formação de 

organizações litigantes e com capacidade de atuação transnacional interessadas na ativação do 

sistema interamericano, no Brasil, as demandas por verdade, medidas de não repetição e, 

sobretudo, justiça não foram encampadas nem por ONGs locais de direitos humanos nem por 

qualquer outro ator político-social relevante, mantendo-se assim como domínio 

reivindicatório exclusivo de um pequeno porém ativo grupo de familiares de mortos e 

desaparecidos políticos, composto majoritariamente por mulheres no tocante aos parentes das 

vítimas da guerrilha do Araguaia, responsáveis pelo envio desse caso à CIDH. Na década de 

1980, sem o apoio dos CBAs, dos grupos da Igreja, das novas organizações de direitos 

humanos e de advogados eventualmente interessados pelo tema, alguns desses familiares 

tomaram maior contato com o sistema interamericano por meio do CBS e da FEDEFAM, mas 

somente dez anos depois, já em 1995, como consequência de um curso do IIDH e dos 

contatos com o CEJIL, é que eles finalmente estavam preparados e convencidos para 

encaminhar a denúncia do caso à Comissão Interamericana. 

 Ainda que, quando comparados com grupos de direitos humanos de outros países, as 

organizações brasileiras enviem relativamente poucos casos ao sistema interamericano, o que 
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aponta para a menor transnacionalização das ONGs brasileiras e para dificuldades – ou 

escolhas deliberadas de não utilização – no tocante à mobilização do direito e da lógica de 

litígio estratégico (cf. Macaulay, 2010, p. 139; Engstrom, 2011; Santos, 2007, p. 37; Cardoso, 

2012b; Cavallaro, 2002; Bernardes, 2011; entrevista por Skype com Jayme Benvenuto; 

entrevista por telefone com Oscar Vilhena), na questão da justiça de transição o problema é 

ainda anterior, na medida em que o tema foi simplesmente abandonado e tratado como uma 

não-questão, a ponto de a agenda referente aos mortos e desaparecidos políticos da ditadura 

militar encontrar-se até hoje desconectada das prioridades dos grupos de direitos do Brasil. 

Como resultado desse cenário, tendo em vista o importante papel desempenhado pelas ONGs 

para difundir e legitimar as decisões do SIDH e pressionar os Estados em favor do 

cumprimento, fica comprometido o impacto potencial do sistema interamericano no caso 

brasileiro, já que na ausência dessas constituencies domésticas pró-cumprimento são menos 

propícias as condições locais para a influência do mecanismo regional de direitos humanos. 

 De modo similar, ainda no campo das circunstâncias políticas domésticas que 

medeiam o impacto do sistema interamericano, no que diz respeito ao judiciário, longe de 

usar as decisões do sistema interamericano para o seu próprio empoderamento, o STF decidiu 

proteger o seu terreno legal contra investidas e incursões supostamente indevidas de atores 

externos, afastando assim a possibilidade de utilização de toda a normatividade internacional 

de direitos humanos reconhecida voluntariamente pelo Estado. Baseando-se particularmente 

em uma leitura rasa e francamente equivocada da jurisprudência da CoIDH, o Supremo fixou 

assim sua autoridade como instância jurisdicional máxima, soberana e incontrastável do 

ordenamento jurídico interno que não está limitada aos pronunciamentos de tribunais e outros 

instrumentos internacionais de direitos humanos. 

 Em acordo com seu papel histórico de aliado do Executivo em questões político-

institucionais e de governança econômica, e também ainda em conformidade com os efeitos 

da continuidade institucional do tribunal e de sua composição oriunda da ditadura durante a 

transição democrática, quando decidiu explicitamente não contestar a legalidade autoritária 

durante o exame da ADIn n. 2, o STF perdeu novamente na ADPF 153 a oportunidade de 

fomentar e priorizar uma agenda de direitos com a qual o tribunal não conta de maneira clara, 

acobertando antes os crimes do regime militar em flagrante desrespeito aos compromissos 

internacionais do país. Valendo-se dos mais distintos argumentos, dentre os quais se 

destacavam a suposta constitucionalização da lei de anistia, a importância dos princípios 

basilares do Direito Penal, a proibição de o tribunal se transformar em legislador e o caráter 
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incontestável do “pacto” da lei 6.683/79, fiador do atual regime democrático, o STF mais uma 

vez foi determinante para manter intacta a impunidade dos crimes dos anos de chumbo. Nesse 

sentido, dentro desse tribunal, descrito pela literatura como uma das cortes latino-americanas 

dotada de maior independência e prerrogativas (Brinks, 2011, pp. 135; 137), cuja estrutura e 

membros herdados do período autoritário de 1964-1985 constituíram fator de bloqueio ao 

avanço da agenda de transição, não se conformou um grupo de magistrados progressistas que 

eventualmente se interessasse na instrumentalização do sistema interamericano com vistas a 

fortalecer sua posição institucional e impulsionar uma guinada jurisprudencial pró-direitos 

ancorada nessa normatividade internacional. Pelo contrário, o direito convencional e a 

jurisprudência interamericanos são constantemente desprezados e interpretados erroneamente. 

 Por conseguinte, sem ONGs e magistrados desempenhando o papel de 

empreendedores de normas do sistema interamericano, não causam estranheza as dificuldades 

de aderência das decisões da CIDH e da CoIDH no Brasil. No que tange à difusão e pressão 

pró-cumprimento da sentença da guerrilha do Araguaia, todo o peso recai sobre os familiares 

e CEJIL, que apenas mais recentemente ganharam o apoio do MPF para continuar, nos 

tribunais, a luta em prol da responsabilização criminal individual de mais de quatro décadas. 

Nesse sentido, a mudança da postura institucional do Ministério Público Federal revela, em 

especial, como a condenação contra o Brasil no caso Gomes Lund se converteu no único 

bastião contrário à decisão do STF, que procurou justamente barrar o avanço da cascata de 

justiça no país. Desse modo, a mobilização dos recursos jurídico-legais da sentença da CoIDH 

e sua utilização, ademais, como ferramenta política contestatória se transformaram assim no 

ponto focal em torno do qual familiares, CEJIL e MPF continuam a pressionar o Estado a 

despeito dos enormes obstáculos contrários à consecução da agenda de justiça de transição no 

Brasil. Não fosse a decisão da Corte Interamericana, o caminho da verdade e da justiça estaria 

ainda mais bloqueado. 
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Conclusão 

 

Nas últimas décadas, os direitos humanos têm se destacado como uma das áreas de 

maior adensamento institucional e normativo da política mundial. Até o final da Segunda 

Guerra Mundial, grandes marcos regulatórios para a temática eram praticamente inexistentes, 

uma vez que os Estados limitavam suas obrigações internacionais com relação à matéria 

apenas a declarações de intenções e a um pequeno número de tratados e convenções (Hafner-

Burton; Tsutsui, 2005, pp. 1373-4).  Porém, a partir de 1948, quando é aprovada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, assiste-se à criação e expansão de um regime internacional 

de direitos humanos que, com o passar dos anos, criou mecanismos de monitoramento das 

práticas estatais e incorporou, progressivamente, novas temáticas à lista dos direitos humanos 

que procurava promover e proteger (cf. Freeman, 2002, pp. 42-54; Lauren, 2003, pp. 233-281; 

Landman, 2005, pp. 59-96; Forsythe, 2006). 

No entanto, a despeito da crescente importância do tema dos direitos humanos, e da 

tendência de muitos Estados de se vincular formalmente aos tratados e convenções que 

compõem o regime internacional nessa matéria, as promessas desse arcabouço jurídico e 

normativo nem sempre – ou quase nunca – são cumpridas em sua totalidade. Isso porque se 

verifica a continuação de um padrão de contínuas e flagrantes violações a tais direitos nos 

Estados, o que aponta para a existência de um descolamento entre a vinculação com o regime 

e o cumprimento, de fato, de suas disposições no que tange a práticas e políticas relacionadas 

com os direitos humanos (cf. Keith, 1999; Hathaway, 2002; 2005; 2007; Cárdenas, 2004; 

2007; Hafner-Burton; Tsutsui, 2005; Landman, 2005; Neumayer, 2005; Powell; Staton, 

2009).  

No campo da justiça de transição, em particular, desde finais da década de 1980, o 

sistema interamericano de direitos humanos tem combatido o padrão histórico prevalecente na 

América Latina, segundo o qual os agentes do Estado e grupos paramilitares envolvidos em 

redes de cumplicidade com o aparato de repressão estatal foram tradicionalmente capazes de 

evadir-se de qualquer tipo de responsabilização criminal a respeito das graves violações e 

abusos com os quais estavam implicados. O sistema deixou de se focar no naming e shaming 

das ditaduras militares para se engajar progressivamente com os novos regimes democráticos 

da região por meio de um processo judicial ou quase-judicial, com destaque para a CoIDH 

que, depois de adotar um papel declarativo, no qual apenas elencava a violação cometida e 

fixava os deveres e obrigações dos Estados, reservando-lhes a decisão de como reparar, 
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passou a se pronunciar mais taxativamente em temas penais, ordenando especificamente que 

os casos de graves violações fossem investigados e castigados penalmente. Essa mudança 

configurava uma inovação sem paralelos na atuação de outros tribunais internacionais, e, além 

disso, como outro sinal do seu ativismo judicial, a CoIDH começou também a supervisionar o 

cumprimento e implementação das suas sentenças, acompanhando a instauração e andamento 

dos processos criminais, o que tem gerado críticas sobre a sua perspectiva punitivista que 

violaria os direitos dos acusados. 

Contudo, a despeito dos esforços da CIDH, CoIDH e de inúmeros ativistas e 

associações de familiares de vítimas ao longo dos últimos vinte anos, persiste ainda um 

importante gap entre as determinações do modelo de justiça de transição do sistema 

interamericano e as medidas adotadas pelo Estados, sobretudo no tocante à aplicação da 

norma de responsabilização criminal individual inscrita no dever de investigar, processar e 

punir. Mesmo nos casos em que se observam avanços, cumpre observar que eles são parciais 

e marcados por um ritmo quase sempre lento, ademais de permeados por dificuldades e 

sujeitos constantemente a inflexões e retrocessos. 

Apesar da centralidade e importância desse fenômeno, sabe-se ainda pouco sobre as 

condições e circunstâncias que predispõem mais certos países do que outros a cumprir essas 

normas internacionais. Por um lado, a questão do impacto e compliance foi em grande medida 

negligenciada pelos estudos de cascata de justiça e de difusão de normas internacionais, de 

modo mais amplo, uma vez que não são abordadas as microdinâmicas de adoção dessa 

normatividade e os mecanismos de aplicação doméstica das suas demandas, i.e., os fatores 

específicos que tornariam certos contextos políticos e sistemas judiciais mais ou menos 

favoráveis à tendência global de aumento das persecuções criminais em casos de graves 

violações. Por outro lado, nos estudos sobre justiça de transição e redes transnacionais de 

ativismo em direitos humanos, a ocorrência de julgamentos é analisada apenas a partir da 

ótica e da estrutura de incentivo das elites político-institucionais, referindo-se seja às 

preferências dos políticos eleitos ou então aos constrangimentos e pressões aos quais eles 

estão submetidos, quando abundam evidências sobre a importância de outros atores para o 

impacto e internalização dessas normas internacionais, com destaque para o papel de ONGs e 

magistrados.  

Ademais, embora seja cada vez mais forte o consenso emergente na literatura 

especializada em regimes internacionais de que a política interna medeia e condiciona as 

pressões internacionais de direitos humanos, não há acordo sobre quais são as pré-condições 
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(scope conditions) domésticas mais importantes para o impacto. Além disso, e de modo ainda 

talvez mais grave, nota-se também uma grande ausência de análises empíricas qualitativas 

capazes de delinear, para além de covariações, em contextos políticos específicos e 

historicamente situados, não só de que maneira exatamente instituições e atores internos 

exercem esse papel, mas também quais as motivações, ideias e estratégias subjacentes a esses 

processos, abrindo assim a caixa preta da causalidade da compliance em estudos em 

profundidade. Dessa forma, com vistas a preencher tais lacunas, a partir da análise comparada 

de quatro estudos de caso, esta pesquisa buscou ampliar o conhecimento disponível sobre o 

cumprimento e impacto de normas internacionais de direitos humanos, explicando de que 

modo e sob quais circunstâncias a normatividade do sistema interamericano sobre justiça de 

transição impacta o comportamento dos Estados, ressaltando para tanto a importância da 

agência de ONGs e magistrados como empreendedores de normas.  

Nesse sentido, após apresentar o marco teórico da tese e discutir brevemente os eixos 

centrais do modelo de justiça de transição do sistema interamericano, testamos em quatro 

capítulos relativos aos casos do Peru, Colômbia, México e Brasil a hipótese da pesquisa e os 

mecanismos causais dela derivados, de acordo com os quais as normas do SIDH serão 

adotadas se e quando ONGs e magistrados locais forem capazes de entendê-las e 

instrumentalizá-las como um mecanismo efetivo para o seu empoderamento. 

Consequentemente, avaliamos se, de fato, o impacto das normas do mecanismo regional de 

direitos humanos depende de duas condições necessárias, porém não suficientes, quais sejam: 

1) grau de organização prévia de ONGs profissionalizadas e especializadas em litígio 

estratégico, com destaque para a sua capacidade de articulação transnacional e, sobretudo, de 

mobilização legal de normas internacionais; e 2) abertura da cúpula do judiciário local – ou de 

pelo menos um grupo de seus juízes – a essa normatividade internacional, cuja utilização deve 

ser percebida como um canal para incrementar e fortalecer seus recursos e argumentos 

jurídico-legais. 

 

Principais resultados empíricos e comparações entre os casos 

 

 Epp (1998) e outros autores salientam que o fator determinante que permite a 

ocorrência de uma revolução de direitos nos tribunais nacionais não é função apenas da 

presença de lideranças judiciais ou de Constituições pró-direitos, mas também – e sobretudo – 

da existência de estruturas sociais de suporte para a mobilização legal, i.e., organizações de 
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advogados com expertise legal especializadas em direitos e dotadas de recursos para financiar 

o litígio estratégico, uma vez que a admissão de casos pelo Judiciário e a abertura de novas 

formas de interpretação judicial e precedentes pró-direitos dependem da litigação repetida em 

casos similares ao longo do tempo. De modo similar, no plano externo, a análise comparada 

dos nossos estudos de caso demonstra que o impacto do sistema interamericano passa também 

pela presença de ONGs de direitos humanos profissionalizadas com expertise jurídico-legal, 

alto grau de transnacionalização e acesso a recursos e redes internacionais, uma vez que 

acessar o sistema implica altos custos de entrada financeiros, organizacionais e de capital 

humano, drenando recursos que poderiam ser empregados em outras prioridades, com o 

agravante da lentidão e demora da tramitação dos casos, por um lado, e da incerteza e 

parcialidade de impacto dos resultados finais dos pronunciamentos do sistema, se e quando 

obtidos.  

Apenas organizações líderes e não entidades da sociedade civil, de modo geral, estão 

capacitadas a atender os inúmeros e crescentes requisitos jurídico-legais demandados pela 

CIDH e CoIDH para a admissão e prosseguimento dos casos, os quais compõem um processo 

crescente de judicialização e legalização do sistema interamericano. Ademais, esse perfil 

específico é necessário ainda não só para sustentar durante anos a exigência de enviar 

respostas, provas e evidências contínuas às contestações do Estado, participando de 

audiências custosas em Washington e na Costa Rica que demandam enorme trabalho prévio 

de preparo, mas também para atuar posteriormente na difusão doméstica dos conceitos, 

normas e doutrinas emanados pelos órgãos do sistema. 

 Nos casos do Peru, Colômbia e México, a despeito das diferenças no momento de 

criação, emergência e ritmo de expansão e internacionalização do movimento de direitos 

humanos, grupos de voluntários, acadêmicos e militantes ligados à Igreja progressista e 

setores de esquerda originalmente dedicados à promoção de direitos socioeconômicos ou 

apenas a atividades de difusão, denúncia, registro e acompanhamento de casos individuais 

converteram-se em ONGs especializadas e profissionalizadas com equipes de advogados 

altamente capacitados na promoção de atividades de litígio estratégico calcadas na 

mobilização de normas do direito internacional dos direitos humanos. Tais ações são 

constantemente complementadas com a atuação de incidência política e advocacy 

transnacional frente a fóruns multilaterais e governos estrangeiros, frequentemente tendo 

como eixo estruturante a ação de redes domésticas de alcance nacional como a Coordenadora 
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Nacional de Direitos Humanos peruana, a Coordenação Colômbia Europa Estados Unidos e a 

Rede Todos os Direitos para Todos e Todas mexicana.  

Durante esse percurso, as ONGs desses três países tiveram de superar não só o seu 

desconhecimento sobre os mecanismos internacionais de direitos humanos, mas também as 

desconfianças e reticências que em muitos casos existiam frente ao sistema interamericano e 

às potencialidades do próprio direito internacional dos direitos humanos, de modo mais 

amplo, adotando assim, para que fossem ouvidas e tivessem suas causas visibilizadas, a 

linguagem, categorias jurídico-legais e normas e práticas institucionais de registro das 

violações e produção de informações oriundas do regime internacional de direitos humanos, 

aceitas como “neutras”, críveis, verificáveis e reproduzíveis pelas organizações 

intergovernamentais, grandes ONGs internacionais, audiências externas e organismos 

doadores. Consequentemente, como resultado desses constrangimentos, foram abandonadas 

as narrativas de dissenso mais totalizantes e contestatórias do passado em favor de um marco 

mais liberal e minimalista atrelado à lógica de mudanças incrementais. 

 Ademais, se no Peru e na Colômbia o próprio surgimento das ONGs com esse perfil 

vincula-se umbilicalmente com o contexto de conflito armado interno e com as violações 

perpetradas pelo Estado, redirecionando-se depois no caso peruano para os abusos autoritários 

da era fujimorista, no México o vínculo das ONGs com a agenda de justiça de transição levou 

mais tempo para se estruturar e foi permeado por tensões e pelo peso dos estigmas das 

vítimas, divididas entre si e associadas pelo Estado com a luta armada e grupos guerrilheiros, 

tendo se concretizado apenas no contexto da alternância política, i.e., da perda da presidência 

pelo PRI, com a mediação da FEDEFAM que auxiliou na aproximação da AFADEM com a 

Comissão Mexicana de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos. Por outro lado, no caso do 

Brasil, após a promulgação da lei de anistia e a dissolução dos CBAs, as questões 

concernentes aos crimes da ditadura militar deixaram de ser prioridade para os grupos da 

Igreja e advogados antes ativos na defesa dos presos e perseguidos políticos, sem nunca 

ingressar na agenda seja dos novos partidos políticos, seja do nascente e pulverizado 

movimento de direitos humanos, ao passo que tampouco as escassas e tardias ONGs com 

capacidade de litígio criadas posteriormente encamparam essas demandas. Durante muito 

tempo isolados, sem apoios político-jurídicos e estigmatizados no contexto político nacional e 

dentro da própria comunidade de direitos humanos, os familiares brasileiros de mortos e 

desaparecidos políticos descobriram o sistema interamericano por si sós, e tiveram como 

única fonte de auxílio o suporte jurídico-legal fundamental não de uma ONG brasileira 
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semelhante à APRODEH peruana, CCJ colombiana ou então à CMDPDH mexicana, mas do 

CEJIL, uma organização internacional especializada na ativação do sistema. 

 Desse modo, levando em consideração o importante papel desempenhado pelas ONGs 

como principais constituencies domésticas pró-cumprimento, as quais são vitais tanto para 

pressionar os Estados a cumprir as decisões do sistema interamericano quanto para vigiar a 

adoção das medidas ordenadas e também para difundir, legitimar e traduzir para termos 

inteligíveis ao contexto e disputas políticas nacionais as fórmulas jurídicas e doutrinárias do 

SIDH, a ausência de ONGs litigantes e com capacidade de atuação transnacional interessadas 

na agenda de justiça de transição no caso brasileiro compromete seriamente as perspectivas de 

impacto do sistema interamericano, o qual fica assim desprovido de um canal central de 

mediação e impulsionamento das suas pressões e decisões no plano interno. Em contraste, no 

Peru, Colômbia e México, ONGs locais ativamente trabalham como as maiores defensoras e 

propagadoras da jurisprudência do sistema, valendo-se das suas decisões como ferramentas de 

empoderamento que facilitam a mobilização coletiva do movimento em torno de campanhas e 

pontos focais específicos ao mesmo tempo em que lhes concedem, por um lado, novos 

recursos jurídico-legais, e, por outro, novas narrativas e enquadramentos interpretativos que 

impactam a agenda nacional de políticas e aumentam a legitimidade e visibilidade desses 

grupos, atraindo novos recursos e aliados. 

 Já no tocante ao papel dos magistrados, novamente se observa a divergência do caso 

brasileiro e a consequente influência desse padrão sobre a não ocorrência de impacto do 

sistema interamericano. No Peru, Colômbia e México houve algum tipo de ruptura e 

conjuntura crítica na trajetória institucional da instância jurisdicional máxima do país que 

abriu espaço para a atuação de juízes progressistas interessados na aplicação e 

instrumentalização do direito internacional dos direitos humanos como ferramenta 

empoderadora de afirmação de uma nova era de promoção de direitos que se distanciasse das 

práticas jurisdicionais pregressas dos seus próprios tribunais ou do Judiciário. Já no Brasil, a 

continuidade institucional do STF e sua composição herdada da ditadura contribuíram 

decisivamente para preservar o desconhecimento do direito internacional dentro do tribunal e 

reforçar a doutrina de supremacia legislativa que limita a revisão judicial ao texto escrito da 

lei, mesmo quando isso implica a manutenção do legado da legislação autoritária, da qual o 

Supremo Tribunal Federal se erigiu como grande defensor junto das Forças Armadas. 

 Assim, nos três casos em que houve algum grau de impacto de sentenças da CoIDH, o 

sistema interamericano e o direito internacional dos direitos humanos foram usados por 
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lideranças judiciais específicas como peças-chave impulsionadoras de processos nacionais de 

afirmação e constituição da cúpula do Judiciário local, seja em fases de surgimento de novas 

cortes (Colômbia), seja durante períodos de reestruturação e reorganização institucional 

depois de um regime autoritário (Peru) ou ainda no transcorrer da aquisição de independência 

e novas competências após décadas de submissão ao poder político (México e Peru). No 

Brasil, pelo contrário, os membros de um STF com grande estabilidade e sem episódios de 

ruptura não enxergaram a necessidade de se valer do sistema interamericano como um 

mecanismo de empoderamento, vendo-o antes como uma ameaça às suas prerrogativas e ao 

seu papel de tribunal máximo do país. Um dos tribunais mais poderosos, independentes e 

seguros da América Latina não encontra qualquer tipo de motivação para a instrumentalização 

do SIDH, isolando-se antes numa cultura legal marcada pelo provincianismo jurídico e baixo 

envolvimento com a comunidade jurídica transnacional de direitos humanos. 

 Assim, em outras palavras, no Peru, Colômbia e México, em contextos específicos de 

mudanças institucionais dentro do Judiciário que abriram janelas de oportunidade para a 

atuação de lideranças judiciais outsiders, juízes progressistas que vieram de comunidades 

legais situadas fora do establishment legal dominante e que romperam práticas institucionais 

tradicionais foram os empreendedores de normas do sistema interamericano. Nesses três 

países, o sistema era um instrumento por eles utilizado para afastar os tribunais do seu próprio 

passado e conceder-lhes novas missões institucionais inéditas pró-direitos, ademais de servir 

ainda para vencer ou contornar a resistências de magistrados conservadores e fortalecer o 

Judiciário frente aos outros poderes do Estado.  

Se para esses juízes a instrumentalização do sistema interamericano se encaixava bem 

com seus propósitos, agendas e estratégias de política judicial, no Brasil a agência desse tipo 

de magistrados segue simplesmente inexistente, prevalecendo antes o apego ao positivismo 

jurídico e à postura tradicionalmente fechada e soberanista frente à normatividade 

internacional. Dado que, para além da questão da continuidade institucional do tribunal a 

despeito da mudança de regime, persiste ainda o mesmo padrão de nomeações para a corte em 

curso desde a década de 1930, o qual se vale dos círculos jurídico-legais dominantes, é 

pequena a chance de que ocorram as mudanças ideacionais paradigmáticas dentro da corte 

necessárias para a incorporação da jurisprudência do sistema interamericano. Em outros 

termos, a reafirmação do papel histórico do STF como ator interessado mais em questões 

político-institucionais e de governança econômica do que na promoção de princípios e valores 

sobre direitos, vistos como vagos e estranhos ao papel do juiz, soma-se ao padrão de 
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composição dos seus membros e à manutenção do desconhecimento, quando não desprezo, 

absoluto frente ao direito internacional, produzindo uma forte tendência pró-status quo que 

dificulta o surgimento de lideranças judiciais progressistas abertas às normas de direitos 

humanos no interior do tribunal, o que compromete, por seu turno, o impacto do sistema 

interamericano. 

 

Os limites do impacto do sistema interamericano 

 

Para certos autores filiados a uma perspectiva mais crítica, como Samuel Moyn 

(2012), os direitos humanos oferecem pouco e fracassaram enquanto plataforma reformista e 

emancipatória. Por sua vez, frente a essa avaliação, autores como Hafner-Burton e Ron (2009) 

argumentam que não podemos ser vítimas de um exercício de wishful thinking, esperando que 

as pressões dos direitos humanos resolvam todas as situações subjacentes às causas das 

violações. Embora o regime internacional não seja capaz de sanar todas as fontes de abusos, a 

situação seria ainda pior na ausência dos seus tratados, convenções e tribunais internacionais, 

o que não nos autorizaria a menosprezar o seu impacto. De modo similar, Simmons (2009) 

procura demonstrar que os tratados produzem um efeito positivo e benéfico, sentido 

principalmente não nas extremidades do continuum que agrupa os países em regime 

autocráticos e democráticos, mas sim nos Estados posicionados no “middle ground”, cujas 

instituições são menos estáveis ou estão mais sujeitas a mudanças e fluxos, uma vez que 

nesses casos os indivíduos têm potencialmente tanto os motivos quanto os meios para 

demandar seus direitos, os quais podem eventualmente ser internalizados pelo Estado a 

depender do grau de pressão e das estruturas de incentivo das autoridades. 

Frente a esse tipo de divergências sobre o alcance potencial da linguagem dos direitos 

humanos, a despeito do reconhecimento das importantes mudanças desencadeadas pelas 

decisões do sistema e, sobretudo, pelas sentenças da CoIDH nos quatro países estudados, as 

quais foram descritas e explicadas nos capítulos, cumpre observar que nossas análises revelam 

também importantes limitações da influência do sistema interamericano mesmo nos três casos 

onde o seu impacto foi maior, tal qual será descrito em profundidade a seguir. Ainda que o 

conceito de cascata de justiça implicitamente nos faça crer numa trajetória linear, progressiva 

e até mesmo teleológica de difusão, transmitindo a ideia de uma convergência normativa 

crescente nos planos doméstico e internacional na direção da substituição das leis de anistia 

por julgamentos penais de violadores de direitos humanos, o estudo dos nossos casos revela 
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quatro conclusões principais sobre os limites do impacto do sistema interamericano que 

contradizem essa perspectiva demasiadamente otimista. Em primeiro lugar, o Peru mostra que 

as decisões sobre a norma de responsabilização criminal individual não são estáticas e que 

tampouco os avanços e mudanças alcançados estão assegurados uma vez que são obtidos, já 

que esses resultados podem estar sujeito a significativas flutuações e retrocessos com o passar 

do tempo a depender da configuração política doméstica dos países e da recomposição das 

constituencies domésticas pró-violações contrárias à internalização dos pronunciamentos do 

sistema interamericano. Em segundo lugar, a Colômbia demonstra que o modelo de justiça de 

transição do sistema interamericano pode ser vítima de dificuldades operacionais, do 

despreparo dos atores judiciais e da sua impossibilidade prática de aplicação em contextos de 

violações massivas, nos quais é inviável judicializar todos os casos de graves violações. Em 

terceiro lugar, o México revela como nem mesmo a combinação de uma sociedade civil 

litigante com um Judiciário com magistrados abertos ao direito internacional é suficiente para 

o impacto, cujo alcance, quando obtido, pode ainda estar sujeito a retrocessos em razão da 

recomposição dos membros da Suprema Corte pelo Executivo, enquanto que o caso do Brasil 

evidencia, finalmente, de maneira ilustrativa, como as tendências doméstica e internacional no 

campo da justiça de transição podem se opor e não convergir, deixando claro assim os limites 

de impacto do sistema interamericano frente a autoridades judiciais domésticas recalcitrantes. 

A seguir, exploramos com maior grau de detalhamento os casos do Peru, Colômbia e México 

a fim de desenvolver esses argumentos. 

 

Peru: problemas, tensões e retrocessos na aplicação das normas internacionais de direitos 

humanos 

 

O Peru assistiu a um importante processo de judicialização de casos de graves 

violações de direitos humanos a partir do ano 2001, impulsionado pelos pronunciamentos do 

sistema interamericano. Isso levou à responsabilização criminal individual de vários ex-

agentes do Estado e do próprio ex-presidente Alberto Fujimori, de tal modo que os avanços 

nessa matéria pareciam apontar na direção de um cumprimento cada vez maior com as 

determinações do SIDH. Porém, as sentenças emblemáticas e os avanços obtidos logo após a 

transição democrática têm cedido espaço a persistentes problemas e retrocessos, observados 

com certa frequência principalmente desde 2008.  
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Posterior aos governos Paniagua (2000-2001) e Toledo (2001-2006), esse período é 

marcado pela recomposição política e regresso ao poder de setores políticos vinculados, no 

passado, a violações de direitos humanos e à violência do Estado, os quais entendem a 

judicialização dos casos como um processo de perseguição política. Para essas constituencies 

pró-violações que possuem grande presença nos meios de comunicação, vínculos com atores 

econômicos poderosos que se beneficiaram de suas ações e redes de cooptação e pressão 

dentro do Judiciário, as demandas de direitos humanos ancoradas no sistema interamericano 

não só ameaçam o regime de impunidade que os beneficia, mas também limitam a soberania 

do país e representam um importante risco à segurança nacional, além de fomentar e proteger 

o terrorismo. 

 A ascensão do APRA à presidência durante o segundo governo Alan García (2006-

2011), a recuperação eleitoral do partido fujimorista
363

, a retomada da legitimidade e prestígio 

das Forças Armadas e as preocupações renovadas com o Sendero Luminoso e o 

MOVADEF
364

 alteraram substancialmente o contexto político que havia prevalecido no país 

nos anos anteriores, criando um ambiente muito mais hostil tanto à realização dos 

julgamentos quanto ao impacto de normas internacionais, no qual não raramente táticas de 

pressão, intimidação e interferência políticas foram utilizadas para barrar o avanço dos 

processos criminais, já que não só altos comandantes e membros das Forças Armadas, mas 

também o próprio presidente García e seu vice, Luis Giampetri, um almirante aposentado, 

apareciam vinculados a casos de violações de direitos humanos
365

. Nesse sentido, tentou-se 

aprovar novamente, em 2010, uma lei de anistia por meio do Decreto Presidencial 1097
366

, e 

durante todo esse período altos funcionários governamentais, com destaque para o presidente, 

seu vice e o Ministro de Defesa, Rafael Reyes, levaram a cabo uma reiterada campanha 

pública de ataque frontal às ONGs de direitos humanos e aos operadores do sistema jurídico 
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 Depois das eleições de 2006, a bancada fujimorista se consolidou como a segundo maior agrupação 

parlamentar do Congresso (Valladares, 2010), e García estabeleceu uma aliança com esse grupo, que 

consistentemente votou em favor da sua agenda econômica (Panfichi, 2009). Em 2011, Keiko Fujimori, filha de 

Alberto Fujimori, perdeu o segundo turno da eleição presidencial por menos de 2 pontos percentuais para Ollanta 

Humala, um militar da reserva. 
364

 Fundado em 2009, o Movimento pela Anistia e Direitos Fundamentais (MOVADEF) defende a libertação de 

lideranças do Sendero Luminoso, o qual ainda possui células ativas na região dos rios Ene e Apurímac conhecida 

como VRAEM. 
365

Durante o primeiro governo de Alan García ocorreram graves violações como os massacres de Accomarca, 

Cayara e El Frontón, e nesse período também operava o esquadrão da morte Comando Rodrigo Franco. Apesar 

de várias denúncias sobre esses casos, García nunca foi responsabilizado criminalmente. 
366

 Esse decreto não só poria fim às investigações em curso sobre violações de direitos humanos, mas também 

libertaria os indivíduos já condenados à prisão. Frente à forte pressão nacional e internacional, García revogou o 

decreto e o Tribunal Constitucional declarou-o inconstitucional. Em 2008, dois congressistas do APRA, 

Mercedes Cabanillas e Édgar Nuñez já haviam apresentando propostas de leis de anistia que, no entanto, não 

prosperaram. 
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envolvidos com a judicialização de casos
367

, a qual foi acompanhada pelo crescente envio, 

para os atores judiciais, de “emissários não identificados que transmitem “preocupação” a 

respeito da “politização” do judiciário e urgem cautela” (Burt, 2014, p. 166). 

 Ao mesmo tempo, no âmbito dos tribunais, não bastassem os efeitos dessas táticas de 

intervenção que levaram vários membros do Judiciário a alterar seu comportamento, 

recomposições no Tribunal Constitucional e a saída de juízes e promotores progressistas e 

ativistas das cortes responsáveis pela judicialização de casos também significaram um 

movimento de refluxo no trabalho da minoria comprometida de atores judiciais que havia 

ganhado proeminência nos anos anteriores. Isso tem gerado, por conseguinte, um 

enfraquecimento da utilização do sistema interamericano e do direito internacional penal e 

dos direitos humanos, que, por sua vez, tem resultado no debilitamento dos esforços de 

responsabilização criminal individual.  

 Assim, após quase uma década de existência do sistema judicial especializado em 

direitos humanos, os avanços obtidos em termos de processamento dos casos revelam 

importantes limitações e barreiras, e a força das constituencies pró-cumprimento, antes 

impulsionada pelos pronunciamentos da CIDH e CoIDH, mostra-se bloqueada pelos grupos 

pró-violações, os quais, ao congregarem poderosas elites civis e militares, dispõem de muitos 

mais recursos de poder político e econômico para impedir o avanço dessa agenda de justiça de 

transição. De acordo com Burt (2013, p. 51), das 2.880 denúncias de violações em posse do 

Ministério Público em 2013, 1.374 haviam sido arquivadas (48% dos casos), enquanto que 

1.349 se encontravam ainda na etapa preliminar ou intermediária de investigações (47% dos 

casos). Apenas uma pequena parcela, de 157 casos, equivalente, portanto, a cerca de 5% das 

queixas, havia resultado na formalização de acusações e, ao final, só aproximadamente 2% 

dos casos chegaria a julgamento (ibidem), o que demonstra como a internalização da 

normatividade do sistema interamericano não tem progredido nos últimos anos.  

 Muitos desses casos, referentes a violações cometidas na década de 1980 nas zonas 

rurais dos Andes, não dispõem da grande visibilidade dos abusos cometidos pelo grupo 

Colina nos centros urbanos, e, como resultado, estão menos documentados e dispõem de 

menos provas. A escassez de recursos humanos e financeiros do Ministério Público, a 

ausência de informação sobre perpetradores e vítimas depois de tantas décadas e os problemas 

estruturais e falta de capacidade institucional do sistema judicial contribuem para esse quadro. 
                                                           
367

 A esse respeito, Burt (2014) salienta a existência de um discurso contínuo, consistente e de alto perfil contra a 

judicialização dos casos, segundo o qual as forças armadas, supostamente responsáveis por terem salvado o país 

do terrorismo, seriam vítimas de perseguição política, uma vez que jamais teriam cometido abusos sistemáticos 

de direitos humanos (Burt, 2014, p. 164). 



563 
 

No entanto, para além da complexidade dos casos e demora e ineficiência que assolam o 

Judiciário como um todo, a falta de cooperação e de acesso às informações das Forças 

Armadas, responsáveis por manter os registros de nomes dos militares enviados às regiões e 

quartéis onde graves violações foram cometidas, é em especial um grande impedimento ao 

trabalho dos promotores. Isso explica uma expressiva parcela desse fenômeno de 

arquivamento dos casos e de demora das investigações, o que garante a impunidade dos 

perpetradores das violações, chancelada pela passividade, quando não cumplicidade, do 

Executivo, que não pressiona os militares a entregar os dados
368

.  

 Já no plano das cortes responsáveis pelos julgamentos, desde 2010, em especial, 

aumentou o número de sentenças de absolvição emitidas pela Sala Penal Nacional (SPN), que 

concentra a grande maioria dos processos criminais de justiça de transição e deveria aplicar os 

critérios assinalados pela CoIDH ao julgar tais casos. Segundo Burt (2014, p. 161), a chance 

dos acusados serem absolvidos pela SPN é quatro vez maior do que a de que eles sejam 

condenados, e enquanto a taxa de condenação na Argentina é de 90% dos acusados, no Peru o 

dado é de só 35% (ibidem). Parte desse fenômeno deve-se a uma política oficial do Estado 

inaugurada no governo García, e mantida na atual administração de Ollanta Humala, de 

oferecer assistência jurídica de equipes de advogados de defesa a todos os militares e policiais 

acusados de violações de direitos humanos. Enquanto a imensa maioria das vítimas de origem 

pobre, camponesa e indígena carece de representação legal, e as ONGs de direitos humanos 

estão sobrecarregadas de casos, ex-agentes de segurança podem contar com os melhores 

advogados do país, dentre os quais os que defenderam Fujimori, o que claramente afeta os 

julgamentos e contribui adicionalmente para o alto número de absolvições. 

 Ademais, o problema já existente de agregação de novas competências e temas ao rol 

de assuntos com os quais a SPN tem que lidar se agravou, levando a uma ainda mais intensa 

perda de especialidade desse sistema judicial que, na prática, tem sido vítima de um processo 

de gradual desarticulação que contribui para a persistência da impunidade que beneficia as 

constituencies pró-violações. Originalmente desenhado para tramitar casos de terrorismo e 

graves violações de direitos humanos, atualmente a Sala Penal tem que se dedicar a uma 
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 A esse respeito, uma promotora para temas de terrorismo (2004-2005) e anti-corrupção (2007-2009) ressalta 

não só a falta de cooperação do Exército no que diz respeito ao acesso às informações, mas também a 

dificuldade de descobrir os nomes reais dos militares que perpetraram violações, uma vez que eles se utilizam 

frequentemente de pseudônimos durante as operações (entrevista pessoal, Lima, setembro de 2012). Gisela 

Vignolo, da Defensoría del Pueblo, assinala que o Ministério da Defesa se recusa a entregar as informações ao 

Ministério Público, alegando que os dados pedidos não existem, o que muito frequentemente leva ao 

arquivamento das denúncias (entrevista pessoal, Lima, 7 de setembro de 2012). O mesmo problema é apontado 

ainda pelo promotor supremo Victor Cubas Villanueva (entrevista pessoal, Lima, 26 de setembro de 2012). 
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variedade de outras temáticas, como lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, criminalidade 

organizada, narcotráfico e até mesmo questões aduaneiras, o que faz com que os temas de 

direitos humanos ocupem menos de 10% do total da sua carga processual (Burt 2014, p. 160).  

Se a lentidão do sistema judicial atinge os poucos casos de direitos humanos cujas 

investigações são concluídas pelo Ministério Público, esse problema está estreitamente 

vinculado a essa perda de especialidade do subsistema em razão da proliferação de suas 

atribuições, já que promotores e juízes têm que lidar com um grande volume de casos e têm 

cada vez menos tempo para tratar das questões de direitos humanos. Até mesmo processos de 

maior visibilidade, como o caso Barrios Altos, que se estendeu de 2005 a 2010, são 

submetidos a longos e demorados procedimentos e análises judiciais, e não raramente as 

sentenças finais da Sala Penal Nacional são revogadas pela Corte Suprema de Justiça. Isso 

leva à realização de novos julgamentos e a situações nas quais alguns casos já foram 

submetidos a três ou quatro novos julgamentos, em parte devido à aplicação equivocada de 

critérios legais e má apreciação das provas e evidências pela Sala Penal Nacional e outros 

tribunais inferiores. Nesse sentido, Collins, Balardini e Burt (2012) afirmam que “um terço da 

atividade de casos de direitos humanos da Suprema Corte se dedica a anular absolvições de 

tribunais inferiores e ordenar novos julgamentos, refletindo desacordos substanciais entre os 

juízes peruanos com relação às definições de violações de direitos humanos e aplicabilidade 

do direito internacional” (Collins; Balardini; Burt 2012, p. 20)
369

. 

 Além disso, a perda de especialidade ocorre não apenas como resultado da inclusão de 

novas competências, mas também como reflexo da rotatividade e não permanência dos atores 

judiciais especializados em temas de direitos humanos, os quais são substituídos por outros 

funcionários que provêm de especialidades estranhas aos temas penais, uma estratégia que, 

para muitos analistas e ONGs de direitos humanos, tem claras motivações políticas e serve 

mais uma vez aos interesses dos grupos contrários às demandas de justiça do sistema 

interamericano. Segundo González (2012), “García manipulou nomeações e arbitrariamente 

transferiu juízes de um tribunal para outro a fim de remover juízes hostis de casos sensíveis de 

direitos humanos” (González 2012, p. 180). Nesse sentido, vários tribunais e órgãos do 

Ministério Público foram enfraquecidos com a incorporação de juízes e promotores das áreas 

trabalhistas e cíveis, despreparados para lidar com as complexas questões de Direito Penal 

subjacentes aos casos de violações de direitos humanos, e muitas dessas nomeações realizadas 
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 Vale observar, porém, que a anulação de sentenças promovida pela Corte Suprema tem ocorrido 

majoritariamente nos casos de absolvição (Burt 2014, p. 161). Apesar da demora que isso acarreta para a 

conclusão dos casos, trata-se de uma força favorável à agenda de justiça de transição. 
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pelos órgãos de cúpula do Ministério Público e do Poder Judicial, com atenção especial para a 

Corte Suprema e a Corte Superior de Lima, dificultaram o andamento de vários processos
370

.  

 Assim, se antes a SPN havia emitido sentenças emblemáticas que aplicavam 

categorias do direito internacional dos direitos humanos como a de desaparecimentos 

forçados, nos últimos anos várias de suas decisões começaram a se pautar por outros critérios 

legais e de apreciação das provas, como a não aceitação do testemunho de familiares, 

exigência de prova documental incriminatória direta, e não apenas indiciária
371

, e não 

aplicação do tipo legal de tortura, em razão da ausência de efeitos permanentes na vítima, 

mesmo nos casos nos quais se reconhece a existência do delito. Assim, várias sentenças 

começaram a se afastar do direito internacional dos direitos humanos e da própria 

jurisprudência acumulada nos anos anteriores pelos tribunais peruanos, e o tema da aplicação 

e alcance legal dos tipos penais internacionais está longe de ser superado e continua a ser um 

desafio, não só na Sala Penal Nacional, mas também na própria Corte Suprema de Justiça. 

 Na Corte Suprema, um acordo plenário de 2009 estipulou que desaparecimentos 

forçados só podem ser imputados a funcionários públicos da ativa, o que exime de 

responsabilização criminal ex-membros das Forças Armadas já aposentados, em mais uma 

clara demonstração que revela uma interpretação gravemente equivocada sobre a aplicação 

desse tipo penal internacional, causada nesse caso por uma leitura estritamente legalista e 

positivista da legislação doméstica a respeito desse crime
372

. Ainda nesse mesmo tribunal, em 

2012, numa sentença da Sala presidida pelo juiz Villa Stein que analisava a revisão da 

condenação de membros do grupo Colina pela Sala Penal Nacional, outros juízes também já 

demonstraram uma interpretação restritiva sobre o conceito de crime de lesa humanidade, 

categoria legal que tem sido progressivamente abandonada em favor da qualificação das 

violações de direitos humanos cometidas pelo Estado como simples excessos. Nesse sentido, 
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 Além disso, houve também uma transferência de competência de vários casos, os quais deixaram de ser 

processados nas províncias e foram direcionados para Lima. Segundo um ex-juiz, “No ano 2008 todos os casos 

de violações de direitos humanos de Ayacucho e da zona central já não se veem lá, se veem em Lima 

diretamente. Por quê? (...) Porque Alan García o que pretendia é que casos como Cayara – Cayara é um caso que 

o vincula porque era chefe de Estado quando ocorre – não sejam vistos por juízes da zona [local] que se dizem 

independentes – eles me disseram – mas sim que sejam vistos em Lima, porque em Lima o APRA pode 

controlar melhor o poder judicial. Porque tem tradição de saber mover-se bem nas instâncias judiciais” 

(entrevista, Lima, outubro de 2012). 
371

 Se no julgamento de Fujimori a Sala Penal Especial da Corte Suprema de Justiça afirmou que não era 

necessária a existência de uma ordem por escrito para condená-lo, nos últimos anos alguns tribunais passaram a 

exigir esse tipo de prova para imputar a culpabilidade dos acusados. Como resultado, isso tem levado à 

responsabilização apenas dos autores materiais, em geral militares de baixa ou média patente, deixando impunes 

os autores intelectuais dos crimes, provenientes das mais altas esferas hierárquicas das forças armadas. 
372

 Essa posição, embora formalmente disponha de aplicação obrigatória para todos os juízes penais por resultar 

de um acordo plenário, foi revista posteriormente pela própria Corte Suprema no caso do quartel Laureles, e a 

controvérsia envolvendo esses dois critérios distintos ainda não foi dirimida. 
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exige-se um massacre massivo e de grandes proporções para aplicar essa categoria, 

desconsiderando que um crime contra a humanidade pode ser cometido mesmo em casos de 

poucas mortes quando estiver inserido dentro de uma política deliberada e sistemática do 

Estado contra a população civil. Nesse caso específico, no entanto, as ONGs peruanas 

levaram o tema até a consideração da Corte Interamericana e a sentença foi revogada, o que 

não ocorre, porém, com todos os outros casos
373

. 

 Ainda a esse respeito, no que tange às dinâmicas internas das principais cortes do país, 

simultaneamente a esses processos, no âmbito do Tribunal Constitucional, houve 

progressivamente um processo de falseamento e debilitamento da corte após o final dos 

mandatos de Javier Alva Orlandini, Víctor García Toma, Juan Bardelli Lartirigoyen e 

Magdiel Gonzales. A saída desses juízes indicados durante a transição e que eram altamente 

comprometidos com o direito internacional dos direitos humanos gerou uma recomposição 

dos membros da corte, controlada pelo APRA, que alterou consideravelmente o perfil das 

decisões e a produção jurisprudencial do tribunal, com uma visível mudança dos seus 

critérios
374

. Se de 2002 até aproximadamente 2008 a aceitação e incorporação de normas 

internacionais de direitos humanos havia ganhado destaque e proeminência, resultando em 

novas construções jurídico-legais, desde então a atuação do Tribunal Constitucional tem sido 

marcado tanto pelo descumprimento de decisões da Corte Interamericana em casos 

específicos, como os referentes ao massacre da prisão El Frontón
375

, quanto pela 
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 As ONGs peruanas reunidas na Coordenação Nacional de Direitos Humanos levaram o caso da sentença Villa 

Stein, como ficou conhecido, até a Corte Interamericana em 2012, durante uma audiência de supervisão do 

cumprimento da sentença de Barrios Altos. Como consequência, a Corte assinalou que tal sentença doméstica 

violava as obrigações do Estado, e o presidente do Judiciário ordenou sua anulação. Meses depois, em uma nova 

sentença, a Corte Suprema de Justiça confirmou a sentença condenatória da Corte Superior de Lima contra os 

membros do grupo Colina, o que mostra como, a despeito do fortalecimento dos grupos pró-violações, ONGs e 

outros atores em favor do cumprimento de normas de direitos humanos continuam a utilizar o sistema 

interamericano como uma ferramenta de empoderamento que, eventualmente, ainda é capaz de alterar o 

equilíbrio de poder em favor da agenda da justiça de transição. 
374

 De acordo com um ex-juiz, “No ano 2007, 2008, o governo de Alan García domina o tribunal. Ou seja, já não 

é uma instituição escura, burocrática, que oferece justiça, mas uma instituição judicial que gera poder. Em 

consequência, aí sim já todos os focos, há que limitá-la ou há que controlá-la. Não puderam modificar a lei 

[proposta de Antero Florez-Aráoz de fazer TC dar apenas sentenças afirmativas e não interpretativas], porque 

não houve consenso (...) Mas quando houve que mudar quatro magistrados, aí sim já no Congresso eles 

colocaram estes novos membros que em 2008 já começaram a ir para trás em matéria de luta contra a corrupção, 

também na luta contra impunidade, também foram para trás com sentenças bem agravantes” (entrevista, Lima, 

outubro de 2012). 
375

 Nas sentenças Durand y Ugarte e Neira Alegría, a Corte Interamericana condenou o Peru pelo massacre dos 

detentos da prisão conhecida como El Frontón (Penitenciária Miguel Castro Castro), em 1986, durante o 

primeiro governo de Alan García. No entanto, em 2008, ao analisar uma petição do IDL contra uma sentença de 

um tribunal inferior de Lima que havia defendido a prescrição dos crimes no caso de um dos acusados, 

Teodorico Bernabé Montoya, o TC decidiu que o IDL não era um representante legítimo das vítimas e recusou-

se a analisar a queixa, minimizando, contudo, a obrigação dos tribunais inferiores de aplicar a sua jurisprudência 

nesse tema. Em 2013, o Tribunal Constitucional finalmente se pronunciou a respeito da matéria, e se negou a 

reconhecer que o episódio do massacre tenha significado um crime de lesa humanidade. Como resultado, isso 
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instrumentalização equivocada de regras e sentenças internacionais desse tribunal 

internacional
376

. 

Desse modo, fica claro como os avanços obtidos no caso Fujimori e em outras 

sentenças emblemáticas a partir da utilização dos padrões normativos do sistema 

interamericano não necessariamente se espraiaram ou fincaram raízes. Embora tenham 

garantido um espaço de autonomia e independência para a atuação dos tribunais durante a 

transição democrática, a falta de protagonismo dos governos Paniagua e Toledo no sentido de 

uma defesa mais ativa dos avanços ainda frágeis do início do processo de judicialização de 

casos entre 2001 e 2006 somou-se a um conjunto insuficiente de iniciativas de fortalecimento 

institucional do sistema judicial, o que expôs os atores judicias ao ressurgimento das 

constituencies pró-violações. Nesse sentido, frente à janela de oportunidade excepcional e 

atípica criada pelo desmantelamento do aparato de poder fujimorista, perdeu-se a 

oportunidade histórica de cristalizar e blindar tanto a agenda de justiça de transição quanto a 

de direitos humanos, de modo mais geral, o que tem comprometido mais recentemente o 

impacto do sistema interamericano. 

Além dos efeitos das estratégias de pressão política e da recomposição das cortes, a 

falta de critérios unificadores e de seguimento obrigatório pelos juízes no âmbito doméstico 

tem sido também um problema adicional para a internalização das normas internacionais que 

ajuda a explicar esse resultado, fazendo com que o impacto do SIDH seja muitas vezes refém 

da maior ou menor propensão individual dos juízes. Nesse sentido, persiste ainda um espaço 

para discrepâncias de opinião e de critérios entre os magistrados quando da implementação 

dos tipos penais como, por exemplo, nos casos de lesa humanidade, frente aos quais os 

magistrados podem estar mais ou menos inclinados a aceitar provas indiciárias e construções 

jurídicas como o conceito de autoria mediata. Na ausência de um marco único que obrigue ou 

ao menos oriente e discipline a utilização das normas internacionais, o princípio de autonomia 

de critério dos juízes gera um quadro no qual o grau e a forma com que eles fazem uso dessas 

normas depende ainda muito da sua formação jurídica e propensão de acomodar as obrigações 

do direito internacional com os rígidos princípios do direito penal doméstico, o que leva ao 

                                                                                                                                                                                     
implica que os crimes já prescreveram, o que exime Alan García e demais integrantes da operação de qualquer 

responsabilização penal. 
376

 Dentre os exemplos mais emblemáticos, no caso conhecido como Petroaudios, de gravações ilegais que 

revelavam corrupção no governo do APRA, de Alan García, o Tribunal Constitucional aplicou 

equivocadamente, em 2010, uma sentença condenatória da Corte Interamericana contra o Brasil no caso Escher 

para se opor a práticas de jornalismo investigativo dos meios de comunicação que, ao difundirem os áudios 

ilegais, haviam resultado na denúncia. Nessa ocasião, o TC afirmou que os jornalistas podiam ser processados 

penalmente pela divulgação desse tipo de material, afetando assim o princípio de liberdade de expressão em 

favor da proteção do governo. 
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surgimento de grupos e linhas opostas dividindo os juízes, tal qual fica evidente nas posições 

divergentes assumidas pelos magistrados César San Martín e Villa Stein no âmbito da Corte 

Suprema
377

. Em outras palavras, tais diferenças revelam que, frente à aplicação dos padrões 

internacionais, as distintas filiações dos magistrados a certas correntes jurídicas específicas 

impactam decisivamente a sua abertura e permeabilidade à influência do SIDH, com grupos 

mais ou menos dispostos a flexibilizar a doutrina penal interna e as garantias dos acusados
378

. 

 Dessa forma, dada a ausência de padrões vinculantes, continuam a existir distintas 

interpretações sobre o uso legítimo e apropriado, no plano doméstico, das categorias penais 

internacionais. Isso produz, por sua vez, margens consideráveis para decisões que contrariam 

as normas internacionais, e o seu cumprimento continua a depender em boa medida do 

ativismo individual judicial de magistrados e promotores, o que compromete a introjeção e 

institucionalização de mais longo prazo da influência do sistema interamericano, a qual fica 

assim mais sujeita e vulnerável às volatilidades e oscilações derivadas tanto das 

recomposições dos membros dos organismos judiciais quanto das variações mais ou menos 

favoráveis do contexto político. Assim, não são raras exigências cada vez maiores de alguns 

juízes para qualificar os delitos dentro das categorias internacionais, quando não aplicações 

errôneas, equivocadas ou mal-intencionadas dos tipos penais internacionais. Em outras 

palavras, a incorporação formal dos tratados e normas internacionais ao ordenamento jurídico 

interno que ocorreu logo após a transição não necessariamente se traduz sempre numa maior 

influência do sistema interamericano e nem leva ao fim das disputas sobre o alcance, 

conteúdo e aplicação das regras e tipos legais nos casos concretos de judicialização.  

 Parte desse fenômeno pode ser explicado pela ausência de uma doutrina 

jurisprudencial doméstica precisa sobre esses temas de Direito Penal Internacional. Embora o 
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 Segundo um ex-juiz, no que se refere à qualificação jurídica e penal da figura de lesa humanidade em casos 

concretos, “O presidente desta Sala [Villa Stein] tem um pensamento, digamos, apesar de não contrário aos 

direitos humanos, mas sim bastante rígido. Isto é, sua visão é que por este buraquinho da folha somente passam 

determinados casos [de lesa humanidade]. Os demais para ele não são. É uma visão de ver as coisas distinta da 

que tem o presidente da Corte Suprema [San Martín]” (entrevista, Lima, setembro de 2012). Isso revela, 

novamente, a persistência de diferentes critérios de interpretação e aplicação dos padrões e normas internacionais 

de direitos humanos, o que leva a decisões que se distanciam não só da jurisprudência do sistema interamericano 

nesses temas, mas também de sentenças emblemáticas anteriores emitidas pelos próprios tribunais peruanos. 
378

 Recorrendo mais uma vez às divergências entre San Martín e Villa Stein para explicar como o impacto 

potencial do SIDH é afetado pelas filiações dos magistrados a certas correntes jurídico-doutrinárias específicas, 

as quais podem torná-los mais ou menos receptivos a essa normatividade, um ex-juiz explica que, no que diz 

respeito à teoria jurídica da autoria mediata, San Martín tem uma visão clara “neste caso Fujimori e neste outro 

tipo de delitos dessa natureza, porque tem uma formação espanhola que bebe muito da doutrina alemã do direito 

penal, onde então a teoria do autor mediato, isto é, o chefe de Estado, nos tribunais de Nuremberg, [que] foram 

julgados e fuzilados, ou como seja, (...) nunca deram um tiro, pela teoria da autoridade mediata. Coisa que Villa 

Stein está contrário à autoria mediata. Então para julgar Fujimori se diz: não há julgamento sem provas. Por 

quais provas se demonstra que ele matou? Então a lógica elementar, tradicional, claro, muitos [e] Villa Stein 

dizem: assim não se julga” (entrevista, Lima, setembro de 2012). 
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Tribunal Constitucional tenha reconhecido o status constitucional dos tratados de direitos 

humanos e tenha reconhecido, ademais, a imprescritibilidade das graves violações bem como 

ilegalidade das leis de anistia, de argumentos de coisa julgada (res judicata) e dos 

julgamentos de civis por tribunais militares, em muitos outros casos ele não fixou padrões 

específicos e pré-requisitos para a caracterização dos crimes, seja pelas limitações da sua 

competência constitucional, e não penal, ou ainda porque há sentenças divergentes sobre um 

mesmo tema. Como resultado, persistem ainda em muitos casos dúvidas e diferenças com 

relação à aplicação, em casos concretos, de tipos e categorias penais internacionais, o que 

novamente contribui para gerar entraves e retrocessos ao processo de responsabilização 

criminal. 

 Dessa forma, na ausência de uma linha jurisprudencial única e precisa de seguimento 

obrigatório, convivem entre os juízes critérios díspares e também distintas interpretações 

sobre como receber e aplicar os tipos penais abarcados pela noção de crimes contra a 

humanidade, o que abre caminho para que os juízes decidam de maneiras diferentes e até 

mesmo divergentes
379

. Dados os problemas estruturais e as debilidades institucionais das 

cortes responsáveis pelos casos de direitos humanos, bem como a persistência resistente de 

uma cultura legal positivista e legalista entre a maioria dos juízes, não é de se estranhar que as 

absolvições superem as condenações e que muitas das conquistas em casos e sentenças 

emblemáticas do Tribunal Constitucional, da Corte Suprema, da Sala Penal Nacional e da 

Corte Superior de Lima não sejam replicadas em processos penais posteriores. 

 Todavia, outra fonte importante para explicar esses problemas e a resistência de vários 

juízes não só quanto à apreciação das evidências, mas também no que se refere à aplicação da 

jurisprudência e normas internacionais, por um lado, e de um princípio de legalidade mais 

flexível, por outro, deve-se novamente a pressões políticas e de setores vinculados aos 

militares. A esse respeito, um ex-juiz relata que as pressões do órgão disciplinário do sistema 

judicial durante o governo Alan García exerceram efeitos importantes sobre vários juízes, 

alterando a forma como eles haviam lidado até então com os casos de violações de direitos 
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 A falta desse consenso jurisprudencial parece ser o resultado natural do fato de que, mesmo no período entre 

2001 e 2008, os magistrados com perfil mais ativista e progressista que estavam interessados na aplicação do 

direito internacional conformaram sempre apenas uma minoria dentro do Judiciário. Por mais relevantes que 

hajam sido muitas de suas decisões, a formação positivista e legalista da maioria dos magistrados e a debilidade 

institucional do Judiciário, que expõe muito dos seus quadros a pressões das constituencies pró-violações, 

barraram os esforços desses atores de forjar – ou impor – um entendimento único e vinculante sobre a aplicação 

do direito internacional. Nas palavras de um ex-juiz, “O poder judicial sempre foi muito positivista, nem todos 

estavam, digamos, na liderança deste tipo de lutas, e o faziam um pouco pelas circunstâncias políticas que 

existiam no país em geral [durante a transição]. O poder judicial sempre foi muito acomodatício às 

circunstâncias políticas, assim como aparentemente o atual TC que também variou em função de quem está no 

governo e como, entre aspas, se lhe exige ou pressiona” (entrevista, Lima, setembro de 2012). 
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humanos, de modo a comprometer a autonomia e independência da Sala Penal Nacional. 

Segundo ele, 

 

“houve de parte dos organismos de controle (...) duas visitas que atemorizaram um 

pouco (...) como que exerceram certa pressão, e gerou algo assim como uma reação 

de parte dos juízes: por que tanto me esforço e me comprometo se ao final estão me 

investigando e sancionando por realizar este trabalho? Isto é, houve um Ministro de 

Defesa que é um ex-congressista, Rafael Reyes, ele nos denuncia, toda a Sala, ante o 

órgão de controle da Magistratura. É um órgão disciplinário e este órgão nos manda 

uma visita com seus magistrados, e, como consequência dessa visita, procuram 

qualquer defeito que tenhamos nos processos de violações de direitos humanos (...) 

esse é um ponto de inflexão, um ponto importante que de alguma maneira gerou 

uma debilidade no subsistema” (entrevista, Lima, setembro de 2012). 

  

Como consequência, uma das mudanças mais visíveis na apreciação dos casos depois 

da pressão do organismo de controle foi a adoção de “critérios muito rígidos de valoração dos 

fatos, sobretudo para casos de desaparecimentos forçados” (ex-juiz, entrevista, Lima, 

setembro de 2012), o que seria um dos elementos por trás do expressivo aumento recente no 

número de absolvições. Embora não se discuta mais nem a legitimidade nem a força legal 

constitucional das categorias e tipos penais derivados das normas e sentenças internacionais, 

esse tipo de aplicação dos critérios nos casos específicos abriu caminho para retrocessos, 

revelando o quão limitado, e às vezes até mesmo superficial, pode ser a incorporação da 

normatividade internacional, ainda que formal e legalmente ela esteja assegurada
380

.  

 Assim, a fim de se defenderem da vigilância do órgão de controle e das críticas dos 

militares e membros do governo García, que acusavam os juízes de serem enviesados em 

favor das ONGs de direitos humanos e das vítimas das violações – as quais, para muitos, 

estavam vinculadas com o terrorismo –, vários magistrados tornaram-se muito mais exigentes 

não só para qualificar os crimes como graves abusos imprescritíveis, mas também no que 

dizia respeito aos requisitos necessários para imputar as responsabilidades penais 

correspondentes. Atualmente, embora o governo Humala não seja tão agressivo contra a 

judicialização dos casos, e tenha havido uma moderação do discurso contra as ONGs e os 

atores judiciais (Burt, 2013, p. 54), não há avanços na entrega da documentação dos casos por 

parte das Forças Armadas e o apoio do Estado para os militares acusados de violações de 

direitos humanos continua firme, com progressos limitados apenas ao tema de pagamento de 
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 Isso demonstra também como as práticas judiciais concretas podem afastar-se até mesmo da jurisprudência 

constitucional que concede status privilegiado para a jurisprudência e normas internacionais sem que percam, 

entretanto, seu caráter formalmente legal. 
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reparações econômicas às vítimas (Burt 2014, p. 167)
381

. Além disso, têm surgido outros 

exemplos de interferência e pressão política frente ao Judiciário, como o do escândalo das 

gravações que revelaram uma reunião entre o Ministro de Justiça, o procurador supranacional 

e o presidente da Corte Suprema com a juíza Carmen Rojjasi, responsável pelo caso Chavín 

de Huántar, para que fosse emitida uma sentença de absolvição
382

. 

 Tais casos revelam, em resumo, como o fortalecimento e regresso ao poder das 

constituencies pró-violações tem produzido um contexto muito menos favorável à 

judicialização de casos de direitos humanos, expondo os atores judiciais inclusive a táticas de 

intervenção e manipulação políticas diretas, o que consequentemente compromete a influência 

potencial do SIDH. No entanto, para além desses mecanismos de pressão, intimidação e 

cooptação, outros meios mais sutis também têm sido utilizados para esvaziar ou ao menos 

obstaculizar os esforços de responsabilização criminal individual, tais como recomposições no 

âmbito dos tribunais e do Ministério Público; agregação de novas competências aos 

subsistemas judiciais encarregados pelos casos de violações, justamente para que eles percam 

o caráter especializado que deveria guiar sua atuação; e a grande rotatividade de juízes nesses 

espaços judiciais, cujo propósito mais uma vez é o de enfraquecer e minar esse trabalho 

jurisdicional. Como se não bastasse, a ausência de critérios unificadores e vinculantes sobre a 

utilização do direito internacional não só propicia a proliferação de decisões que aplicam os 

padrões internacionais equivocadamente e quase sempre em detrimento das vítimas, mas 

também permite que juízes eventualmente contrários a essa normatividade possam aplicá-la 

de modo restritivo ou sequer utilizá-la. Se no cenário posterior à transição democrática um 

grupo minoritário de magistrados progressistas havia sido decisivo para o impacto do SIDH, 

fica evidente, nesse novo contexto, que os atores judiciais não são necessariamente parte das 

constituencies pró-cumprimento. Pelo contrário, muitos dos juízes têm se convertido em 

importantes obstáculos para a internalização da influência do sistema interamericano. 

Esse e todos os outros elementos aqui descritos compõem, em suma, um retrato sobre 

o caso peruano que revela a importância de agregar a noção de temporalidade à análise sobre 

o impacto, captada pelo conceito de critical juncture que é fundamental para entender a 

influência do SIDH no período posterior à transição democrática. Nesse sentido, a mesma 
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 O próprio presidente Humala, militar e ex- capitão do Exército em uma base contra-subversiva do Exército na 

região do Alto Huallaga, foi acusado como responsável por desaparecimentos forçados ocorridos nessa 

dependência militar em 1992, no caso conhecido como “Madre Mía”. O caso foi arquivado pela justiça peruana 

em 2009 e levado ao sistema interamericano. 
382

 O caso se refere à operação militar levada a cabo pelo governo Fujimori para libertar os reféns da embaixada 

japonesa em mãos do MRTA em 1997, durante a qual teria havido execuções extrajudiciais. A Corte 

Interamericana está prestes a emitir uma sentença sobre o assunto. 
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pressão pode ter impacto distinto dependendo do momento em que ela se dirige ao país, i.e., 

haverá momentos mais permeáveis do que outros e tanto o SIDH quanto os ativistas de 

direitos humanos deveriam ter isso em mente a fim de aproveitar essas janelas de 

oportunidade para tentar assegurar (locking in) eventuais avanços contra possíveis retrocessos 

no futuro. No caso do Peru, em particular, as constituencies pró-cumprimento não foram 

capazes de cristalizar esses ganhos, sobretudo porque o Judiciário débil não foi 

suficientemente fortalecido do ponto de vista institucional. Como resultado, com o 

fortalecimento das constituencies pró-violações e a saída de cena dos juízes progressistas do 

período transicional, o sistema judicial passou a exibir claros sinais de retrocesso. 

 Desse modo, apesar das pressões do sistema, a justiça continua pendente, há sérios 

problemas referentes ao pagamento de reparações e reconhecimento da verdade, e uma 

parcela considerável das vítimas considera que não houve mudanças significativas na sua 

situação de vulnerabilidade. Assim, ainda que restrita em seu poder de generalização, a 

análise do caso peruano aponta para a centralidade das mediações domésticas no que diz 

respeito à questão do impacto do sistema interamericano, com destaque para o equilíbrio de 

poder entre constituencies pró e anti cumprimento. Como consequência, o sistema 

interamericano é incapaz de alterar substantivamente, por si só, a situação e os resultados 

práticos em termos de outcomes de direitos humanos. Isso não prova, contudo, que ele não 

importe ou não tenha influência, mas apenas demonstra que seu impacto mediado através dos 

grupos pró-cumprimento nem sempre tem sido forte o bastante diante de outras tendências da 

política doméstica dos países.  

 

Colômbia: desafios para a implementação da lei de Justiça e Paz 

 

 A desmobilização dos paramilitares foi o primeiro passo de um longo processo que 

revelou milhares de crimes violentos até então desconhecidos, deu visibilidade às vítimas do 

conflito armado interno e revelou extensos e profundos vínculos dos paramilitares com a 

classe política, Forças Armadas e setores empresariais (Restrepo; Bagley, 2011, p. 15). Graças 

à intervenção da Corte Constitucional, ativada, por sua vez, pelos reclamos e demandas de 

ONGs e movimentos de direitos humanos, a lei 975/2005 teve de incorporar padrões 

internacionais compulsórios, os quais devem ser seguidos em todas as negociações voltadas à 

resolução do conflito com vistas a assegurar elementos de justiça, verdade e reparação para as 

vítimas. Mas como tem ocorrido a implementação desta lei que deveria afastar-se da tradição 
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histórica na Colômbia de processos de paz caracterizados por anistias incondicionais aos 

atores armados?
383

 

Os principais defensores da lei de justiça e paz apresentam os resultados atingidos 

durante a sua vigência para assinalar os avanços alcançados. Segundo dados disponibilizados 

pela Fiscalía de la Nación (Ministério Público incorporado ao Judiciário desde 1991) e 

Unidade Nacional de Fiscalías para a Justiça e a Paz, 4 mil 643 desmobilizados das AUC 

estavam inscritos aos trâmites e processos da lei em 2013
384

, de modo que a aplicação desse 

marco normativo havia revelado até aquele momento, a partir das confissões dos ex-

combatentes, 39 mil 546 novos fatos delitivos, envolvendo 51 mil 906 vítimas. Além disso, 

haviam sido exumadas 3 mil 929 fossas comuns, encontrados 4 mil 809 cadáveres e 76 mil 

688 vítimas tinham participado dos depoimentos (versiones libres) dos desmobilizados. No 

entanto, como bem frisa a MAPP/OEA (2011, p. 12), “existem obstáculos processuais, os 

quais têm dilatado as etapas do processo judicial de justiça e paz, o que se traduz em escassas 

sentenças, debilidade nas garantias judiciais e dificuldades para tornar efetivos os direitos das 

vítimas”
385

. 

Nesse sentido, vários especialistas, ativistas de direitos humanos, funcionários 

vinculados a organizações intergovernamentais e programas de cooperação internacional e até 

mesmo juízes apontam para uma série de problemas envolvendo a aplicação da lei de justiça e 

paz. Muitos salientam que esse marco legal, teoricamente voltado à consecução da justiça de 

transição, focou-se demasiadamente nos processos judiciais e no componente da justiça, 

dificultando a obtenção de verdade e reparações (Andreas Fohrer, entrevista pessoal)
386

, 
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 Os processos judiciais criminais dessa lei são julgados não nas instâncias criminais ordinárias, mas em turmas 

especializadas de Tribunais Superiores de Distritos Judiciais, cujas decisões, uma vez tomadas, são depois são 

confirmadas pela Corte Suprema de Justiça. Desse modo, o sistema de Justiça e Paz é composto pelas Salas de 

Justiça e Paz dos Tribunais Superiores de Bogotá, Medellín, Barranquilla e Bucaramanga, contando, cada sala, 

com três juízes. Ademais, existe ainda a Unidade Nacional de Fiscalías para a Justiça e Paz, responsável pelas 

investigações.  
384

 Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2011 (2011), p. 41. Disponível em: 

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/Informe-de-Gestion-2011.pdf. Porém, como bem 

recorda o ICTJ (2012), “Informação da Fiscalía Geral da Nação apresentada em junho de 2011 mostra que 1.342 

postulados [ex-combatentes desmobilizados] rechaçaram a oportunidade de participar nesse processo judicial 

que oferece uma pena alternativa máxima de oito anos. Outros 1.301 não se aproximaram do sistema judicial 

para ratificar seu interesse em participar, e outros tantos já faleceram. Como consequência, espera-se contar com 

cerca de 2.800 participantes do processo. Deles, ao redor de 1.000 já estão detidos”. Dados disponíveis em: 

http://ictj.org/es/news/el-proceso-de-justicia-y-paz-deberia-perseguir-los-maximos-responsables. Último acesso: 

18.maio.2013. 
385

 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), Diagnostico de Justicia y Paz en el marco de 

la justicia transicional en Colombia, Baltásar Garzón (coord.), 2011. Disponível em: http://www.mapp-

oea.net/documentos/iniciativas/DiagnosticoJyP.pdf. Acesso: 29 de abril de 2015. 
386

 Durante muito tempo o pagamento de reparações só podia ser realizado no âmbito de uma sentença 

condenatória. Essa situação só se alterou com o decreto 1290, de 2008, sobre reparações administrativas, e com a 

lei de vítimas (lei 1448 de 2011). Por conta disso, para muitos críticos, havia uma carga excessiva de exigências 
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enquanto outros argumentam que a Fiscalía não possuía uma estratégia de investigação 

apropriada e não estava preparada institucionalmente – assim como os juízes – para lidar nem 

com as exigências do processo de justiça e paz nem com as especificidades, particularidades e 

grande volume dos casos envolvidos (Andreas Fohrer, Javier Ciurlizza, entrevistas pessoais). 

Durante muito tempo ela teria se centrado na investigação de fatos individuais e isolados, 

seguindo e aplicando a rota penal clássica da justiça ordinária, sem atentar, por conseguinte, 

para o contexto das violações e para os macro-padrões de conduta e cadeias de comando dos 

atores envolvidos, elementos extremamente importantes em casos de violações maciças 

provocadas por grupos paramilitares como as AUC (Andreas Fohrer, Javier Ciurlizza, 

entrevistas pessoais).  

Além de não abordar o caráter sistêmico e estrutural desses crimes e de não possuir 

critérios de priorização de casos, os quais seriam essenciais dada a impossibilidade prática de 

processar judicialmente todos esses delitos
387

, a Fiscalía ainda se via às voltas com os 

problemas e limitações típicos do sistema judicial colombiano como um todo (Fernando 

Travesí, entrevista pessoal). Em muitos casos, a falta de recursos, pessoal e capacidade 

institucional levou não só a uma extrema lentidão de andamentos dos processos, mas também 

comprometeu o curso das investigações
388

. Como resultado, em várias ocasiões a Fiscalía se 

limitou a aceitar o que diziam os desmobilizados durante suas confissões, sem buscar 

evidências que atestassem a veracidade das alegações ou que demonstrassem a eventual 

ocultação de outras informações (Paola Hernández; Helber Noguera, entrevistas pessoais)
389

. 

                                                                                                                                                                                     
de verdade e reparações sobre os processos da lei de justiça e paz que o sistema judicial não estava habilitado a 

responder, os quais deveriam ser alvo de programas específicos do Estado voltados unicamente a essas 

temáticas. Além da já citada legislação sobre reparações, seria criado posteriormente, no governo Santos, um 

Centro de Nacional de Memória Histórica que buscou enfrentar esse problema. 
387

 Somente a partir de meados de 2013 a Fiscalía decidiu priorizar 16 grandes casos referentes aos máximos 

responsáveis e altos mandos paramilitares. Tal decisão se devia, em grande medida, ao fato de que no segundo 

semestre de 2012 o Congresso aprovou uma reforma à lei 975/2005 com o objetivo de agilizar os procedimentos 

do sistema de Justiça e Paz, a qual introduziu princípios de priorização e seleção de casos. 
388

 Para a juíza de Justiça e Paz Uldi Jiménez, “O que acontece é que a nossa lei sempre foi muito ambiciosa. 

Quando a lei de justiça e paz impõe a obrigação de judicializar a todos por todos os delitos, jamais sequer 

dimensionou a quantidade de pessoas e delitos” (Juíza Uldi Jiménez, entrevista pessoal). Cumpre ressaltar ainda 

a esse respeito que, no início do processo de implementação da lei de justiça e paz, o governo Uribe não proveu 

“a capacidade técnica e institucional para enfrentar o desafio de levar a cabo a investigação criminal dos crimes 

massivos perpetrados pelos grupos paramilitares” (Gómez, 2011, p. 227), o que afetaria negativamente o 

andamento desse processo. Isso porque a estrutura administrativa criada no interior da Procuradoria Geral da 

República, composta por três unidades principais de Justiça e Paz e onze unidades satélites, era clara e 

reconhecidamente insuficiente para lidar com o desafio da judicialização de casos (ibidem, p. 228). Ademais, “o 

governo não apoiou um programa integral para representar os interesses das vítimas nos julgamentos” (ibidem), 

e a Defensoría del Pueblo demonstrou-se incapaz de abarcar e defender o enorme conjunto de demandas dos 

grupos afetados pelo paramilitarismo, o que lançou as vítimas a uma situação de grande desamparo legal. 
389

 Ademais, em pouco tempo ficou claro que a disposição dos paramilitares de cooperar com informações para a 

reconstituição da verdade seria muito mais difícil de ser obtida do que supunham muitos dos defensores dessa 
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Em outros episódios, não se pôde identificar e tipificar os delitos e crimes, mesmo nos casos 

de réus confessos (Javier Ciurlizza, entrevista pessoal), e muitos paramilitares submetidos à 

lei conseguiram continuar gozando dos seus benefícios apesar de não cumprirem as 

exigências de reparação e de seguirem cometendo crimes porque a Fiscalía não pedia sua 

exclusão desse marco normativo e seu retorno à justiça penal ordinária. Assim, tendo esse 

panorama como pano de fundo, não é de se surpreender que depois de sete anos de 

funcionamento da Lei de Justiça e Paz, apenas 14 sentenças condenatórias tivessem sido 

emitidas até o final de 2012, das quais apenas cinco haviam sido confirmadas pela Corte 

Suprema de Justiça
390

. 

Desse modo, o alcance das mudanças realizadas pela Corte Constitucional à lei de 

Justiça e Paz e a influência que o sistema interamericano exerceu sobre essa legislação a partir 

da sentença C-370 de 2006 se veem limitadas durante a aplicação e implementação dessa 

norma em razão dos obstáculos e travas do sistema judicial colombiano, os quais não só 

representam uma enorme frustração das expectativas das vítimas, mas também levam muitos 

membros da comunidade de direitos humanos a afirmar que, em realidade, esse marco 

normativo teria se convertido em uma anistia de facto
391

. A despeito, contudo, desses 

problemas de execução da legislação, os juízes de justiça e paz também demonstram uma 

importante abertura ao direito internacional e aos argumentos da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, além de manifestarem uma visão mais flexível a respeito do princípio de 

                                                                                                                                                                                     
legislação. Isso era um problema especialmente grave dado que a confissão dos desmobilizados é um elemento 

central e estrutural da lei de justiça e paz. 
390

 Mais recentemente, o problema tem sido que, com o passar dos anos, já transcorreu para muitos dos 

desmobilizados do processo de justiça e paz o período máximo de oito anos ao qual poderiam ser condenados, de 

modo que haveria o risco de muitos paramilitares responsáveis por massacres atrozes deixarem a prisão antes de 

receber condenações formais. Por conta disso, a partir de 2013 e em especial em 2014, os juízes e promotores de 

Justiça e Paz aceleraram a tramitação dos processos, inclusive excluindo desse marco legal muitos dos 

paramilitares que não obedeceram às exigências da lei 975/2005 tal qual reformada pela Corte Constitucional. 

Ademais, em 2014 a CSJ determinou que o tempo de condenação dos paramilitares presos nas cadeias somente 

começa a contar a partir do momento em que o governo os postula para essa legislação, e não desde a 

desmobilização, o que afeta sobretudo os ex-combatentes que se desmobilizaram já na cadeia e esperaram vários 

anos até que o governo aprovasse sua entrada na lei de justiça de paz. Desse modo, esse período de espera não 

conta mais dentro do prazo máximo de oito anos de reclusão, o que dá mais tempo para o prosseguimento do 

trabalho de juízes e promotores e para a consequente emissão de sentenças. Assim, por conta dos esforços da 

Fiscalía, juízes e dessa decisão da CSJ, evitou-se por enquanto o risco de uma saída maciça de paramilitares das 

prisões, e não mais do que dez ex-combatentes já se encontravam livres no início de 2015. 
391

 Vale lembrar também que as estruturas paramilitares não foram desmanteladas por completo. Pelo contrário, 

assistiu-se à proliferação de uma miríade de novos atores armados resultantes do esfacelamento das AUC, 

denominados pelo governo como BACRIM (bandas criminales emergentes). Para outras críticas adicionais ao 

Sistema de Justiça e Paz, ver Centro Nacional de Memoria Histórica, Informe General de Memoria y Conflicto 

“!Basta Ya! – Colombia: memorias de guerra y dignidad”. Bogotá: 2013, pp. 242-249. 
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legalidade, o que novamente contribui para o impacto e influência do sistema interamericano 

apesar das várias complicações enfrentadas durante o processo de implementação da lei
392

. 

A juíza Uldi Teresa Jiménez, magistrada dos processos da Lei de Justiça e Paz e 

responsável pela primeira sentença condenatória confirmada pela Corte Suprema de Justiça no 

caso Mampuján, reconhece a existência de problemas com relação à forma como se trataram 

os primeiros casos. Ela afirma, nesse sentido, que todos os juízes e fiscais adscritos aos 

processos vinham da justiça ordinária e não estavam preparados, portanto, para lidar com o 

caráter sistêmico e específico das macro-violações cometidas pelos paramilitares. Ao 

privilegiar o enfoque tradicional da justiça penal comum que se centra na imputação de 

responsabilidades individuais, na sanção dos autores materiais e na apuração de fatos e crimes 

específicos, tanto juízes quanto promotores não foram capazes inicialmente de entender a 

complexidade dos abusos cometidos. Aspectos centrais como a estrutura de operação das 

AUC, o contexto de seu surgimento, seus propósitos organizacionais, suas estratégias de 

atuação e redes de contato e cooptação com autoridades, políticos e empresários foram, assim, 

negligenciados em um primeiro instante, o que logo gerou uma série de dificuldades para o 

andamento dos casos. Nas palavras da juíza, 

 

“todos vínhamos da justiça ordinária, na qual se dá maior transcendência aos fatos 

individuais, pois por que o matou, como estava vestido, que horas eram, que tipo de 

arma você utilizou. Essa era a ênfase que se tinha nas primeiras versões [livres]. 

Descuidou-se muitíssimo este aspecto macro. Isso de qual papel tiveram, por 

exemplo, as Convivir na criação das Autodefesas, que papel desempenharam os 

criadores de gado, os proprietários de terra, a classe política. Não, isso passou 

sempre para o segundo plano. Quando já chegam aqui as audiências e começam a 

ser feitas estas exigências, pois então as audiências vão sendo freadas, porque nós 

não tínhamos claro esta concepção” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

Além da utilização de um enfoque equivocado para entender o contexto de 

funcionamento das AUC e atribuir as responsabilidades correspondentes, nessa fase também 

não havia clareza entre os juízes e promotores sobre a necessidade de priorizar certos casos 

que pudessem ser mais esclarecedores sobre o fenômeno paramilitar. Como consequência, a 

primeira sentença emitida referia-se ao caso não de um membro mais destacado das AUC, 

mas de um simples patrulheiro, i.e., soldado raso, conhecido como “el Loro”, que 

diferentemente dos comandantes paramilitares poderia oferecer apenas informações limitadas 

sobre o real funcionamento desse grupo paramilitar. 
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 Além dessa postura dos juízes de justiça e paz, a CSJ aceitou, por exemplo, o uso da teoria da autoria mediata 

para imputar acusações contra comandantes paramilitares, o que contraria as teses mais clássicas do direito penal 

e facilita a judicialização desses casos tal qual estipulado pelo sistema interamericano. 
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No entanto, para além disso, havia outros graves problemas de fundamentação da 

denúncia da Fiscalía. Ainda segundo a juíza, a base para a sustentação do caso se assentava 

em três delitos, dos quais se destacava um homicídio. Todavia, esse crime foi apresentado de 

maneira descontextualizada e como um delito comum, e não dentro da categoria legal prevista 

de “concerto para delinquir”, que é considerado, nesses casos, um crime de lesa humanidade 

(entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). Como resultado da fraqueza do processo, a sentença 

condenatória nesse caso que havia sido emitida pela Sala de Justiça e Paz foi anulada pela 

Corte Suprema de Justiça quando a decisão foi levada até esta instância pela aplicação do 

recurso de apelação.  

De acordo com a juíza, o trauma de ter a primeira sentença dos processos de Justiça e 

Paz anulada fez com que várias mudanças fossem adotadas na condução dos outros casos, em 

especial no que dizia respeito à escolha dos processos. Em primeiro lugar, nas suas palavras, 

“A experiência tão triste do Loro nos ensinou que não se pode começar a fazer a audiência 

macro com um patrulheiro. Temos que começar de cima para baixo (...) Isso é o que? É 

priorizar. Nós dissemos: necessitamos trabalhar primeiro com comandantes” (entrevista 

pessoal, juíza Uldi Jimenéz). Nesse sentido, ela lembra que a partir de então ficou mais claro 

o quão limitadas eram as informações que poderiam ser fornecidas pelos desmobilizados 

pertencentes aos estratos mais inferiores das AUC e que era necessário, portanto, selecionar 

paramilitares de maior destaque dentro dessa organização. Ainda a esse respeito, ela comenta 

que 

 

“Já com esta triste experiência a Sala começou a repensar, nós começamos a fazer o 

estudo do que era o que acontecia e chegamos à conclusão de que não podíamos 

continuar conduzindo audiências de legalização com patrulheiros. Por quê? 

Principalmente por efeitos de verdade. O patrulheiro te pode informar o que? O que 

ele pode dizer é como se realizou o fato, ou seja, quantos disparos, onde estava 

sentada ou parada a vítima, tudo o que é o fato individual. Mas quando se chega já à 

parte mais importante da criminalidade organizada, ele não tem nenhuma 

informação. Nem de padrões, nem de políticas, nem de financiamento, de nenhum 

aspecto macro tem informação” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

Para além da mudança dos critérios de escolha dos casos, a experiência frustrada do 

caso el Loro também provocou uma alteração de como abordar os processos encaminhados 

pela Fiscalía, já que foi estabelecido para essa instituição um rol mínimo de exigências a fim 

de que ela não voltasse a cometer os mesmos erros de informações incompletas ou 

enquadramento legal equivocado das acusações. Nesse sentido, para tentar evitar novas 

anulações e melhorar a qualidade dos julgamentos, a juíza afirma que  
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“Nós aqui na Sala, como que para poder interagir melhor com a Fiscalía e com todas 

as instituições, criamos um protocolo de audiências. Então no protocolo se 

estabelecem quais são os temas e subtemas que se devem tratar como mínimos, para 

pôr umas regras claras com a Fiscalía e com as outras instituições” (entrevista 

pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

Assim, frente aos problemas da Fiscalía para construir os casos em bases sólidas, os 

juízes decidiram assumir uma posição mais ativa, indicando para os promotores não só onde 

havia falta de informações, mas também exigindo a apresentação de certas provas bem como 

que certas temáticas fossem abordadas com maior atenção. Nesse processo, a juíza Jiménez 

relata que lhes tomou muito tempo convencer a Fiscalía a respeito da importância da macro-

contextualização dos casos, processo durante o qual foi necessário vencer as resistências de 

alguns promotores que tendo como referência a justiça ordinária afirmavam que a titularidade 

da ação penal era uma competência exclusiva deles. A esse respeito, ela lembra, por exemplo, 

que durante a audiência do bem sucedido caso Mampuján 

 

“nós víamos que a informação que a Fiscalía trazia estava incompleta. Então 

dizíamos: bom, mas está incompleta, mas isso não quer dizer que nós fiquemos 

nisso que está incompleta e que assim vamos a plasmá-la em uma decisão. Então 

começamos nós a exigir provas. E a dizer: bom senhor promotor, então é importante 

que você se aprofunde neste tema. Que em tanto tempo você vá trabalhando sobre 

este outro tema” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz).  

 

Além disso, exigências e tarefas foram também encaminhadas para outras instituições 

que participavam dos processos de Justiça e Paz, em especial para a Procuradoria e para a 

Defensoria Pública. Isso porque, por um lado, a Procuradoria mantinha um acervo de 

documentos que poderiam contribuir para os julgamentos, na medida em que possuía os 

julgamentos disciplinários instaurados no passado contra militares bem como relatórios de 

investigações sobre grupos como o MAS (Morte a Sequestradores), os quais se constituiriam 

nos precursores dos paramilitares
393

. Já a Defensoria Pública possuía, por sua vez, um sistema 

de acompanhamento do conflito armado em distintas localidades e regiões do país. Seu 

objetivo era alertar as autoridades com antecipação sobre a ocorrência de enfrentamentos e 

violações, e suas informações coletadas poderiam também ser utilizadas como fonte de dados. 

                                                           
393

 Segundo a juíza, “Começamos a fazer exigências à Procuradoria, porque também a Procuradoria se sentia 

como que [se] eles estivessem em um ponto mais alto, e somente se limitavam a dizer que a Fiscalía não faz bem 

as coisas (...) Por que na Procuradoria? Porque ali no passado, estou falando de dez, quinze, vinte anos atrás, 

processaram-se juízos disciplinários. Contra quem? Contra membros do Exército (...) Então começamos a dar 

tarefas ao procurador: senhor procurador, é importante que você indague no seu escritório, que traga toda esta 

informação” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 
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Por fim, para além dessas instituições estatais estabeleceram-se ainda mais contatos 

com diversos atores como militares, especialistas, policiais, acadêmicos, representantes de 

vítimas e ONGs de direitos humanos durante a realização das audiências dos casos, as quais 

contribuiriam decisivamente como um mecanismo de agregação de informações, com o qual 

os juízes puderam então reconstruir com mais facilidade a história, contexto e os macro-

padrões de condutas e violações nos processos analisados. Assim, a juíza Jiménez recorda, 

por exemplo, que na audiência do caso Mampuján foram convidadas, entre outras 

organizações, a Corporação Arco-Íris e o CINEP e que, além disso, pediu-se que elas 

contribuíssem com pesquisas e investigações sobre a questão paramilitar. Já em outro caso, de 

responsabilidade de outro magistrado, ela lembra ainda que se perguntou aos representantes 

das vítimas se eles possuíam interesse em apresentar algum estudo ou trazer algum 

especialista para uma das audiências. Ao final, elas indicaram a participação de Federico 

Andreu, da Comissão Colombiana de Juristas, que, de acordo com a juíza, “(...) veio e nos fez 

uma participação genial” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). Tal padrão se repetiria 

ainda em outro caso, sobre o paramilitar conhecido como “el Iguano”, quando muitos apartes 

da decisão final foram tomados justamente da participação de um pesquisador do Centro de 

Recursos para a Análise de Conflitos (CERAC) da Universidade Javeriana. 

Desse modo, ficou claro para os juízes que, diferentemente do que ocorre na justiça 

ordinária, eles não podiam basear os julgamentos apenas nas informações e aportes da 

Fiscalía, ainda mais em razão da complexidade dos casos, e que era preciso, portanto, que 

eles assumissem uma posição mais ativa, tanto no que dizia respeito a exigir provas quanto no 

que se referia a envolver outras instituições e atores durante o andamento dos processos. Nas 

palavras da juíza Jiménez, “A verdade judicial não se pode limitar ao que nos traga a Fiscalía. 

Essa seria uma verdade muito pobre” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz)
394

. 

No decorrer desse processo prático de aprendizagem sobre como lidar com a 

especificidade dos casos dos paramilitares desmobilizados, também se tornou evidente para os 

juízes que a natureza dos crimes analisados exigia certa flexibilização do princípio de 

legalidade, e que o Direito Internacional dos Direitos Humanos era um instrumento de 

aplicação imprescindível, em consonância com a sentença C-370/2006 da Corte 

Constitucional que, afirma a juíza, “é nosso ABC neste processo” (entrevista pessoal, juíza 

Uldi Jimenéz). Sobre este último ponto, Jiménez lembra que também há unidade de critério 
                                                           
394

 De acordo com a juíza, “Nós temos uma percepção distinta, de que nós temos um papel distinto ao que têm os 

juízes da justiça ordinária. Ou seja, que a verdade não está na cabeça da Fiscalía, mas sim que esta se constrói 

incluindo os magistrados. E é por isso que de maneira oficiosa nós, por exemplo, convidamos às audiências 

pesquisadores de determinado tema” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 
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nesse assunto entre os juízes, os quais se opõem àqueles que defendem que a legislação 

interna seria suficiente para abordar o processo de justiça de transição. Desse modo, 

fundamentados pelo artigo 93 da Constituição e pelo entendimento da Corte Constitucional 

sobre o bloco de constitucionalidade, ela afirma que os juízes recorrem constantemente a 

todos os instrumentos internacionais, e que todas as sentenças da Corte Interamericana são 

utilizadas ao máximo, assumindo, portanto, um papel central, cuja utilidade tem sido intensa 

 

“(...) frente a direitos das vítimas, frente à verdade [e] o que se deve entender por 

verdade, frente ao que se deve entender como contexto, frente à reparação, frente 

aos graves atentados contra a humanidade. Todos estes aspectos que têm que ver 

com crimes internacionais e que de uma ou outra forma foram abordados pela Corte 

Interamericana, nós temos feito um seguimento muito, muito pontual e os trazemos 

como parte de nossas decisões” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

A juíza ressalta em particular a importância da análise das sentenças da Corte 

Interamericana para efeitos de contextualização das decisões e julgamentos de Justiça e Paz. 

A esse respeito, ela recorda, por exemplo, que a descrição da Corte sobre a história da 

violência na Colômbia e nascimento e evolução dos paramilitares na sentença do caso do 

massacre de 19 comerciantes foi especialmente importante para os juízes. Ademais, as 

experiências de países como Argentina, Chile e Peru também teriam sido de grande utilidade, 

o que reafirma sua convicção de que o uso apenas do Direito interno é insuficiente para lidar 

com o processo de justiça de transição (Uldi Jiménez, entrevista pessoal). 

No que tange já à questão do princípio de legalidade, ela reconhece que a aplicação 

pura do Direito Penal não permitiria a aplicação da categoria de crimes de lesa humanidade tal 

qual ocorre nos julgamentos de justiça e paz em razão do fato de que esse tipo penal não está 

previsto pelo código penal
395

. No entanto, ela argumenta que as garantias legais individuais 

dos acusados surgiram historicamente tendo como pano de fundo a criminalidade comum, e 

não as graves violações de direitos humanos tais quais cometidas na Colômbia. Assim, frente 

à sistematicidade e caráter excepcional desses abusos tão maciços que se encaixam na 

categoria internacional de crimes de lesa humanidade, seria necessário flexibilizar essas 

exigências em alguma medida, a fim de impedir a impunidade que poderia incentivar a 

repetição desse tipo de crimes. De acordo com a juíza, 

 

                                                           
395

 Desse modo, seria possível argumentar que haveria nesses casos uma violação da garantia de reserva da lei, 

mediante a qual a criação ou ampliação de delitos, faltas ou crimes, bem como a aplicação de penas, só podem 

ser efetuadas por meio de uma lei prévia escrita. 
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“Não estamos frente aos delitos comuns. (...) aqui estamos abordando a 

criminalidade mais grave que se manifestou no interior do país, e os parâmetros que 

servem para processar casos pela justiça permanente não podem ser os mesmos que 

se devem tomar em conta frente a essa classe de delitos. (...) ante esta onda de 

criminalidade organizada e excepcional também é indispensável que se aborde, ou 

seja, que os princípios sejam assumidos também de maneira excepcional” (entrevista 

pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

A juíza reconhece que essa posição e o ativismo dos juízes dela decorrente tem atraído 

várias críticas, especialmente porque tal atitude vem acompanhada ainda de outras ações que 

subverteriam o papel clássico de imparcialidade dos magistrados da justiça ordinária. A 

exigência de padrões mínimos de provas, investigações e realização de audiências com vários 

atores sociais e político-institucionais que tradicionalmente não participam do andamento de 

casos no sistema judicial tem levado alguns críticos a acusar o sistema de Justiça e Paz de se 

converter em uma Comissão da Verdade. Frente a esses comentários, a juíza Jiménez esclare 

que “Também nos criticam porque dizem: esse não é o papel do juiz. O papel do juiz é a 

imparcialidade, não pode pedir provas. Nós saímos há muito tempo desse papel e de maneira 

oficiosa ordenamos provas, trazemos, exigimos” (entrevista pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

Novamente o caráter e a gravidade das violações de direitos humanos cometidas pelos 

paramilitares são apontadas pela juíza como a grande explicação por detrás desse 

comportamento dos juízes, já que o processo de aprendizado pelo qual eles passaram sobre a 

natureza desses delitos lhes teria demonstrado a necessidade de abandonar o paradigma 

tradicional da justiça ordinária a fim de adotar um enfoque mais adequado para abordar a 

especificidade desse tipo de delitos. Segundo ela, 

 

“(...) quando se trata desta criminalidade tão especial temos que deixar de lado todos 

estes parâmetros que tivemos até agora e, como de maneira coloquial, nós dizemos e 

mencionamos que é preciso mudar o chip. É preciso começar a ser mais aberto de 

mente (...) a maioria de nós fomos juízes da justiça ordinária, levamos uma trajetória 

muito longa e inclusive fomos educados dentro dessa justiça tradicional. Então não 

foi fácil ao princípio começar a abordar estas mudanças de paradigmas, mas depois 

já nos demos conta de que o mais importante aqui é evitar a impunidade” (entrevista 

pessoal, juíza Uldi Jimenéz). 

 

Como resultado, a juíza conclui ser fundamental sempre recorrer à sentença C-370 da 

Corte Constitucional e ao uso que ela fez do direito internacional dos direitos humanos a fim 

de que esses padrões pautem e guiem o trabalho jurisdicional do sistema especializado de 

justiça e paz. Nas suas palavras, 

 

“A 370, a C-370 de 2006 é genial. Eu gosto muito dela. E, ademais, é como o nosso 

ponto de partida. Aí é onde temos que recorrer cada vez que temos dúvidas de algo 
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porque aí se dizem coisas muito interessantes, com uma posição muito aberta, onde 

se privilegia a verdade por cima do formalismo, onde realmente nos estão dizendo 

de maneira clara o que é um processo de justiça de transição” (entrevista pessoal, 

juíza Uldi Jimenéz).  

 

Assim, em suma, a análise do processo de implementação da lei de justiça e paz e as 

tentativas de aprendizado levadas a cabo por certos atores judiciais progressistas inscritos 

nesse marco legal com vistas à superação dos muitos problemas operacionais encontrados 

para a aplicação dos padrões internacionais de direitos humanos demonstram que, embora a 

jurisprudência do sistema interamericano tenha sido plasmada de maneira mais bem-sucedida 

na Colômbia dentro do Judiciário, o país não está isento de retrocessos e de possíveis 

aplicações equivocadas do direito internacional. Dessa maneira, no âmbito do contexto 

politico mais geral e da relação entre os poderes, o sistema judicial foi fortalecido e 

empoderado pelo sistema interamericano em relação ao Executivo e Congresso, mas atores 

judiciais despreparados e a falta de capacidade institucional, dentre outros problemas, são dois 

fatores que dificultam e impedem a implementação do marco normativo da lei de justiça e paz 

de acordo com as alterações promovidas pela Corte Constitucional. Assim, tal como no 

México, o caso da Colômbia revela que pode haver problemas no que diz respeito ao impacto 

do sistema interamericano mesmo quando se observa um Judiciário aberto ao direito 

internacional e uma sociedade civil litigante. Embora seja possível contornar a resistência do 

Executivo e do Legislativo em tal contexto, há ainda a questão das capacidades institucionais 

como fator explicativo a ser incorporado nas análises sobre o impacto potencial das normas 

do sistema interamericano. 

 

México: persistência das resistências e os riscos de regressões 

 

Apesar da restrição imposta ao alcance da jurisdição militar e da implementação do 

duplo controle de constitucionalidade e convencionalidade difuso no México como resultado 

direto do caso Rosendo Radilla, no que diz respeito à questão mais geral da incorporação do 

direito internacional dos direitos humanos, as resistências continuam fortes e as chances de 

retrocesso no futuro são reais no México. Há tensões ocasionadas, em primeiro lugar, 

simplesmente pela falta de preparo ou em razão da persistência da postura da defesa da 

soberania e da primazia da Constituição entre os atores judiciais. A esse respeito, funcionários 

da Suprema Corte envolvidos com o programa de implementação da reforma constitucional 

de direitos humanos relatam que é comum ouvir nos cursos de capacitação oferecidos a juízes 
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a crítica segundo a qual o México não pode aplicar normas que não cumprem a formalidade 

do processo de criação legislativa nacional por uma questão de soberania. Por outro lado, ao 

ter alterado de maneira radical o marco de referência de todos os operadores jurídicos, a 

reforma também gera inquietudes sobre como o direito internacional deve ser aplicado. Nesse 

sentido, a Ministra Sánchez Cordero considera que a reforma tem enfrentado 

 

“Todas as resistências. Todas, muitas, por parte dos julgadores, porque não estavam 

acostumados. Imagine quando você tem que ter certos skills que não tem porque sua 

preparação não foi feita nem realizada, nem seu trabalho tem sido de acordo com 

estes skills. Eles nunca haviam feito controle de constitucionalidade (...) e eles nunca 

tinham feito controle de convencionalidade tampouco. Então evidentemente que 

você tem que começar a capacitá-los” (entrevista pessoal, Ministra Sánchez 

Cordero). 

 

 Todavia, além desses problemas que se estendem pelos tribunais inferiores e por toda 

a estrutura do Judiciário, é possível observar também como, a despeito do novo marco 

constitucional, as divisões no interior da Suprema Corte continuam fortes e bastante visíveis, 

sobretudo entre os integrantes da Primeira Sala
396

 e os da Segunda Sala
397

, o que pode 

ameaçar a continuidade das determinações do expediente Vários 912/2010. Como resultado 

de duas interpretações divergentes sobre o lugar ocupado pelo direito internacional dos 

direitos humanos entre o 1º. Tribunal Colegiado em matérias administrativa e de trabalho do 

11º. Circuito e o 7º. Tribunal Colegiado em matéria civil do 1º. Circuito, instaurou-se na 

SCJN um expediente conhecido como contradição de tese (293/2011), a fim de elucidar, por 

um lado, o critério que deveria prevalecer durante a prática jurisdicional das cortes mexicanas 

e, por outro, qual seria finalmente a posição hierárquica dos tratados frente à Constituição e o 

valor da jurisprudência da Corte Interamericana
398

. 

                                                           
396

 Considerada mais progressista, a Primeira Sala é integrada por um juiz mais conservador em temas de direitos 

humanos, Pardo Rebolledo, e quatro outros Ministros mais liberais, quais sejam Cossío, Zaldívar, Ortiz Mena e 

Sánchez Cordero. 
397

 Com uma postura claramente mais conservadora e de afirmação da prevalência da Constituição e da 

soberania, ela era composta por quatro Ministros mais reticentes ao direito internacional - Luna Ramos, Aguilar 

Morales, Franco, Pérez Dayan – e por um juiz mais aberto a essa temática, qual seja Valls. Em 2015, com a 

morte do ministro Valls e a saída do ministro Silva Meza da presidência da SCJN, o novo ministro Medina 

Mora, conservador, ocupou o lugar de Valls, e Meza é o único ministro progressista e aberto ao direito 

internacional nesse espaço jurisdicional. 
398

 Além do expediente 293/2011, havia ainda outra contradição de tese enumerada como 21/2011-PL sobre um 

tema similar, avaliando o choque de critérios entre a Primeira e Segunda Salas. Enquanto a Primeira Sala 

considerava que o problema de compatibilidade entre uma lei e um tratado era uma questão de 

constitucionalidade, a Segunda Sala considerou que se tratava apenas de uma questão de legalidade. Esse era um 

tema importante durante a análise de juízos de amparo, já que somente aqueles de natureza constitucional podem 

ser avaliados pela SCJN. Apesar da centralidade do assunto, o projeto então a cargo do Ministro Aguirre foi 

retirado da consideração do Pleno em 12 de março de 2012, e só foi resolvido em setembro de 2013 depois da 

decisão sobre a contradição 293/2011. Ao final, dada a aprovação do bloco de constitucionalidade na contradição 

293/2011, a maioria dos Ministros decidiu que o problema de compatibilidade é uma questão de 
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 Tal qual ocorrera antes com o expediente Vários, o assunto foi analisado em dois 

momentos diferentes pela Suprema Corte em razão de divergências entre os Ministros que 

impediram a tomada de decisão durante o primeiro exame da matéria. Inicialmente, nos dias 

12, 13 e 15 de março de 2012, o Ministro Zaldívar, responsável pelo projeto a ser discutido 

sobre o tema, apresentou uma proposta com duas teses principais: a existência de um bloco de 

constitucionalidade de direitos humanos formado pela Constituição e pelos instrumentos 

internacionais sobre esse tema, o qual seria a referência para analisar a validade de todas as 

normas e atos do sistema jurídico; e a obrigatoriedade de cumprimento da jurisprudência da 

Corte Interamericana, enquanto extensão da própria Convenção Americana de Direitos 

Humanos, em todos os casos em que essa interpretação fosse mais favorável à proteção dos 

direitos humanos. 

 Todavia, a discussão gerou diversas controvérsias entre os Ministros, já que muitos 

deles privilegiavam o modelo de supremacia constitucional, segundo o qual não se poderia 

aceitar que normas internacionais ocupassem o mesmo grau hierárquico da Constituição
399

, 

enquanto que alguns outros juízes favoráveis à utilização dessas normas demonstravam 

reticências frente ao conceito do bloco de constitucionalidade. Consequentemente, a proposta 

recebeu cinco votos a favor dos Ministros Cossío, Zaldívar, Valls, Sánchez Cordero e Silva 

Meza, e cinco votos contrários dos Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco, 

Aguilar Morales e Ortiz Mayagoitia
400

. O Ministro Pardo Rebolledo não se encontrava na 

SCJN nessa ocasião e assim, como resultado desse empate, o projeto foi retirado de 

consideração do Pleno. 

 Apesar de que havia ficado pendente de resposta definitiva a pergunta sobre se os 

direitos humanos contidos em tratados ratificados pelo México tinham a mesma hierarquia 

normativa da Constituição, a Segunda Sala da SCJN emitiu em agosto de 2012 uma tese 

                                                                                                                                                                                     
constitucionalidade se o que está em jogo é a definição do alcance de um direito humanos. A esse respeito, ver 

Alfonso Herrera García, “Sigue el debate: bloque de derechos y acceso a la justicia”. Revista Nexos, 11 de 

setembro de 2013. Disponível em: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3122. Último acesso: 23.mar.2015. 
399

 Essa postura tem sido repetidamente defendida pela Ministra Luna Ramos que inclusive já afirmou 

publicamente que comparar tratados internacionais com à Constituição é uma traição à pátria (Cf. “Traición a la 

pátria, comparar tratados internacionales com Constitución”. Disponível em: 

http://www.quadratin.com.mx/principal/Traicion-a-la-patria-comparar-tratados-internacionales-con-

Constitucion/. Último acesso: 23.mar.2015) e que o país sofre de uma doença chamada “trataditis”. Segundo ela, 

“Com a trataditis pretendem obter sentenças favoráveis para beneficiar sequestradores, assaltantes e assassinos, 

mas deve prevalecer a supremacia da Constituição sobre os tratados, senão correríamos o risco de deixar de 

aplicar as leis” (Cf. “La “trataditis” nunca debe estar por encima de la Constitución”. Disponível em: 

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n3155106.htm. Último acesso: 23.mar.2015). 
400

 Cf. versão taquigráfica da sessão pública ordinário do Pleno da SCJN de 13 de março de 2012, pp. 30-31. 

Disponível em: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/13032012PO.pdf. Acesso: 2 de maio de 

2015. 
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(LXXV/2012) na qual estabelecia que “os tratados internacionais se encontram em um plano 

hierarquicamente inferior ao da Constituição”, sem que fosse feita qualquer diferenciação 

sobre o status superior das convenções de direitos humanos que, desde a reforma 

constitucional de 2011, mereceram uma recepção distinta pelo ordenamento jurídico 

mexicano. Esse tipo de decisão demonstrava claramente a força dos Ministros mais 

conservadores e atrelados à noção tradicional de soberania e predominância do Direito 

interno, e só em agosto de 2013 o tema passaria a ser discutido novamente pelo Pleno do 

tribunal, um ano e meio depois da primeira avaliação da contradição de tese 293/2011. 

 Entre os dias 26, 27 e 29 de agosto e 2 e 3 de setembro de 2013, esse expediente 

voltou a ser analisado, dessa vez com a presença de dois novos Ministros: Pérez Dayan, no 

lugar de Aguirre Anguiano, e Ortiz Mena, em substituição a Mayagoitia. No entanto, nesse 

segundo momento, diferentemente do que acontecera no caso Radilla, que obteve uma 

resolução mais progressista ao ser reanalisado, a Suprema Corte aprovou ao final uma decisão 

estipulando que os limites impostos pela Constituição ao usufruto de direitos humanos 

prevalecem frente às normas dos tratados internacionais, o que abriu a possibilidade de um 

retorno ao modelo soberanista de primazia constitucional em detrimento da aplicação do 

princípio pro persona. Embora se tenha reconhecido a obrigatoriedade de toda a 

jurisprudência da Corte Interamericana, e não mais apenas das sentenças condenatórias contra 

o México
401

, um claro avanço frente à resolução do caso Radilla em 2011, a imposição desse 

tipo de restrições à utilização do direito internacional dos direitos humanos pode levar à 

proliferação de emendas constitucionais com a finalidade de converter o status constitucional 

dos tratados de direitos humanos em letra morta, muito embora essa discussão, ainda aberta, 

não permita chegar a essa conclusão
402

. Nesse sentido, a saída dos Ministros Silva Meza e 

Sánchez Cordero da SCJN em 2015 e a consequente recomposição dos integrantes do tribunal 

pode levar ao enfraquecimento do grupo de juízes mais progressistas e abertos ao direito 

internacional, gerando espaço para que essa dinâmica regressiva prossiga
403

. 
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 A votação sobre esse ponto foi bastante dividida, e contou com seis votos favoráveis e cinco contrários. Os 

Ministros Cossío, Sánchez Cordero, Silva Meza, Zaldívar, Valls e Ortiz Mena apoiaram a decisão, e Luna 

Ramos, Pardo Rebolledo, Franco, Pérez Dayan e Aguilar Morales se opuseram. 
402

 Para vários Ministros os efeitos derivados da existência de restrições constitucionais não criam uma regra 

geral ou universal, i.e., eles demandariam uma interpretação em cada caso específico e poderiam ser 

eventualmente contornados dependendo do mérito da matéria e da realização de um exame de legitimidade e 

testes de proporcionalidade. Todavia, para outros Ministros, a simples presença de um limite constitucional 

levaria sim necessariamente à sua prevalência de acordo com um princípio hierárquico normativo. O Ministro 

Zaldívar tentou conciliar essas duas posições no seu projeto, mas apenas na resolução de futuros da SCJN será 

possível determinar qual delas predominará finalmente.  
403

  A esse respeito, a própria Ministra Sánchez Cordero reconhece que a recomposição da SCJN pode alterar o 

equilíbrio de forças entre os Ministros do tribunal, ameaçando os avanços obtidos na aplicação de regras 
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 Durante essa segunda oportunidade de discussões da contradição de tese 293/2011, o 

Ministro Zaldívar, da ala de Ministros mais progressistas, havia apresentado novamente um 

projeto inicial que avançava na incorporação do direito internacional dos direitos humanos ao 

propor a existência de um bloco de constitucionalidade entre normas internacionais e 

nacionais, frente ao qual, para a resolução de antinomias, prevaleceria o princípio pro persona 

e não o critério de hierarquias. Em outros termos, em um eventual choque de direitos, 

segundo seu projeto, deveria prevalecer o mais protetor, independentemente da sua fonte de 

origem, nacional ou internacional. Essa posição era sustentada pelos Ministros Cossío, Silva 

Meza, Sánchez Cordero e, aparentemente, Valls e Franco, o que resultava num total de pelo 

menos seis votos em favor da proposta. 

 Todavia, frente às resistências dos outros Ministros – sobretudo de Luna Ramos, Pardo 

Rebolledo, Pérez Dayan e Aguilar – e, em particular, como resultado da mudança de posição 

dos Ministros Valls e Franco, que passaram a apoiar a ideia de que restrições constitucionais 

aos direitos devem prevalecer, apesar de anteriormente terem decidido não aplicar uma norma 

constitucional em respeito ao princípio pro persona
404

, Zaldívar foi obrigado a negociar e 

aceitar restrições para manter a maioria em favor do projeto
405

. Caso fracassasse, isso poderia 

                                                                                                                                                                                     
internacionais de direitos humanos. Nas suas palavras, “Eu esperaria que seguíssemos avançando e que muito 

disso depende da renovação da Corte (...) O presidente da Corte e com quem você fala neste momento estamos a 

vinte meses de deixar a Suprema Corte depois de ter estado quase 21 anos aqui ao final de novembro de 2015. 

Quem virá a nos substituir é uma questão muito transcendente, muito importante, e então tudo depende dos 

integrantes e da renovação geracional da Corte, como vai decantar seus critérios” (entrevista pessoal, Ministra 

Sánchez Cordero). Ademais, ainda frente à questão da recomposição dos membros da SCJN, vale lembrar que a 

morte do ministro Sergio Valls, ocorrida em dezembro de 2014, levou o presidente Enrique Peña Nieto (PRI) a 

nomear o ex-procurador geral da República Eduardo Medina Mora para o cargo de ministro da SCJN. Conhecido 

nacionalmente por seu envolvimento questionável em casos de violações de direitos humanos, sua entrada na 

Suprema Corte pode ter sido o início da estratégia do Executivo de conter e limitar as mudanças jurisprudenciais 

do tribunal levadas a cabo nos últimos anos. Aparentemente consciente sobre esse risco real, durante a 

mensagem de boas-vindas ao ministro Medina Mora, a ministra Sánchez Cordero assinalou explicitamente que a 

SCJN havia sofrido grandes transformações nos últimos 20 anos e recomendou ao ministro que defendesse os 

direitos humanos de todas as pessoas ao se converter em juiz constitucional. Cf. “Eduardo Medina Mora asume 

cargo como ministro de la SCJN”, Excélsior, 17 de março de 2015. Disponível em: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/17/1013924. Último acesso: 23.mar.2015. 
404

 Isso ocorreu durante a análise da ação de inconstitucionalidade 155/2007. Cf. “La Corte al Día: El Principio 

Pro Personae, muchas nueces y poco ruido”. Disponível em: http://vivirmexico.com/2012/02/la-corte-al-dia-el-

principio-pro-personae-muchas-nueces-y-poco-ruido. Último acesso: 23.mar.2015. 
405

 Ortiz Mena possuía pouco tempo de permanência na SCJN e sua posição não estava muito clara. Ao final ele 

manifestou apoio ao projeto de Zaldívar com certas ressalvas, pois embora negasse a existência de hierarquias 

entre os direitos de fonte constitucional e convencional, afirmava que sim era necessário manter uma deferência 

ao Legislativo nacional e seu poder constituinte sempre que fosse preciso uma ponderação entre esses direitos de 

origem distintas. Nesse sentido, sua posição parecia se assemelhar mais à de Valls e Franco. De todo modo, 

ainda que apoiasse o projeto, seu voto não seria capaz de formar uma maioria com os outros quatro Ministros 

mais progressistas (Zaldívar, Cossío, Sánchez Cordero e Silva Meza). A esse respeito, consultar “Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, Contenido de la versión 

taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, celebrada el 

martes 27 de agosto de 2013, nota 14, pp. 51-54. Disponível em: 

https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/27082013PO.pdf. Último acesso: 23.mar.2015. 
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enviar um sinal de que a SCJN estaria dividida e já sem um consenso claro a favor das normas 

de direitos humanos, abrindo espaço para tentativas, até então apenas esboçadas, de aprovar 

reformas regressivas no Congresso
406

.  Assim, como resultado, aprovou-se a existência de um 

bloco de constitucionalidade limitado pelas restrições impostas pelo texto constitucional, e 

apenas o Ministro Cossío votou contra o projeto.  

 Segundo ele, “Eu vejo nisso um retrocesso, claramente, claramente, e vejo um 

desconhecimento ao parágrafo segundo do artigo primeiro que diz que se deve aplicar [o 

bloco constitucional] para gerar a maior proteção à pessoa” (entrevista pessoal, Ministro 

Cossío)
407

. Já a Ministra Sánchez Cordero, da ala mais liberal e progressista dos Ministros, 

argumenta que as únicas restrições aceitáveis são aquelas impostas durante estados de 

emergência, previstas e aceitas inclusive pela Convenção Americana, mas reconhece que não 

necessariamente essa seja a visão de outros Ministros sobre o tema (entrevista pessoal, 

Ministra Sánchez Cordero). Nesse sentido, como bem lembra o Ministro Cossío, o grande 

teste desse debate será a análise sobre a convencionalidade do arraigo, uma medida preventiva 

de privação da liberdade prevista na Constituição que permite a prisão de supostos integrantes 

de delinquência organizada mesmo na ausência de uma acusação formal derivada de um 

inquérito de investigação
408

. Esse é um dispositivo amplamente utilizado na estratégia de 

combate ao crime no país que já foi repetidamente condenado pelos organismos 

internacionais de direitos humanos como uma forma de detenção arbitrária, e que não 

resistiria, portanto, ao controle de convencionalidade. Desse modo, a determinação da 

validade do arraigo elucidará se ao final de contas prevalecerá o princípio pro persona, o que 
                                                           
406

 Dois projetos regressivos de reforma constitucional já foram apresentados no Congresso – um na Câmara de 

Deputados e outro no Senado. Diante da oposição de ONGs de direitos humanos, acadêmicos e outros atores 

sociais, nenhuma das propostas prosperou. 
407

 Nesse mesmo sentido, ele afirma ainda que “a Constituição não me autoriza a fazer diferenciações nem por 

hierarquia, nem por matéria. O que me obriga é encontrar entre os direitos constitucionais e os direitos 

convencionais o mais protetor” (entrevista pessoal, Ministro Cossío). 
408

 O prazo máximo de privação da liberdade durante a busca de provas é de 80 dias, e essa figura penal foi 

inserida no texto constitucional em 2008. Para muitos ativistas de direitos humanos e especialistas da área 

jurídica, a contradição de tese 293/2011 definiu a fórmula segundo a qual o exercício dos direitos humanos será 

limitado de acordo com as restrições expressas na Constituição justamente como uma maneira de salvar não 

apenas essa figura penal, mas também outras medidas como a extinção de domínio, a qual, por meio do artigo 22 

da Constituição, permite ao Estado confiscar os bens de cidadãos que tenham sido utilizados para cometer delitos 

graves. Esses dispositivos têm sido parte central da estratégia de combate ao crime do Executivo desde o 

governo Calderón (2006-2012), e a maioria dos Ministros pode ter tentado evitar um embate frontal com a 

presidência nesses temas. Segundo o artigo 16 da Constituição sobre o arraigo, “A autoridade judicial, a pedido 

do Ministério Público e tratando-se de delitos de delinquência organizada, poderá decretar o arraigo de uma 

pessoa, com as modalidades de lugar e tempo que a lei indique, sem que possa exercer quarenta dias, sempre que 

seja necessário para o êxito da investigação, a proteção de pessoas ou bens jurídicos, ou quando exista o risco 

fundado de que o acusado se subtraia da ação da justiça. Esse prazo poderá ser prorrogado, sempre e quando o 

Ministério Público prove que subsistem as causas que lhe deram origem. Em todo caso, a duração total do 

arraigo não poderá exceder oitenta dias”. Disponível em: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/17.htm?s=. 

Acesso: 2 de maio de 2015. 
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implicaria sua anulação, ou a supremacia da Constituição, a qual permitiria a continuidade de 

sua vigência. Passada a análise do caso Radilla e a aprovação da reforma constitucional em 

direitos humanos, mostra-se assim como o lugar do direito internacional dos direitos humanos 

ainda é contestado e aberto a alterações e retrocessos. 

 Nesse sentido, em outras palavras, os avanços obtidos na questão da aplicação do 

controle de convencionalidade e do princípio pro persona não estão garantidos e são reais e 

significativas as chances de retrocessos, tal como verificado no Peru, na medida em que 

importantes ministros progressistas deixarão a SCJN no curto prazo, abrindo espaço para que 

o Executivo aprove a nomeação de ministros mais conservadores com o objetivo de controlar 

e limitar as decisões mais recentes do tribunal frente ao tema dos direitos humanos, sobretudo 

porque as decisões da Suprema Corte constrangem diretamente as políticas militarizadas de 

combate ao crime organizado em curso no país. Dada a visível divisão entre os juízes da 

Primeira e Segunda Salas, bastaria a entrada de alguns poucos novos ministros mais 

conservadores e contrários ao aprofundamento da utilização do direito internacional dos 

direitos humanos para que o equilíbrio de poder dentro da corte seja completamente alterado, 

fazendo com que a SCJN retorne ao modelo jurisdicional soberanista que historicamente 

marcou sua atuação. Desse modo, a influência do sistema interamericano que já não se fez 

sentir no tema das graves violações de direitos humanos do passado deixaria também de se 

dirigir para o tema dos inúmeros abusos do presente que perpetuam a impunidade e os 

mesmos padrões de macro-violações dos anos 1960, 1970 e 1980. 

 

Comentários Finais 

 

 Em consonância com a crescente literatura sobre as condições necessárias para a 

concretização da influência e efeitos das normas internacionais de direitos humanos na 

política interna dos Estados, esta pesquisa definiu uma série de mecanismos causais 

domésticos centrais para o impacto do modelo de justiça de transição do sistema 

interamericano, enfatizando para tanto a agência de ONGs locais e magistrados da cúpula do 

Judiciário como empreendedores de normas. Assim, abordamos comparativamente os 

sucessos e fracassos do SIDH no tocante à determinação de resultados de direitos humanos; 

variações existentes entre os países no que diz respeito à capacidade dos litigantes domésticos 

recorrerem ao sistema; de que maneira o tema da justiça de transição se integrou à agenda das 

ONGs de direitos humanos dos países; e o impacto da jurisprudência da CIDH e, sobretudo, 
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da CoIDH nos Judiciários nacionais, com destaque para o perfil e motivações de juízes 

progressistas interessados na instrumentalização das normas do sistema. 

 Apesar dos resultados obtidos e das contribuições fornecidas para o emergente campo 

do impacto das normas e pressões internacionais de direitos humanos, importantes lacunas 

que ainda permeiam essa área de estudos requerem atenção mais detida. Como bem destacam 

Hafner-Burton e Ron (2009) em artigo que analisa a produção bibliográfica recente sobre o 

tema, o movimento de direitos humanos é uma poderosa força discursiva e institucional, mas 

a sua influência empírica ainda é muito incerta, e o trabalho de avaliação do impacto real 

apenas começou (Hafner-Burton; Ron, 2009, p. 393).  

Nesse sentido, no que se refere a futuras questões e agendas de pesquisa, cabe 

investigar o alcance do poder explicativo dos mecanismos causais aqui identificados para 

além do tópico da justiça de transição, averiguando se eles se sustentam frente a outros eixos 

temáticos de direitos humanos ou se ganham preponderância diferentes pathways causais a 

depender do tema e do conjunto de atores relevantes envolvidos. Tal tipo de análise permitiria 

definir se há certos padrões internacionais de direitos humanos do SIDH que são mais ou 

menos cumpridos em cada um dos países e se as áreas em que há mais dificuldades de 

impacto guardam alguma relação com o papel e estruturas de incentivos de certos atores 

domésticos mais recalcitrantes, cuja saliência política pode ser mais ou menos decisiva de 

acordo com a matéria analisada. Além disso, também merecem mais atenção as relações e 

dinâmicas intra-judiciais concernentes aos tribunais superiores e inferiores, por um lado, e, 

por outro, as que abarcam os Ministérios Públicos e Fiscalías, a fim de tornar mais claro o 

processo legal de integração e interpretação doméstica das decisões do sistema 

interamericano. 

Em todas essas áreas, contrapondo-nos às limitações das análises que tratam os 

indivíduos e instituições como atores racionais a-históricos maximizadores de utilidade, vale 

reafirmar a importância de delimitar e explicar o processo de formação dos interesses dos 

atores bem como as ideias, valores, percepções e visões de mundo que modelam suas 

preferências e estratégias em contextos específicos e historicamente situados de socialização e 

interações sociais com outros atores. Isso porque, tal como demonstra esta pesquisa, as 

cadeias causais relevantes para a estruturação dos resultados observados não são evidentes, 

inevitáveis nem inalteráveis, não podendo assim ser derivadas de maneira apriorística. 
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Anexo – Entrevistas Realizadas 

 

Peru 

 

1) Ana Maria Calderón Boy. Fiscal Superior (Ministério Público). Entrevista realizada em 

Lima, 6 de setembro de 2012. 

2) Avelino Guillén. Promotor do caso contra Alberto Fujimori e ex-fiscal supremo. Entrevista 

realizada em Lima, 28 de agosto de 2012. 

3) Carmen Rosa Cardoza. Ativista de direitos humanos e membro da seção peruana da 

Anistia Internacional. Entrevista realizada por Skype em 5 de outubro de 2012. 

4) César Landa Arroyo. Juiz do Tribunal Constitucional do Peru (2005-2010). Entrevista 

realizada em Lima, 9 de outubro de 2012. 

5) David Lovatón. Professor universitário, advogado e membro do Instituto de Defesa Legal 

(IDL). Entrevista realizada em Lima, 10 de setembro de 2012. 

6) Diego García Sayán. Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2004, 

membro fundador da Comissão Andina de Juristas (CAJ) e ex-Ministro de Justiça e de 

Relações Exteriores do Peru. Entrevista realizada em Lima, 28 de setembro de 2012. 

7) Eduardo Dargent. Professor universitário e cientista político. Entrevista realizada em 

Lima, 3 de outubro de 2012. 

8) Eduardo González Cueva. Sociólogo especializado em justiça de transição e ex-funcionário 

da Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru (CVR). Entrevista realizada por Skype em 

13 de setembro de 2012. 

9) Eduardo Vega, titular da Defensoría del Pueblo (Defensor del Pueblo). Entrevista realizada 

em Lima, 10 de setembro de 2012. 

10) Enrique Bernales. Ex-senador da República, ex-integrante da CVR e membro da 

Comissão Andina de Juristas. Entrevista realizada em Lima, 12 de setembro de 2012. 

11) Félix Réategui. Sociólogo, foi diretor do comitê editorial do relatório final da CVR. 

Entrevista realizada em Lima, 18 de setembro de 2012. 

12) Francisco Macedo. Advogado, coordenou cursos de capacitação de juízes e promotores 

do Instituto de Democracia e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Peru 

(IDEHPUCP). Entrevista realizada em Lima, 20 de setembro de 2012. 
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13) Francisco Soberón. Fundador da Associação Pró-Direitos Humanos (APRODEH) e 

Secretário Executivo da Coordenadora Nacional de Direitos Humanos (2003-2006). 

Entrevista realizada em Lima, 29 de agosto de 2012. 

14) Gisela Vignolo. Adjunta para os Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, Defensoría 

del Pueblo. Entrevista realizada em Lima, 7 de setembro de 2012. 

15) Gloria Cano. Advogada litigante no sistema interamericano de direitos humanos e 

Diretora da APRODEH. Entrevista realizada em Lima, 14 de setembro de 2012. 

16) Hugo Rodríguez. Advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos (COMISEDH). 

Entrevista realizada em Lima, 23 de agosto de 2012. 

17) Joanna Drzewieniecki. Ex-ativista de direitos humanos e funcionária da Coordenadora 

Nacional de Direitos Humanos na década de 1990. Entrevista realizada em Lima, 27 de 

agosto de 2012. 

18) José Alejandro Godoy. Bacharel em Direito, jornalista político e integrante do 

IDEHPUCP. Entrevista realizada em Lima, 19 de setembro de 2012. 

19) Miguel Jugo. Secretário Adjunto da Coordenadora Nacional de Direitos Humanos. 

Entrevista realizada em Lima, 31 de agosto de 2012. 

20) Pablo Talavera. Membro do Conselho Nacional de Magistratura. Juiz Superior Titular da 

Corte Superior de Lima e Presidente da Sala Penal Nacional (2002-2010). Entrevista realizada 

em Lima, 26 de setembro de 2012. 

21) Pillar Coll. Missionária espanhola, ativista pioneira de direitos humanos no Peru na 

Comissão Episcopal de Ação Social (CEAS) e Primeira Secretária Executiva da 

Coordenadora Nacional de Direitos Humanos. Entrevista realizada em Lima, 3 de setembro 

de 2012. 

22) Rocío Silva Santisteban. Secretária Executiva da Coordenadora Nacional de Direitos 

Humanos. Entrevista realizada em Lima, 24 de agosto de 2012. 

23) Rolando Ames. Ex-senador e ex-comissionado da CVR. Entrevistas realizadas em Lima, 

27 de setembro e 05 de outubro de 2012. 

24) Salomón Lerner Febres. Filósofo, ex-comissionado e ex-presidente da CVR, e presidente 

executivo do IDEHPUCP. Entrevista realizada em Lima, 25 de setembro de 2012. 

25) Sergio Tejada. Congressista de Lima pelo Partido Nacionalista Peruano. Entrevista 

realizada em Lima, 10 de outubro de 2012. 
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26) Sofía Macher. Secretária Executiva da Coordenadora Nacional de Direitos Humanos 

(1995-2002) e ex-comissionada da CVR. Entrevista realizada em Lima, 10 de setembro de 

2012. 

27) Victor Cubas Villanueva. Fiscal Superior Penal Nacional. Entrevista realizada em Lima, 

28 de agosto de 2012. 

28) Victor Prado Saldarriaga. Juiz da Corte Suprema de Justiça do Peru. Entrevista realizada 

em Lima, 20 de setembro de 2012. 

29) Victor Quinteros. Advogado, coordenou cursos de capacitação de juízes e promotores do 

Instituto de Democracia e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Peru 

(IDEHPUCP). Entrevista realizada em Lima, 12 de setembro de 2012. 

30) Yván Montoya. Professor universitário de Direito e assessor do IDEHPUCP. Entrevista 

realizada em Lima, 24 de setembro de 2012. 

 

Colômbia 

 

1) Alberto Yepes. Ativista de direitos humanos e diretor da Coordenação Colômbia-Europa-

Estados Unidos (CCEEU). Entrevista realizada em Bogotá, 10 de dezembro de 2012. 

2) Amanda Romero. Ativista de direitos humanos com passagem por diversas ONGs 

colombianas. Entrevista realizada em Bogotá, 29 de novembro de 2012. 

3) Andreas Forer. Advogado especializado em justiça de transição e diretor da agência de 

cooperação alemã ProFis-GIZ na Colômbia. Entrevista realizada em Bogotá, 29 de outubro de 

2012. 

4) Angelika Rettberg. Professora e cientista política da Universidad de los Andes (Uniandes). 

Entrevista realizada em Bogotá, 22 de outubro de 2012. 

5) Antonio Madariaga. Fundador da ONG Viva la Ciudadanía. Entrevista realizada em 

Bogotá, 15 de novembro de 2012. 

6) Ariel Avila. Ativista de direitos humanos da Corporación Nuevo Arco Iris. Entrevista 

realizada em Bogotá, 3 de dezembro de 2012. 

7) Camilo Sánchez. Coordenador de pesquisas sobre justiça de transição do Centro de Estudos 

de Direito, Justiça e Sociedade (Dejusticia). Entrevista realizada em Bogotá, 7 de novembro 

de 2012. 
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8) Carlos Alberto Mejía. Pesquisador do Programa de Investigação sobre o Conflito Armado 

e Construção da Paz da Universidad de los Andes (CONPAZ). Entrevista realizada em 

Bogotá, 26 de outubro de 2012. 

9) Carlos Garaviz. Ativista e pesquisador do CINEP. Entrevista realizada em Bogotá, 2 de 

novembro de 2012. 

10) Carolina Suárez. Membro da Fundación Social. Entrevista realizada em Bogotá, 30 de 

outubro de 2012. 

11) Celestino Barrera. Ativista do Comitê de Solidariedade com os Presos Políticos (CSPP). 

Entrevista realizada em Bogotá, 4 de dezembro de 2012. 

12) Federico Andreu. Advogado e ativista de direitos humanos da Comissão Colombiana de 

Juristas (CCJ). Entrevista realizada em Bogotá, 23 de novembro de 2012. 

13) Fernando Travesí. Advogado, foi director do Fundo de Justiça de Transição do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) na Colômbia. Entrevista realizada em 

Bogotá, 12 de novembro de 2012. 

14) Flor Alba Romero. Professora da Universidad Nacional. Entrevista realizada em Bogotá, 

19 de novembro de 2012. 

15) Gloria Luz Gomez. Diretora da ASFADDES. Entrevista realizada em Bogotá, 29 de 

outubro de 2012. 

16) Gustavo Gallón. Advogado fundador da Comissão Colombiana de Juristas (CCJ). 

Entrevista realizada em Bogotá, 14 de dezembro de 2012. 

17) Gustavo Salazar. Membro do escritório do ICTJ na Colômbia. Entrevista realizada em 

Bogotá, 22 de novembro de 2012. 

18) Helber Noguera. Advogado e ativista do CAJAR. Entrevista realizada em Bogotá, 26 de 

novembro de 2012. 

19) Ivan Cepeda. Defensor de direitos humanos, foi deputado pelo Polo Democrático 

Alternativo (2010-2014). Entrevista realizada em Bogotá, 31 de outubro de 2012. 

20) Javier Ciurlizza. Especialista em justiça de transição e diretor do escritório da 

International Crisis Group em Bogotá. Entrevista realizada em Bogotá, 6 de novembro de 

2012. 

21) Leonardo González. Integrante do INDEPAZ (Instituto de Estudos sobre Paz e 

Desenvolvimento). Entrevista realizada em Bogotá, 20 de novembro de 2012. 

22) Luis Guillermo Guerrero. Diretor do Cinep. Entrevista realizada em Bogotá, 31 de 

outubro de 2012. 
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23) Luis Guillermo Pérez Casas. Advogado e integrante do CAJAR. Entrevista realizada em 

Bogotá, 26 de novembro de 2012. 

24) Paola Hernandez. Ativista e advogada do IMP (Iniciativa de Mulheres Colombianas pela 

Paz). Entrevista realizada em Bogotá, 23 de outubro de 2012. 

25) Rodrigo Uprimny. Advogado e pesquisador da CCJ entre 1989 e 1993. Magistrado 

auxiliar da Corte Constitucional entre 1994 e 2005. Entrevista realizada em Bogotá, 7 de 

novembro de 2012. 

26) Teófilo Vasquez. Pesquisador do CINEP e ativista de direitos humanos. Entrevista 

realizada em Bogotá, 25 de outubro de 2012. 

27) Uldi Teresa Jiménez. Juíza da Sala de Justiça e Paz do Tribunal Superior de Bogotá. 

Entrevista realizada em Bogotá, 30 de novembro de 2012. 

 

México 

 

1) Alan García. Representante do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos no México. Entrevista realizada na Cidade do México, 4 de março de 2014. 

2) Alejandro Anaya. Professor do CIDE (Centro de Investigação e Docência Econômicas). 

Entrevista realizada por Skype em 28 de janeiro de 2014; 

3) Andrés Teix. Advogado do Centro Prodh. Entrevista realizada na Cidade do México, 30 de 

janeiro de 2014. 

4) Carlos Pérez Vázquez. Assessor da Presidência e Chefe da Coordenação de Direitos 

Humanos da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN). Entrevista realizada na Cidade do 

México, 11 de fevereiro de 2014. 

5) Kristina Hardaga. Ex-integrante do Centro Tlachinollan. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 10 de fevereiro de 2014. 

6) Edgar Cortez. Ex-diretor do Centro Prodh e da Rede TDT. Entrevista realizada na Cidade 

do México, 31 de fevereiro de 2014. 

7) Eliana García Laguna. Ex-deputada do PRD e ex-assessora parlamentar do PRD no 

Senado.  Entrevistas realizadas na Cidade do México, 24 de fevereiro e 28 de fevereiro de 

2014. 

8) Enoé Uranga. Ex-deputada federal do PRD. Entrevista realizada na Cidade do México, 26 

de março de 2014. 



630 
 

9) Evangelina Sánchez Serrano e Claudia Rangel Lozano. Professoras universitárias e 

pesquisadoras dos crimes da guerra suja mexicana. Entrevista realizada na Cidade do México, 

30 de janeiro de 2014. 

10) Fabián Sánchez Matus. Advogado, ativista de direitos humanos e ex-diretor da Comissão 

Mexicana de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (CMDPDH). Entrevista realizada na 

Cidade do México, 06 de março de 2014. 

11) Héctor Cuadra Moreno. Fundador da seção mexicana da Anistia Internacional e da 

Academia Mexicana de Direitos Humanos. Entrevista realizada na Cidade do México, 20 de 

março de 2014. 

12) Humberto Guerrero. Ex-integrante da CMDPDH. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 03 de março de 2014. 

13) Isis Goldberg e Natalia Perez. Advogadas da CMDPDH. Entrevista realizada na Cidade 

do México, 06 de fevereiro de 2014. 

14) Iván Gazarte. Professor de Direito. Entrevista realizada na Cidade do México, 13 de 

fevereiro de 2014. 

15) Javier Treviño Rangel. Cientista político e especialista em justiça de transição no México. 

Entrevista realizada na Cidade do México, 21 de março de 2014. 

16) José Antonio Guevara. Diretor da CMDPDH e ex-funcionário da Secretaria de Relações 

Exteriores e da Secretaria de Gobernación. Entrevista realizada na Cidade do México, 19 de 

fevereiro de 2014. 

17) José Luis Caballero Ochoa. Professor de Direito da Universidad Iberoamericana. 

Entrevista realizada na Cidade do México, 14 de março de 2014. 

18) Juan Carlos Gutiérrez. Ex-diretor da CMDPDH. Entrevistas realizadas na Cidade do 

México, 14 de fevereiro de 2014 e 05 de março de 2014. 

19) Julio Mata. Secretário-Executivo da AFADEM. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 19 de fevereiro de 2014. 

20) Karina Ansolabehere. Professora universitária e especialista na SCJN. Entrevista 

realizada na Cidade do México, 27 de janeiro de 2014. 

21) Karlos Castilla. Ex-assessor no gabinete do Ministro Cossío da SCJN. Entrevista 

realizada por Skype em 23 de fevereiro de 2014. 

22) Luis Daniel Vázquez. Professor universitário e pesquisador. Entrevista realizada na 

Cidade do México, 31 de janeiro de 2014. 
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23) Magdalena Cervantes. Funcionária da Coordenação de Direitos Humanos da SCJN. 

Entrevista realizada na Cidade do México, 27 de fevereiro de 2014. 

24) Marcia Itzel Checa. Ex-integrante da organização não governamental Fundar. Entrevista 

realizada na Cidade do México, 26 de fevereiro de 2014. 

25) María Sánchez de Tagle e Jaqueline Saenz. Integrantes da Fundar. Entrevista realizada na 

Cidade do México, 05 de fevereiro de 2014. 

26) María Sirvent. Ex-membro da CMDPDH, foi uma das advogadas responsáveis pelo caso 

Rosendo Radilla. Entrevista realizada na Cidade do México, 31 de janeiro de 2014. 

27) Mariclaire Acosta. Fundadora da CMDPDH. Entrevistas realizadas na Cidade do México, 

07 de fevereiro e 06 de março de 2014. 

28) Mario Solórzano. Ex-membro da CMDPDH, foi um dos advogados responsáveis pelo 

caso Rosendo Radilla. Entrevistas realizadas na Cidade do México, 21 de fevereiro e 03 de 

março de 2014. 

29) Michel Maza. Ex-integrante do Centro Prodh. Entrevista realizada por Skype em 13 de 

fevereiro de 2014. 

30) Ministra Olga Sánchez Cordero. Juíza da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN). 

Entrevista realizada na Cidade do México, 27 de março de 2014. 

31) Ministro José Ramón Cossío. Juiz da SCJN. Entrevista realizada na Cidade do México, 28 

de março de 2014. 

32) Mónica Maccise. Assessora da SCJN. Entrevista realizada na Cidade do México, 25 de 

março de 2014. 

33) Natalia Perez. Advogada da CMDPDH. Entrevista realizada na Cidade do México, 24 de 

março de 2014. 

34) Ricardo Sepúlveda. Funcionário da Secretaria de Gobernación. Entrevistas realizadas na 

Cidade do México, 17 de fevereiro e 07 de março de 2014. 

35) Rocío Culebro. Ex-integrante da CMDPDH e da Rede TDT. Entrevista realizada na 

Cidade do México, 31 de janeiro de 2014. 

36) Salvador Tinajero. Ex-integrante da CMDPDH e funcionário da Secretaria de Relações 

Exteriores. Entrevista realizada por Skype em 26 de fevereiro de 2014. 

37) Sandra Serrano. Professora universitária e pesquisadora. Entrevista realizada na Cidade 

do México, 10 de fevereiro de 2014. 

38) Santiago Aguirre. Integrante do Centro Tlachinollán. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 27 de fevereiro de 2014. 
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39) Silvano Cantú. ex integrante de la CMDPDH. Entrevista por meio de comunicações 

escritas, fevereiro de 2014. 

40) Siria Oliva Ruiz. Advogada e ex-integrante da CMDPDH. Entrevista realizada na Cidade 

do México, 24 de março de 2014. 

41) Stephanie Brewer. Integrante del Centro Prodh. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 30 de janeiro de 2014. 

42) Sylvia Aguilera. Ex-diretora da CMDPDH. Entrevista realizada na Cidade do México, 04 

de março de 2014. 

 

Brasil 

 

1) Andrey Borges. Procurador da República do Ministério Público Federal (MPF). Entrevista 

realizada em São Paulo, 4 de novembro de 2014. 

2) Aurélio Rios. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão do MPF. Entrevista realizada em 

Brasília, 15 de setembro de 2014. 

3) Beatriz Affonso. Diretora do escritório do CEJIL no Brasil. Entrevista realizada em São 

Paulo, 25 de setembro de 2014. 

4) Beatriz Galli. Advogada e ex-diretora do escritório do CEJIL no Brasil. Entrevista 

realizada por Skype em 17 de novembro de 2014. 

5) Camila Lisa Asano. Integrante da ONG Conectas. Entrevista realizada em São Paulo, 02 de 

outubro de 2014. 

6) Cezar Britto. Ex-presidente do conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB). Entrevista realizada em São Paulo, 25 de agosto de 2014. 

7) Criméia Alice Schmidt de Almeida. Ex-guerrilheira, familiar de desaparecidos políticos na 

guerrilha do Araguaia e militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos. Entrevistas realizadas em São Paulo, 12 de setembro de 2014 e 23 de setembro de 

2014. 

8) Dalmo Dallari. Jurista e ex-membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Entrevista 

realizada em São Paulo, 05 de setembro de 2014. 

9) Belisário dos Santos Júnior. Foi advogado de presos políticos e membro da Comissão 

Justiça e Paz. Entrevista realizada em São Paulo, 10 de setembro de 2014. 

10) Eduardo Baker. Advogado e membro da ONG Justiça Global. Entrevista realizada no Rio 

de Janeiro, 21 de outubro de 2014. 
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11) Elizabeth Silveira. Militante do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e irmã de 

desaparecido político na guerrilha do Araguaia. Entrevista realizada no Rio de Janeiro, 21 de 

outubro de 2014. 

12) Eugênia Augusta Gonzaga. Procuradora da República do MPF. Entrevista realizada em 

São Paulo, 15 de agosto de 2014. 

13) Fábio Konder Comparato. Jurista, advogado e professor titular aposentado. Entrevista 

realizada em São Paulo, 31 de outubro de 2014. 

14) Hélio Bicudo. Jurista, político e militante dos direitos humanos. Foi diretor do Centro 

Santo Dias e integrante da Comissão Teotônio Vilela. Entrevista realizada em São Paulo, 09 

de setembro de 2014. 

15) Idibal Pivetta. Advogado de presos políticos durante a ditadura militar. Entrevista 

realizada em São Paulo, 07 de novembro de 2014. 

16) Inês Virgínia Prado Soares. Procuradora da República do MPF. Entrevista realizada em 

São Paulo, 12 de agosto de 2014. 

17) Ivan Cláudio Marx. Procurador da República do MPF. Entrevista realizada em Brasília, 

16 de setembro de 2014. 

18) Jayme Benvenuto. Professor universitário e ex-integrante do GAJOP (Gabinete de 

Assessoria Jurídica às Organizações Populares). Entrevista realizada por Skype em 1 de 

dezembro de 2014. 

19) João Guilherme Maranhão. Diplomata da Divisão de Direitos Humanos do Ministério 

das Relações Exteriores. Entrevista realizada em Brasília, 18 de setembro de 2014. 

20) José Gregori. Ex-membro da Comissão Justiça e Paz, Ex-Ministro da Justiça e Ex-

Secretário Nacional dos Direitos Humanos. Entrevista realizada em São Paulo, 29 de 

novembro de 2014. 

21) Juana Kweitel. Integrante da ONG Conectas. Entrevista realizada em São Paulo, 06 de 

novembro de 2014. 

22) Laura Petit da Silva. Familiar de desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia. 

Entrevista realizada em São Paulo, 30 de outubro de 2014. 

23) Liliana Tojo. Ativista argentina de direitos humanos, advogada e ex-diretora do escritório 

do CEJIL no Brasil. Entrevista realizada por Skype em 26 de janeiro de 2015. 

24) Lorena Moroni. Familiar de desaparecida política na guerrilha do Araguaia. Entrevista 

realizada no Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2014. 
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25) Lucia Nader. Ex-diretora da ONG Conectas. Entrevista realizada em São Paulo, 25 de 

novembro de 2014. 

26) Luciana Peres. Funcionária da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República. Entrevista realizada em Brasília, 18 de setembro de 

2014. 

27) Margarida Genevois. Militante dos direitos humanos, foi diretora da Comissão Justiça e 

Paz e membro da Comissão Teotônio Vilela. Entrevista realizada em São Paulo, 21 de agosto 

de 2014. 

28) Maria Amélia de Almeida Teles. Ex-presa política e militante da Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos. Entrevistas realizadas em São Paulo, 29 de agosto de 

2014 e 24 de setembro de 2014. 

29) Marlon Weichert. Procurador da República do MPF. Entrevista realizada por Skype em 

04 de setembro de 2014. 

30) Oscar Vilhena. Professor universitário, advogado e membro fundador da ONG Conectas. 

Entrevista realizada por telefone em 16 de dezembro de 2014. 

31) Paulo Abrão. Foi Secretário Nacional de Justiça e Presidente da Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça. Entrevista realizada em Brasília, 19 de setembro de 2014. 

32) Paulo Vanucchi. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (2005-2010). Entrevista realizada em São Paulo, 19 de janeiro de 

2015. 

33) Rafael Custódio. Advogado e integrante da ONG Conectas. Entrevista realizada em São 

Paulo, 26 de agosto de 2014. 

34) Raquel Dodge. Subprocuradora-geral da República e coordenadora da Câmara Criminal 

da Procuradoria Geral da República. Entrevista realizada em Brasília, 17 de setembro de 

2014. 

35) Renan Quinalha. Advogado, militante de direitos humanos e especialista em justiça de 

transição. Entrevista realizada em São Paulo, 27 de agosto de 2014. 

36) Sergio Suiama. Procurador da República do MPF. Entrevista realizada no Rio de Janeiro, 

23 de outubro de 2014. 

37) Togo Meirelles. Ex-vice presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. 

Entrevista realizada por Skype em 26 de setembro de 2014. 
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38) Victoria Grabois. Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e familiar 

de desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia. Entrevista realizada no Rio de Janeiro, 

23 de outubro de 2014. 

39) Viviana Krsticevic. Diretora Executiva do CEJIL. Entrevista realizada na Cidade do 

México, 11 de outubro de 2014 (não gravada). 
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