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It is my pleasure to be the first to welcome you to 
HACIA's virtual summit for the twenty-seventh meeting 
of HACIA Democracy. My name is Juan C. Venancio and as the Director of English and 
Portuguese Committees at HACIA XXVII, it is my job to ensure that all of you have a 
rewarding experience in committee while substantively debating a series of intriguing 
topics endemic to Latin-America.

My interest in HACIA and Latin America stems from my own Mexican and Honduran 
heritage. Born and raised in Houston, Texas, I grew up in a predominantly Latin-
American ethnic enclave, and this upbringing has driven my personal interests in 
government, economics, and law. It was through these influences that I developed a 
natural passion for the region, having participated in organizations like Model United 
Nations, since my time in high school.  As is the case for many, conferences like Model 
UN allowed me to explore several world issues, contemporary political struggles, and 
engage with potential solutions with other brilliant minds throughout the country. Now, 
as a junior at Harvard, I have continued to explore these interests through my previous 
participation in HACIA, Harvard’s Institute of Politics, and the David Rockefeller 
Center for Latin-American Studies.

At last year’s HACIA, I co-directed the 1948 Costa Crisis Cabinet and was amazed by 
the talent that HACIA attracts every year. This year, I have worked with our talented 
team of committee directors to select a thematically and temporally diverse set of 
committees, ranging from the internal displacement of citizens in El Salvador, to 
women’s rights through the OAS, and even current public health issues across the Latin-
American region.

HACIA is unique because the issues that we discuss are diverse, well-researched, and 
relevant. Not only that, but all of you, as delegates, derive from a diverse set of 
countries, schools, and backgrounds, which all serve to provide multiple perspectives on 
these hot topics. This highly social type of group learning is an invaluable skill to refine, 
especially in the context of increased socio-political, environmental, and public health 
dilemmas. As a result, I would like to encourage all of you to come to this year’s 
conference with unique ideas, well-researched arguments, and out-of-the-box proposals 
throughout the course of the conference.

In conclusion, I can’t wait for our conference to begin and to meet all of you in March! 
I’m also looking forward to the productive conversations that we will facilitate over the 
course of our conference. 

Sincerely,  

Juan C. Venancio, Director of English & Portuguese Committees 
english_committees@hacia-democracy.org 
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Bem-vindos à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos do XXVII HACIA 
Democracy! Meu nome é João Pinheiro e 
eu terei a grande honra de ser o diretor 
desse comitê. Nascido e criado no Rio de 
Janeiro, tenho 21 anos e atualmente estou 
cursando o meu segundo ano de graduação em Harvard. No momento em que os senhores 
estiverem lendo esta carta, já terei sido obrigado a escolher uma concentration na faculdade, 
mas no presente momento estou bastante dividido entre Government, Economics e Social 
Studies. Porém, independentemente de qual seja a minha escolha, sempre serei apaixonado 
por Relações Internacionais e especialmente por MUNs – sou muito grato a esses eventos por 
todo o crescimento e todas as amizades que proporcionaram, e espero que os senhores 
tenham uma experiência igualmente incrível nesta edição do HACIA. Após cinco anos como 
delegado, diretor, staff e secretário em simulações, creio que esta seja a minha última 
participação – chegou a hora de me aposentar – e saibam que farei de tudo ao meu alcance 
para fazer desta CIDH especial também para todos os senhores e senhoras. 

A Corte Interamericana é um comitê com uma dinâmica significativamente diferente dos 
demais. Primeiramente, vale ressaltar o fato de que nossas atividades serão conduzidas 
exclusivamente na língua portuguesa – depois de um tempo só simulando em inglês, estou 
animado para isso! Além disso, a natureza jurídica do nosso comitê propõe uma discussão 
muito mais técnica e hermenêutica que a usual, em comparação a fóruns diplomáticos 
internacionais como a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança.  Lhes garanto que será 
uma experiência desafiadora, mas concomitantemente uma grande oportunidade de 
aprendizado. Este Boletim (aka. Guia de Estudos) explicará extensivamente as nossas 
peculiaridades, mas saibam que eu estarei sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas. 
Não só para esclarecer dúvidas, na verdade – aguardo muito pela chance de poder conhecê-
los como pessoas além de “delegados”, trocar uma ideia em português, e possivelmente 
compartilhar ótimos momentos juntos no Equador! Assim sendo, não hesitem em entrar em 
contato! 

Diferentemente de alguns outros comitês jurídicos que já tenham visto, teremos apenas uma 
pauta de discussão nesta CIDH: o Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. 

Brasil. Abordaremos um sensível histórico de violações de direitos humanos que aconteceram 
durante a ditadura militar no Brasil, com atenção especial às ideias de validade das leis de 
anistia sob a prisma do direito internacional, controle de convencionalidade e possiblidade de 
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aplicação retroativa da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. São conceitos complexos e assustadores de 
início, mas prometo que eles serão cuidadosamente explicados.  Pretendo trazer o máximo de verossimilhança aos nossos 
procedimentos, e por isso acredito que não teremos tempo de debater outro caso dentro do tempo previsto pelo 
cronograma do HACIA. Uma vez que o debate será realizado inteiramente em português, imagino que a maioria dos 
participantes do nosso comitê seja de brasileiros e que já tenham uma certa familiaridade com o contexto histórico, mas 
acredito que este caso tem grandes reflexões a oferecer independentemente de qual seja a sua origem. Ao fim desta CIDH, 
espero que vocês possam entender muito bem o essencial papel do Direito Internacional, especialmente no contexto 
latino-americano. 

Tenham em mente que este Boletim é apenas uma introdução ao tópico. Busquei torná-lo o mais completo 
possível, mas ainda assim há uma infinidade de conteúdo útil ao comitê que os senhores podem encontrar através de 
pesquisas próprias. Desta forma, acredito que todos terão uma boa base de informações para o debate apenas lendo este 
documento, mas enfaticamente recomendo que busquem ir além. Um bom primeiro passo nesse sentido é começar lendo 
os conteúdos citados nas referências bibliográficas. Lembrem-se que a sua performance é fruto do seu esforço.  

Por fim, divirtam-se. De tudo que pude aproveitar ao participar em MUNs até hoje, não reluto em dizer que as 
amizades que fiz e as lições que aprendi foram o mais importante. Não deixem que seja apenas uma questão de ser o 
melhor delegado e ganhar um certificado. Mal posso esperar para vê-los e conhecê-los em Quito! 

Atenciosamente, 
João Abdalla Pinheiro 
Diretor da CIDH 

joaopinheiro@college.harvard.edu 



	 	 	 Tema:  

Caso Gomes Lund (Guerrilha 
Do Araguaia) 
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	 A Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante também referenciada como CIDH ou Corte) 

tem premissas profundamente diferentes dos comitês diplomáticos. Em um encontro do Conselho de Segurança 

da ONU, por exemplo, há uma reunião de Estados-Membros que buscam redigir uma resolução referente a 

uma pauta de forma enviesada – sempre há a intenção, explícita ou não, de defender seus interesses e valores 

nacionais. Estas resoluções variam em escopo e efeito a depender do comitê que as adota, mas em geral 

representam a manifestação de interesses e objetivos comuns aos membros do comitê de forma não mandatória. 

A Corte, por sua vez, é um “comitê jurídico” (em jargão de MUNs), no qual o objetivo final, diferentemente de 

um “comitê diplomático”, é redigir uma sentença que aborde a culpabilidade de uma parte em relação às 

alegações que são feitas contra ela, bem como as implicações vinculantes que devem ser aplicadas em caso de 

condenação. Explicando de forma simples, as sessões da Corte são julgamentos com uma parte de acusação, 

uma parte de defensoria e magistrados que são responsáveis por chegar a um entendimento legal, 

imparcialmente considerando os depoimentos das partes sob a égide das leis que regem o tribunal. E dentro 

desse cenário, há uma gama de especificidades procedimentais que são necessárias – o julgamento de 

admissibilidade do caso, a produção de memoriais, a relatoria, o direito de participação das partes em sessões 

deliberativas, a apresentação de provas documentais, a convocação de testemunhas etc. Resumidamente, haverá 

muitas diferenças em relação aos comitês com os quais os senhores possivelmente estão mais familiarizados, e 

este tópico do Boletim será destinado a explicá-las. Note, no entanto, que esta explicação não será 

extremamente detalhada e formal – nesses conformes, será lançado posteriormente um Guia de Regras 

Procedimentais da CIDH, ainda com certa antecedência à realização do XXVII HACIA.  

Introdução
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Primeiramente, é importante entender a diferença de funções das representações dentro da Corte. Há 

três tipos de representação: os comissários, que acusam um Estado de cometer violações aos direitos humanos e 

buscam a sua condenação; os advogados de defesa, que representam legalmente o Estado réu e buscam absolvê-

lo das acusações; e os magistrados (juízes), que interpretam os depoimentos das partes e redigem uma sentença. 

É importante salientar o compromisso dos juízes com a imparcialidade e o devido processo legal: magistrados 

não devem ter uma postura ativa de realizar investigações e formular opiniões, mas sim de interpretar as 

informações que são trazidas até eles e interpretá-las sob as leis que regem a Corte e o Direito Internacional. Do 

outro lado da moeda, as partes, sim, precisam ter uma postura ativa de expor detalhadamente a sua versão dos 

fatos, trazer argumentos legais relevantes às deliberações e convencer os magistrados.  

Tendo estas diferenças em mente, é importante explicar como o material de estudo para esta CIDH 

será organizado. Este Boletim será disponibilizado para todos os participantes da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, independentemente de suas representações. Assim, serão abordados tópicos úteis tanto às 

partes quanto aos magistrados: a dinâmica do comitê, a jurisdição e o histórico, a explicação de uma série de 

conceitos jurídicos relevantes ao julgamento, e obviamente uma perspectiva das alegações feitas dentro do Caso 

Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Adicionalmente, as partes receberão um dossiê específico e 

confidencial com informações pertinentes à sua perspectiva de argumentação na Corte, também com certa 

antecedência em relação à data do evento. Essa divisão específica dos materiais será realizada porque, como 

citado no parágrafo anterior, os juízes devem ter o comprometimento de não deliberar sobre méritos que não 

são trazidos pelas partes à Corte. Desta forma, solicitamos enfaticamente que os magistrados NÃO conduzam 

pesquisas aprofundadas sobre os méritos do caso, se atendo somente ao que for mencionado neste Boletim para 

fins de preparação e se atendo às informações levantadas pelas partes durante as sessões da CIDH para redigir a 

sentença. Além do boletim e dos dossiês, vale reiterar que haverá também o Guia de Regras Procedimentais, 

que deve ser lido e entendido por todos os participantes.  
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Uma vez elucidados o propósito geral do comitê e as diferentes funções das representações, 

prossigamos à explicação de algumas dinâmicas chave da Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

• Sessões abertas. O cronograma do comitê será dividido entre sessões abertas e sessões deliberativas. 

Durante as sessões abertas, as partes terão direito a uma quantidade significativa de tempo para expor 

seus argumentos sobre o caso e fazer uso de instrumentos procedimentais como a convocação de 

testemunhas e a apresentação de provas. Os magistrados, por sua vez, não devem se limitar a fazer 

questionamentos sobre as manifestações das partes, sem se engajar ativamente em uma discussão dos 

méritos. 

• Sessões deliberativas. Enquanto o cronograma previr a ocorrência de uma sessão deliberativa, 

apenas os magistrados poderão se pronunciar. Isto ocorre para que, após terem ouvido e questionado os 

argumentos das partes, os magistrados possam discutir entre si e procurar um entendimento dos fatos 

rumo à redação final da sentença. Nos procedimentos reais da CIDH, as partes são obrigadas a se retirar 

da sala do tribunal enquanto sessões deliberativas estiverem ocorrendo, de forma que fiquem alheias à 

deliberação dos juízes e a imparcialidade deles possa ser preservada, mas nesta simulação da Corte 

optaremos por deixar que as partes permaneçam na sala contanto que permaneçam em silêncio. 

Durante sessões deliberativas, as partes terão a oportunidade de entender quais são os pontos mais 

contenciosos na perspectiva dos juízes e poderão preparar argumentos mais embasados e pertinentes 

para a próxima sessão aberta. Não permitiremos referências explícitas e diretas às deliberações dos juízes 

em sessões deliberativas. 

• Julgamento de admissibilidade do caso. A primeira discussão que deve ocorrer no comitê é 

relativa à admissibilidade do caso. Os juízes devem chegar a um rápido entendimento sobre a 
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competência da Corte para julgar os méritos do caso. Esse mérito será elaborado em detalhes em um 

tópico posterior deste Boletim. 

• Depoimentos. As partes poderão convocar depoentes ao tribunal, de forma que contribuam com as 

deliberações do caso. Após requerido por escrito, a mesa aprovará ou não a realização de um 

depoimento, que, caso aprovado, acontecerá ordinariamente na próxima sessão aberta da Corte. Ambos 

os magistrados e as partes terão o direito de submeter com antecedência, por escrito, perguntas ao 

depoente que comparecerá ao tribunal.  

• Submissão de provas e doutrina relevante. As partes poderão submeter à mesa provas relativas 

aos méritos do caso ou doutrina pertinente às deliberações da Corte. Se aprovadas pela mesa, as 

informações constarão nos autos do processo e deverão ser contempladas pelos juízes no seu 

entendimento do caso. Sempre que desejarem fazer uso de uma informação específica em sua 

argumentação, as partes devem idealmente submeter essa informação à mesa com antecedência, de 

forma que a mesma conste formalmente nos autos do processo. Submissão e apresentação são 

complementares: perdem relevância ambas as informações que são submetidas formalmente e não são 

devidamente explicadas e as informações que são explicadas sem uma submissão formal anterior. 

Por fim, ainda no tópico da dinâmica de comitê, alguns esclarecimentos sobre o fluxo de debate. Em 

sessões deliberativas, as discussões ocorrem de forma essencialmente idêntica aos comitês ordinários de MUNs: 

uma sucessão de lista de oradores, debates moderados, debates à grega e debates não moderados da forma que 

melhor convir aos magistrados. Durante as sessões abertas, as partes terão tempos iguais e alternados para fazer 

pronunciamentos, seguidos de réplicas e tréplicas – os juízes terão a possibilidade de fazer indagações às partes 
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após findos todos os pronunciamentos. Sendo um comitê jurídico, não há apresentação e Q&A de documentos 

de trabalho e projetos de resolução. A dinâmica de redação e votação da sentença terá um tópico próprio, 

abordado posteriormente neste Boletim.   
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Para abordar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é primeiro preciso explicar o que é a 

Organização dos Estados Americanos. A OEA é o mais antigo organismo regional do mundo, tendo sido 

fundada em 1948, que compreende Estados de todo o continente americano. Segundo o Artigo 2 da sua Carta, 

possui os propósitos de garantir a paz e segurança continentais; promover e consolidar a democracia 

representativa, respeitando o princípio de não-intervenção; assegurar a solução pacífica de conflitos entre seus 

membros; organizar ações solidárias em casos de agressão; procurar a solução para problemas, jurídicos, 

políticos e econômicos no continente; erradicar a pobreza crítica; e alcançar a efetiva limitação de armamentos 

convencionais. Inicialmente a OEA possuía apenas vinte e um Estados-Membro e uma estrutura não muito 

complexa, mas hoje em dia possui dentre seus membros trinta e cinco estados do continente americano e conta 

com um conjunto de instituições sofisticadas para cumprir seus propósitos. De fato, são membros da OEA os 

seguintes países: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Equador, Estados Unidos da América, Granada, 

Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, 

Uruguai e Venezuela. Ainda que a Organização tenha sido criticada ao longo da história por conta do alegado 

domínio geopolítico estadunidense sobre a sua atuação e por vezes tenha dificuldade em alcançar consensos por 

conta da grande diversidade de perspectivas que compreende, ela ainda tem expressivo reconhecimento 

internacional por várias iniciativas promovidas, principalmente no âmbito de promoção dos direitos humanos.   

História e Poder de Comitê
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No que toca a esses esforços no âmbito dos direitos humanos, podemos citar principalmente a criação 

do que é chamado de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, compreendendo a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e finalmente a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

1. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, levando em consideração a grande devastação a níveis 

humanitários que o mundo testemunhou durante esse conflito, a comunidade internacional se empenhou para 

criar e fazer cumprir direitos universais e inalienáveis a qualquer ser humano, sem discriminação de qualquer 

tipo. A título de exemplo, podemos citar o direito à vida, o direito à dignidade, o direito de acesso à saúde e o 

direito de acesso à educação. Assim, surgiu a noção de Direitos Humanos no cenário internacional, tendo como 

uma das suas principais manifestações a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A partir da 

DUDH, uma série de convenções ampliando as definições de direitos humanos foram assinadas e ratificadas, 

além de várias medidas que foram tomadas por organismos internacionais no intuito de monitorar e garantir a 

aplicação destes direitos.  

Por parte dos Estados-Membros da Organização dos Estados Americanos, foi criada Convenção 

Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que expandiu as 

Fontes de Direito Internacional Público dos Direitos Humanos – um conceito que será explicado posteriormente 

neste Boletim – ao estabelecer uma série de normas e instrumentos de aplicação dos direitos humanos com base 

na perspectiva histórica panamericana. Ainda que não seja um documento revolucionário em seu caráter 

normativo, em grande parte se espelhando na Declaração Universal de Direitos Humanos, a CADH realmente 
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se destaca por firmar um compromisso dos Estados americanos com os direitos humanos, estabelecendo a 

necessidade de que suas disposições sejam ratificadas na legislação interna dos signatários e instituindo 

importantes organismos dentro do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, nomeadamente 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para todos os 

participantes deste comitê, é essencial a leitura e compreensão da CADH, visto que é com base nela que as 

alegações de violações são feitas dentro da Corte. Como mencionado anteriormente, um tribunal precisa ser 

regido por um conjunto de dispositivos legais para ser capaz de conduzir julgamentos, e o principal dispositivo 

que rege a atuação da CIDH é a Convenção.  

Ademais, é importante elucidar a diferença entre ser membro da Organização dos Estados 

Americanos, ser signatário da Convenção, ser ratificador da Convenção, e ser aderente aos seus dispositivos que 

requerem consentimentos individuais e específicos. Dentre os trinta e cinco Estados-Membros da OEA, há onze 

deles que não são signatários nem ratificadores da convenção. Ser signatário do documento essencialmente 

significa dar apoio às suas disposições, o que fazem, por exemplo, os Estados Unidos da América. Ser ratificador, 

entretanto, significa assumir o compromisso de integrar as disposições da Convenção à sua legislação interna, o 

que os Estados Unidos e outros países não se comprometeram a fazer por motivos variados. Ainda dentre os 

vinte e cinco Estados-Membros que ratificam a Convenção, há quatro deles que não consentem a competência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre si – a atribuição de competência à Corte  requer uma 

autorização específica, não obrigatória a todos os Estados ratificadores da Convenção.  

2. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

O Capítulo VII da Convenção estabelece a criação da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, definindo a sua organização, suas funções, suas competências e as suas diretrizes processuais. Em 
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questão de organização, a Comissão é basicamente um grupo de sete especialistas em direitos humanos que são 

eleitos pelos Estados-Membros da OEA. Segundo o Artigo 41 da Convenção, que define as funções da 

Comissão, ela almeja promover a observância e a defesa dos direitos humanos no contexto das Américas, (a) 

estimulando a consciência dos direitos humanos nas Américas; (b) formulando recomendações aos governos dos 

Estados-Membros; (c) preparando estudos e relatórios; (d) solicitando informações aos governos dos Estados-

Membros para fins de monitoramento da matéria de direitos humanos; (e) atendendo a consultas dos Estados-

Membros e do secretariado da OEA; (f) atuar com respeito às petições; e (g) apresentar um relatório anual de 

direitos humanos. Dentre essas funções, é fundamental compreender o mecanismo de petições para então 

entender o funcionamento desta Corte.  

O Artigo 44 da Convenção define que “qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-

governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à 

Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado Parte”. 

Resumidamente, a Comissão recebe denúncias de violação dos direitos humanos e intermedia a busca por 

soluções. Dentro desta competência, é importante reconhecer algumas das principais disposições do Artigo 46 

da Convenção, que denota as condições para que uma petição possa ser apresentada à Comissão: que os 

recursos da jurisdição interna de um país em relação à denúncia tenham sido interpostos e esgotados; ou 

quando não existir na legislação interna do Estado em questão um devido processo legal para a proteção dos 

direitos alegadamente violados. Usando um exemplo da conjuntura brasileira, que provavelmente soa mais 

familiar, uma petição à Comissão é pertinente quando um processo foi recorrido até as mais altas instâncias 

jurídicas (o Supremo Tribunal Federal, por exemplo) e os afetados pelas supostas violações de direitos não 

acreditam que ouve uma resolução efetiva, ou quando os afetados sequer tiveram a chance de apelar legalmente 

por uma suposta violação de direitos dentro do sistema jurídico interno do Estado. Aceita a petição, a Comissão 

conduz investigações, redige um relatório com base no caso e busca uma solução amistosa entre o peticionário e 
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o Estado envolvido. Assim sendo, pode-se dizer que um dos principais papeis da Comissão através das petições é 

dar voz às vítimas de violações de direitos humanos quando o Estado que as abriga aparenta falhar em trazer 

retratações justas e efetivas, buscando uma mediação e resolução do caso. Todavia, se uma das partes manifestar 

a sua insatisfação com a proposta de solução e o processo de mediação, a Comissão redige seu relatório final 

sobre o caso e pode encaminhá-lo à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que haja uma sentença 

vinculante em relação a este.  

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

Como mencionado acima, a Comissão, uma vez reconhecendo que as partes não lograram êxito em 

alcançar um consenso amistoso, pode submeter o caso em questão à apreciação da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Segundo o Artigo 1 do estatuto da Corte, ela é uma “instituição judiciária autônoma cujo 

objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos”. Desta forma, como 

explicado brevemente em um tópico anterior deste Boletim, a função da Corte é basicamente alcançar um 

entendimento legal definitivo sobre alegações de violações aos direitos humanos no contexto das Américas. 

Vale lembrar que nem todos os Estados-Membro da Organização dos Estados Americanos conferem 

autoridade à Corte. Segundo o Artigo 62 da Convenção, é necessário que um Estado reconheça a 

obrigatoriedade da competência da Corte para que esta possa deliberar sobre casos que o envolvem. Em março 

de 2009 – o recorte temporal no qual este comitê será simulado –, vinte e dois dos membros da OEA aferiam 

esta competência: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. E quanto ao resultado dos julgamentos realizados pela Corte, o Artigo 
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63 da Convenção diz que “quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta 

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

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

haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada”. Em 

outras palavras, um Estado condenado por uma violação da Convenção deve não somente garantir que as 

vítimas tenham seus direitos assegurados, mas também se prestar a realizar retratações de formas diversas e 

pagar indenizações.  

A Corte conta, segundo o Artigo 52 da Convenção, com sete juízes. Estes juízes, eleitos pelos Estados 

Partes da Convenção em Assembleia Geral pelo voto secreto, devem ser nacionais dos Estados-Membros da 

OEA e reconhecidamente capacitados para realizar esta função.  Para os fins da realização deste comitê, 

reserva-se o direito de alterar a quantidade de magistrados sem que haja prejuízo à dinâmica deliberativa do 

caso. Durante sessões de casos contenciosos, devem se fazer presentes além dos magistrados os comissários da 

Comissão Interamericana, defendendo o relatório e advogando pelo direito ao devido processo legal dos 

peticionários, e os representantes do Estado acusado de cometer violações.  
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                Sucintamente explicado o funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e 

particularmente o da Corte Interamericana de Direitos Humanos, agora é necessário abordar alguns dos 

conceitos jurídicos mais importantes que permeiam a discussão legal da Corte.  

1. Devido processo legal e princípios do processo penal 

No primeiro tópico deste Boletim, foi explicado o que é um processo legal: quais são as partes 

envolvidas, como os fatos são interpretados etc. O princípio do devido processo legal afirma que todos os 

indivíduos devem ter acesso à justiça com todas as etapas e garantias previstas em lei. Neste mérito, a noção de 

justiça é atribuída à aplicação de alguns princípios norteadores: a imparcialidade do juiz natural, a presunção de 

inocência, o direito ao contraditório, o livre convencimento, a verdade real, dentre outros. Para entender 

melhor, recomendamos que pesquisem sobre os princípios do processo penal. Resumindo didaticamente a 

conjunção de todos esses princípios fundamentais, um processo legal deve ser conduzido por um juiz capacitado 

e imparcial, responsável por apurar a verdade com base unicamente nas informações trazidas até ele pelas 

partes, que por sua vez devem ter plenamente garantido o seu direito de se manifestar em relação às alegações. 

Além disso, o réu é considerado inocente até que se prove o contrário – ou seja, o ônus da prova recai sobre a 

parte acusante.  

4.2. Esgotamento do processo no sistema legal 
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No sistema legal de um país, há várias instâncias jurídicas às quais um indivíduo ou organização 

podem apelar para resolver conflitos legais. Para explicar essa ideia, é útil ilustrar um exemplo sob o sistema 

jurídico brasileiro. Tomemos como contexto um caso hipotético em que o indivíduo A acusa ao indivíduo B de 

ter invadido sua residência e roubado alguns de seus bens, o que, caso comprovado, configuraria uma violação 

às leis que garantem o direito de propriedade. O indivíduo B desmente as alegações do indivíduo A e busca 

preservar a sua inocência, o que gera um conflito de versões e indica a falta do consenso necessário para uma 

solução amistosa. Para que a verdade seja apurada, é necessária a intervenção do poder judiciário, que se 

responsabiliza por ouvir os argumentos das duas partes e chegar a um entendimento factual, baseando-se 

evidências.  Uma vez que este entendimento factual sobre os acontecimentos for alcançado, o magistrado 

responsável pelo caso – ou grupo de magistrados – determinará se houve a infração de dispositivos legais e quais 

são as consequências cabíveis à parte infratora. Assim, pode ser que o juiz de uma vara local redija uma 

sentença reconhecendo que o indivíduo B de fato invadiu a casa do indivíduo A e roubou os seus bens, 

condenando-o a um regime prisional de x anos, exigindo a devolução dos roubados e/ou uma compensação 

financeira. Contudo, não é o fim da linha para o indivíduo B. Acreditando ter sido injustiçado por quaisquer 

que sejam os motivos – parcialidade do magistrado, a interpretação incorreta de uma lei, a má condução do 

regime processual etc. – ele pode recorrer a uma vara regional e solicitar que o caso seja julgado novamente. 

Desta forma, o caso é levado a uma instância jurídica superior e o processo se repete, resultando em uma nova 

sentença. 

A apelação a uma instância superior é possível até que se esgotem os recursos no sistema jurídico. O 

processo que começou em uma vara local pode ser apelado até a mais alta instância jurídica do país, caso 

alguma das partes se recusem persistentemente a aceitar o entendimento alcançado através da sentença. Na 

conjuntura brasileira, a instância jurídica mais elevada é o Supremo Tribunal Federal – uma vez que a sentença 
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do STF é decretada e não são mais passíveis recursos dentro do próprio tribunal, não há mais uma instância 

jurídica interna à qual o indivíduo pode recorrer. A sentença é, a princípio, definitiva.  

Contudo, em certos casos é possível apelar a cortes internacionais. Como elucidado no tópico 

referente ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cidadãos de Estados-Membro da OEA podem fazer 

uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos caso tenham sido esgotados os recursos jurídicos 

internos de seu país para lidar com suas alegações de violações aos direitos humanos e ainda assim se sintam 

injustiçados. Se a Comissão considerar que os recursos internos foram realmente esgotados, ou mesmo que os 

peticionários não tiveram seu acesso ao devido processo legal assegurado, ela dará procedência ao apelo e 

conduzirá investigações que podem eventualmente ser encaminhadas à decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (caso o Estado acusado de cometer as violações se submeta à competência da Corte).  

4.3. Direito Internacional Público 

A possiblidade mencionada acima representa uma situação em que um caso sai de uma instância do 

direito interno e chega a uma instância de direito internacional. Entretanto, essa é uma questão mais complexa 

do que pode se aparentar inicialmente. Não existem tribunais internacionais onipotentes, que ditam o 

cumprimento da justiça em todos os lugares do planeta Terra e em relação a todos os méritos possíveis. Ao 

contrário disso, cortes internacionais têm um escopo bem restrito e lidam com casos excepcionais.  

Para entender o que é direito internacional, é primeiro necessário entender o conceito de soberania 

nacional. O mundo é dividido em Estados nacionais, cujos governos têm autoridade completa e inviolável sobre 

seu território internacionalmente reconhecido. A título de exemplo, a maneira como a propriedade rural, o 

acesso à saúde e o sistema jurídico funcionam na Islândia é determinada única e exclusivamente pelo governo 

da Islândia, que ao menos teoricamente representa os interesses da população e rege tudo aquilo que acontece 

dentro das fronteiras islandesas. Não cabe aos Estados Unidos ou ao Paquistão, por exemplo, ditar o que 
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acontece na Islândia e tentar interferir nos assuntos islandeses. Esse é o princípio da soberania nacional, e o 

mundo em que a soberania nacional vigora plenamente é considerado um cenário de anarquia internacional – 

anarquia não no sentido de que não haja ordem em nenhum lugar do planeta Terra, mas sim que não há uma 

entidade supranacional soberana capaz de sobrepujar a autoridade dos governos nacionais.  

O direito internacional existe porque mesmo que as nações respeitem mutuamente o princípio da 

soberania nacional – ao menos na maioria dos casos –, ainda há um interesse em adotar normas comuns. A 

Declaração Universal de Direitos Humanos é talvez o melhor exemplo disso, uma vez que é um documento 

endossado por praticamente todos os Estados-Nação da comunidade internacional com o intuito de firmar 

padrões universais de dignidade humana: o direito à vida, a proteção contra a tortura, entre outros. No contexto 

das Américas, a Convenção Americana de Direitos Humanos também é um documento com propósitos 

similares. Além destes dispositivos normativos, os Estados podem acordar entre si também mecanismos de 

observação e cumprimento, como a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desta forma, a 

autoridade sobre assuntos nacionais se limita internamente às autoridades de uma nação a menos que seja 

reconhecida a competência de uma entidade internacional.  

Por fim, ainda neste subtópico, existem dois ramos do Direito Internacional: o Direito Internacional 

Público e o Privado. O Direito Internacional Privado busca resolver questões processuais entre indivíduos de 

Estados diferentes. Um bom exemplo disso seria um conflito de patentes entre uma empresa canadense e uma 

colombiana. O Direito Internacional Público, por sua vez, trata de litígios entre Estados e outros agentes 

internacionais (Estados vs. Estados, Estados vs. Indivíduos, Indivíduos vs. Estados). A Corte Interamericana de 

Direitos Humanos lida, na maioria de seus casos contenciosos, com situações de Indivíduos vs. Estados, nas 

quais um indivíduo ou grupo de indivíduos peticionários acusam um Estado da violação de direitos humanos. A 

Corte Internacional de Justiça, para citar um exemplo de natureza distinta, lida com casos de Estado vs. Estado.  
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4.4 Fontes do Direito Internacional Público 

No sistema jurídico de um Estado, a legislação é o parâmetro legal – constituições, códigos civis, 

regulamentações trabalhistas etc. Já no Direito Internacional Público, como não há algo como uma constituição 

ou um poder legislativo internacional, qual é o parâmetro adotado? O Artigo 38 da Corte Internacional de 

Justiça lista quatro fontes do direito internacional, que são basicamente os parâmetros usados no direito 

internacional para alcançar entendimentos jurídicos: (a) os tratados e convenções, (b) o costume internacional, 

(c) os princípios gerais de direito e (d) as decisões judiciárias e a doutrina e juristas qualificados.  

Dentro do propósito deste comitê, não é necessário entender em detalhes alguns desses elementos. 

Outros, por sua vez, são de fundamental compreensão. Tratados e convenções são um elemento mais objetivo 

dentre os demais, uma vez que buscam manifestar expressa e claramente os compromissos adquiridos por um 

Estado. Como explicado anteriormente, existem vários tipos de posições diferentes que um Estado pode ter em 

relação a um tratado ou convenção – signatário, ratificador, aderente a protocolos específicos etc. – e é 

importante entendê-los para interpretar corretamente as implicações legais que recaem sobre tal Estado. 

Contam como tratados e convenções, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Carta das 

Nações Unidas, o Acordo Climático de Paris, as Convenções de Genebra, Resoluções do Conselho de 

Segurança da ONU, dentre tantos documentos mais. Costumes internacionais são uma pauta extremamente 

complexa e que muito provavelmente não será usada extensivamente neste comitê, então a nossa explicação se 

reduzirá a dizer que são uma prática geral aceita como sendo o direito – ou seja, um direito ou dever que não 

necessariamente é codificado, mas é amplamente aceito e praticado em contexto internacional. Princípios gerais 

do Direito Internacional Público envolvem, além dos princípios do processo penal citados anteriormente, ideias 

como a igualdade legal entre Estados soberanos, a não ingerência em assuntos de outros Estados, a cooperação 

internacional e o respeito aos Direitos Humanos. Estas são as fontes formais do Direito Internacional Público 
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(segundo o estatuto da CIJ, os itens a, b, c) e são os principais parâmetros utilizados na fundamentação de uma 

sentença. As “decisões judiciarias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações”, que serão 

explicadas no tópico a seguir, são utilizadas como meio auxiliar de fundamentação legal. 

No contexto da Corte Internacional de Direitos Humanos, é importante ressaltar que a principal fonte 

de fundamentação legal, a partir da qual os fatos devem ser interpretados e enquadrados, é a Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Quando os magistrados estiverem apurando os acontecimentos do caso, 

deverão se basear essencialmente na CADH para alcançar um entendimento sobre a culpabilidade do réu e 

enquadrá-lo juridicamente por possíveis violações. O réu pode ser julgado sob o prisma de outros tratados e 

convenções internacionais, mas o parâmetro fundamental é a CADH. O tópico deste boletim que explica a 

elaboração da sentença trará mais detalhes sobre essa pauta. 

4.4. Jurisprudência 

Jurisprudência pode parecer um conceito complexo e certamente é mal interpretado com frequência, 

mas na realidade é uma ideia relativamente simples de ser entendida. A jurisprudência é o conjunto de decisões 

legais proferidas por tribunais sobre um determinado tema. Ela é útil para nortear decisões legais que tratem de 

um mesmo tema ou procedimento jurídico sobre os quais há sentenças anteriores. Nos termos do estatuto da 

Corte Internacional de Justiça, que em seu artigo 38 lista as fontes do Direito Internacional Público, a ideia de 

jurisprudência é representada pelas “decisões judiciarias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes 

nações”. 

A lógica que leva ao conceito de jurisprudência se baseia nos princípios do devido processo legal. Mas 

o que isso quer dizer exatamente?  Processos legais buscam apurar a realidade e avaliar, sob o parâmetro de 

fontes do Direito usualmente objetivas e codificadas, se houve alguma violação passível de punição. Nenhum 

caso é completamente idêntico a outro, mas em um mundo com bilhões de habitantes e uma infinidade de 
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processos legais iniciados a cada dia é óbvio que há certos paralelos de similaridade entre casos. A 

jurisprudência permite aos juristas olhar para trás e entender qual foi o entendimento histórico sobre questões 

jurídicas com as quais estão lidando. Se estas decisões anteriores são finais, incontestadas e o paralelo entre casos 

é razoável, é possível usar a jurisprudência como fonte do Direito ao fundamentar uma sentença. Um bom 

exemplo disso é o Tribunal de Nuremberg, que julgou os oficiais nazistas após a Segunda Guerra Mundial. O 

Tribunal chegou ao entendimento, utilizando as fontes de Direito Internacional da época, que um oficial 

superior das forças armadas era responsável pelas ações de seus subordinados, mesmo que não tenha 

expressamente demonstrado conhecimento sobre esta ou as aprovado. Para muitos casos de Direito 

Internacional posteriores que tratavam da mesma questão, não foi necessário formular um novo entendimento 

sobre a situação – a jurisprudência de Nuremberg era aceita como jurisprudência válida e usada na 

fundamentação legal da sentença. Em outras palavras, não foi necessário reinventar a roda uma vez que houve 

situações praticamente idênticas e as fontes do Direito Internacional permaneceram as mesmas. O grande 

desafio dos juristas é formular um entendimento legal sobre um caso quando não há jurisprudência aplicável ou 

houve uma mudança nas fontes do Direito desde a última vez em que uma jurisprudência foi utilizada. 

Jurisprudência de uma mesma corte naturalmente é mais relevante que a de demais cortes, uma vez que as 

fontes norteadoras do Direito não se alteram, mas jurisprudência de outros tribunais também pode ser 

significativa.  

Tendo tudo isso em mente, é importante ressaltar que a jurisprudência, apesar de extremamente útil, 

não é uma fonte primária do Direito Internacional. As fontes primárias, como explicado anteriormente, são: 

tratados e convenções, costumes internacionais e princípios gerais do Direito. Desta forma, os magistrados 

devem ter concomitantemente um ótimo comando da jurisprudência para saber quando é pertinente fazer 

referência a decisões passadas e uma cuidadosa atenção às fontes primarias do Direito para chegar a um 

entendimento novo quando não houver paralelos jurisprudenciais aplicáveis.  
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Ao final deste Boletim será disponibilizada uma lista de jurisprudência importante ao cenário da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Tentar explicá-las de forma enxuta neste documento seria impossível, 

então recomendamos veementemente que todos os participantes as pesquisem individualmente e tenham ao 

menos uma noção básica sobre seus principais entendimentos. O conhecimento jurisprudencial é essencial para 

qualquer ator jurídico e a mesa prestará atenção especial ao comando desta capacidade ao avaliar a 

performance dos participantes no comitê.
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Neste ponto do Boletim, já é possível ter um discernimento razoável sobre o Direito Internacional 

Público, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as diretrizes de funcionamento deste comitê. 

Seguindo adiante, neste quinto tópico do boletim finalmente iniciaremos a discussão do caso que será julgado 

em sessão. Primeiro será abordado um breve histórico do regime militar no Brasil, sob o qual as alegadas 

violações aconteceram. Em seguida, será abordada a petição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

sobre o caso, com destaque aos seus elementos mais contenciosos. 

1. Histórico do Regime Militar no Brasil 

Em 1961, Jânio Quadros assume a presidência do Brasil. Logo após assumir a presidência, Quadros 

encontrou uma ferrenha e crescente oposição no Congresso Nacional, o que certamente representou um 

obstáculo às suas plataformas de governo e objetivos na presidência do país. Neste contexto, no dia 25 de agosto 

de 1961, ele inusitadamente renuncia o cargo, por razões obscuras que não são consensualmente interpretadas 

por historiadores até hoje. O que é fato, no entanto, é que Jânio Quadros foi sucedido na presidência por seu 

vice-presidente, João Goulart – um evento que trouxe profundas consequências à história do Brasil. 

Jânio Quadros e Jango (o apelido de João Goulart) eram de partidos políticos diferentes e tinham 

projetos relativamente opostos para o país. Jango pretendia dar seguimanto a “reformas de base” que buscavam 

alterar significativamente a estrutura fiscal, administrativa, e principalmente agrária do Brasil. Mais 
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objetivamente, quanto a este último aspecto da plataforma de Jango, havia o objetivo de conduzir uma reforma 

agrária nas terras brasileiras, o que obviamente despertou o descontentamentamento e a oposição dos poderosos 

latifundiários e seus aliados políticos conservadores.  

No momento em que Jango ocupava a presidência, houve uma intensificação dos conflitos na área 

rural brasileira. Na verdade, estes conflitos passaram a assumir uma nova feição: tornou-se corrente a ideia de 

que a questão agrária configurava um dos problemas sociais mais sérios no país, como resultado de um padrão 

concentrador da propriedade rural que se estendia desde os tempos coloniais. A concentração de terras 

acarretava em uma distribuição desigual de riqueza, poder e privilégio na sociedade brasileira. Enquanto uma 

pequena elite latifundiária gozava de inúmeros benefícios, uma grande parte da população brasileira enfrentava 

problemas de acesso a recursos básicos, pobreza, analfabetismo, fome e doença. Jango propunha uma reforma 

agrária para solucionar esta desigualdade, mas sua ideia certamente não foi recebida de bom grado pelo setor 

latifundiário que controlava a maior parte das terras brasileiras. Além disso, Jango também buscou estender 

direitos trabalhistas para a população rural brasileira e incentivar a sindicalização desses trabalhadores, o que 

agregou à tensão entre seu governo e os latifundiários. 

Além dos conflitos de interesse econômicos, vale ressaltar o contexto ideológico do governo João 

Goulart. Em plena Guerra Fria, nos anos 60, medidas como a sindicalização dos trabalhadores e a proposição 

de uma reforma agrária eram facilmente interpretadas como propostas comunistas e ideologicamente alinhadas 

à União Soviética. Os Estados Unidos, do outro lado da polarização ideológica internacional, repudiavam 

veementemente a possibilidade de que um país latino-americano estivesse caminhando em direção ao 

comunismo; assim, as efervescentes ideias de Jango traziam intensa preocupação às autoridades em Washington 

D.C. Desta forma, os americanos começaram a disponibilizar apoio logístico e financeiro aos opositores do 

presidente, vislumbrando a possibilidade de que fosse executado um golpe de estado caso fosse necessário.  
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Em 13 de março de 1964, João Goulart organizou um comício na Central do Brasil, no Rio de 

Janeiro, onde anunciou formalmente o seu plano das reformas de base, incluindo a reforma agrágia. Conforme 

as ideias do presidente se consolidaram em diretrizes concretas, a oposição começou a enxergar perigo iminente 

e a mobilizar uma resposta contundente ao governo Jango. Uma aliança que contemplava os setores 

conservadores do congresso, representantes dos grandes latifundiários e altos oficiais do exército brasileiro se 

consolidou com a intenção de impedir as reformas de Jango de qualquer maneira que fosse necessária. 

Considerando o apoio logístico americano, essa coalizão nasceu já com grande capital político. 

Em 19 de março daquele ano, como uma resposta direta ao Comíssio da Central do Brasil, a oposição 

conservadora mobilizou uma manifestação de mais de 500 mil pessoas em São Paulo, que ficou conhecida como 

a Marcha da Família com Deus pela Liberadade. Nesta manifestação, havia uma grande reivindicação pela 

intervenção militar no poder executivo para evitar que Jango levasse o Brasil ao comunismo. Em 31 de março 

este desejo se concretizou, ao passo que uma rebelião organizada pelo general Olympio de Mourão deu início 

ao golpe militar nas ruas do Rio de Janeiro. Jango manteve-se inerte – temendo a eclosão de uma guerra civil e 

carecendo de reações viáveis, abdicou detomar ações efetivas contra a investida da oposição e dos militares. 

Assim, o presidente democraticamente eleito se exilou e o cargo da presidência foi declarado vago pelo 

Congresso Nacional. Isto abriu caminho para que os militares formalmente ocupassem o poder executivo. 

Após derrubarem Jango, os militares originalmente pretendiam entregar o mandato presidencial para 

o presidente da Câmara dos Deputados, Rainieri Mazzili, e convocar novas eleições. Contudo, acabaram 

mudando de ideia e assumiram que a intervenção militar deveria ser mais significativa e duradoura. Dessa 

maneira, uma junta militar provisória tomou o controle do poder executivo e estabeleceu o Ato Institucional 1 

(AI-1), que estabelecia a base para o novo regime militar. Dentre suas várias diretivas, o AI-1 estabelecia uma 

profunda modificação do poder legislativo, permitindo ao governo militar cassar mandatos legislativos, 
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suspender direitos políticos ou afastar do serviço público qualquer um que fosse visto como uma ameaça à 

segurança nacional. No mesmo ano de sua promulgação, o AI-1 levou à cassação de 102 mandatos 

parlamentares – todos aqueles que se opunham à autoridade militar eram sumariamente eliminados do jogo 

político. Dentre estes, havia várias figuras de esquerda e grandes defensores da democracia como Jânio 

Quadros, João Goulart, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. 

O AI-1 também encerrou o voto popular direto para a presidência, estabelecendo que o presidente 

deveria ser eleito através de eleições indiretas no Congresso. Como os opositores tinham seus direitos políticos 

suspensos, o resultado eleitoral sempre viria a favorecer os interesses da junta militar no poder. Desta forma, o 

general Humberto de Alencar Castelo Branco (conhecido como Castelo Branco) foi eleito e empossado como o 

primeiro presidente da república do novo regime militar, abrindo caminho para a promulgação de vários outros 

Atos Institucionais e reformas que rompiam com a democracia no Brasil. Os Atos Institucionais se 

sobrepunham à Constituição e essencialmente garantiam aos militares o controle absoluto da política brasileira 

e a prerrogativa irrestrita de suprimir seus opositores. Dentre os Atos Institucionais mais notáveis vale a pena 

citar o AI-5 de 1968, considerado o mais autoritário ato institucional baixado durante o regime militar. Tal Ato 

Institucional vigorou por mais de 10 anos, expandindo o direito do presidemte de cassar mandatos, intervir em 

estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa, decretar recesso do Congresso e assumir suas 

funções políticas. O AI-5 também suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, o que conferiu ao regime 

militar uma grande liberade para punir sumaria e severamente quaisquer indivíduos considerados subversivos. 

A partir disso, aconteceram incontáveis casos de desaparecimentos, tortura e assassinato – tudo em nome da 

manutenção do regime e do combate ao comunismo. E é exatamente neste contexto político que se sucederam 

os eventos da Guerrilha do Araguaia.  
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2. A Guerrilha do Araguaia 

Buscando contra-golpear o regime militar, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) criou o movimento 

que ficou historicamente conhecido como a Guerrilha do Araguaia. A região do Norte do país na qual corre o 

Rio Araguaia era habitada por muitos trabalhadores em condições de pobreza, como garimpeiros, caçadores, 

trabalhadores rurais explorados por latifundiários e migrantes procurando por quaisquer atividades econômicas 

que lhes trouxessem condições de sobrevivência. Dado este contexto, o PCdoB enxergou um grande potencial 

para propagar seus ideais comunistas e incitar uma revolução contra o regime militar então vigente. A estratégia 

era montar uma base de guerrilha na região, inspirando-se no exemplo da Revolução Cubana e da Grande 

Marcha chinesa. 

A partir de 1967, após terem recebido treinamento na China, lideranças do PCdoB começaram a 

chegar na região. Os membros do partido buscaram se integrar entre a população local e efetuar treinamentos 

militares na selva até que tivessem capacidade tática e apoio popular o suficiente para iniciar a guerrilha. Com o 

passar dos anos, mais membros do partido e opositores do regime militar em geral se juntaram à Guerrilha, 

somando um total de aproximadamente 60 membros no começo dos anos 70. Chegando no Araguaia, 

normalmente se estabeleciam entre os locais como pequenos comerciantes, donos de bar, médicos, parteiros, 

pescadores, fazendeiros, etc., ao mesmo tempo que organizavam pequenas reuniões com a população rural com 

o intuito de fazer propaganda política.  

No início de 1972, justo quando os guerrilheiros julgavam estar prestes a atingir as condições ideais 

para o início da luta armada, algumas deserções e prisões de membros da Guerrilha levaram o governo militar a 

tomar ciência sobre os planos da revolução. Assim, o exército mobilizou contingentes para conter a ação dos 

guerrilheiros antes mesmo que começassem sua campanha efetivamente. Através de várias operações – 
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Operação Papagaio, Sucuri, Marajoara e Limpeza – o exército foi capaz de dar um fim às forças guerrilheiras. 

Estima-se que morreram, no conflito, 20 militares, 67 guerrilheiros e 31 camponeses. Muitos dos corpos de 

guerrilheiros permanecem desaparecidos depois de décadas, e é exatamente a partir deste contexto que foi feita 

a denúncia do Caso Guerrilha do Araguaia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

3. A petição do caso 

Como explicado anteriormente neste Boletim, há uma tramitação específica dentro do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos para que uma denúncia de violação aos direitos humanos chegue até o 

tribunal da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Resumidamente, isto acontece quando a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos interpreta uma denúncia como admissível sob a jursidição da Corte e 

considera que o caso reportado não atingiu uma solução razoável entre as partes através de mediação. A 

Comissão, então, submete uma petição formal à Corte para que o caso seja julgado – este documento é 

extremamente importante, uma vez que resume a denúncia e toda a interação entre as partes que se deu no 

processo de mediação da Comissão. Neste tópico do Boletim, serão apresentados alguns dos méritos mais 

relevantes abordados na petição, porém é de extrema importância que todos os participantes deste comitê leiam 

o documento em sua íntegra. Boa parte dos parágrafos abaixo é uma citação direta desta fonte primária de 

informação. 

Vale ressaltar duplamente que os magistrados devem tomar a petição como o ponto inicial para 

analizar e formular um entendimento sobre o caso. Este caso está sendo julgado em novembro de 2010; 

portanto, os participantes deste comitê devem se ater a este recorte temporal ao analisarem informações e 

evidências – um relatório do governo que foi trazido a público em 2017 no mundo real, por exemplo, não 
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poderia ser citado dentro deste caso, porque ele teoricamente não existe no momento em que o julgamento está 

acontecendo. Enfim, prossigamos aos méritos. 

Em 7 de agosto de 1995 a Comissão recebeu uma petição contra a República Federativa do Brasil 

apresentada pela seção brasileira do Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL/Brasil) e pela Human 

Rights Watch/Americas. A petição se referia ao desaparecimento de membros da Guerrilha do Araguaia entre 

1972 e 1975 e a falta de investigação desses fatos pelo Estado brasileiro desde então. Julia Gomes Lund e outras 

21 pessoas foram presumivelmente mortas durante operações militares ocorridas na região do Araguaia. Desde 

1982 familiares destas 21 pessoas tentam, por meio de ação na justiça federal, obter informações sobre as 

circunstâncias do desaparecimento e morte dos guerrilheiros, bem como a recuperação dos corpos.  

Mais especificamente, a petição alega que houve violações aos direitos garantidos pelos artigos I 

(Direito à vida, à liberdade, à segurança e à integridade da pessoa), XXV (Direito de proteção contra prisão 

arbitrária) e XXVI (Direito a processo regular) da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

(doravante denominada “Declaração Americana” ou “Declaração”) bem como pelos artigos 4 (Direito à vida), 8 

(garantias judiciais), 12 (Liberdade de consciência e religião), 13 (Liberdade de pensamento e de expressão), e 25 

(Proteção judicial) conjugados com o artigo 1(1) (obrigação de respeitar direitos) da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (doravante denominada “Convenção Americana” ou “Convenção”).  

Com a reabertura democrática do governo brasileiro, em 1982, os familiares dos 22 desaparecidos em 

questão ingressaram com uma ação na justiça federal brasileira, solicitando que fosse determinado o paradeiro 

dos desaparecidos, e fossem localizados os seus restos mortais, para que pudesse ser dado um enterro digno e 

para que fossem averbadas as certidões de óbito. Contudo, houve várias tramitações legais que levaram o 

processo a ser aberto e reaberto uma série de vezes – até o momento em que a petição foi apresentada perante a 

Corte, em março de 2001, ainda não havia sido apresentado sequer um veredito de primeira instância sobre o 
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caso. Assim sendo, os peticionarios alegam que os recursos internos são ineficazes para trazer reparações ao caso 

e que o Estado brasileiro não se empenha na apuração das responsabilidades e na sanção dos responsáveis. 

O Estado reconhece, através de lei federal (nº 9140 de 1995), a sua responsabilidade por 

desaparecimentos provocados por atividades políticas ocorridas entre setembro de 1961 e agosto de 1979 (não 

restrito à Guerrilha do Araguaia), bem como a sua responsabilidade de indenizar as vítimas e suas famílias. 

Contanto, o Estado não reconhece que os recursos internos de seus sistema judiciário tenham sido esgotados; 

portanto, clamando para que os magistrados da corte julguem o caso inadmissível. O governo brasileiro 

afirma que o processo legal interno iniciado pelos peticionários em 1982, embora dure muitos anos, está tendo 

seu trâmite regular em conformidade com as leis processuais brasileiras. Ademais, o Estado também afirma que 

a localização dos cadáveres, assim como a realização de perícias para determinar a causa da morte dos 

guerrilheiros, é impossível por conta da indisponibilidade de acesso à zona geográfica onde o combate à 

guerrilha ocorreu. Nesse mérito, o Estado também contraria o parecer dos peticionários ao dizer que não possui 

relatórios militares completos que informem sistematicamente os locais de sepultamento e as condições da morte 

dos indivíduos em questão. 

Outrossim, os peticionarios afirmam que por mais que a adoção da Lei nº 9140 de 1945 tenha sido 

uma medida importante tomada pelo Estado brasileiro para a reparação das violações denunciadas, esta ainda é 

incompleta dadas as suas reivindicações por justiça. Os peticionarios afirmam que a lei é insuficiente na 

medida em que não considera obrigatória a a puração das circunstâncias em que ocorreram as mortes, bem 

como a identificação dos responsáveis. Quanto a este último ponto, salientam que a aplicação da Lei de Anistia 

brasileira institucionaliza a impunidade e é contrária aos parâmetros normativos do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. Dado esse contexto, há um alegado conflito entre as leis internas do Estado – neste caso, a 

Lei de Anistia – e os compromissos assumidos por este como signarário da Convenção. É uma questão de 
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controle de convencionalidade, que se dá como uma das questões chaves deste caso. Afinal, as obrigações 

da Declaração podem se sobrepor às leis internas do país? 

Por fim, há tambem uma questão temporal que causa desentendimento entre as partes. Os fatos 

descritos ocorreram a partir de 1972, época em que o Estado brasileiro  não havia ratificado a Convenção. 

Sendo assim, seria possível julgar o caso?
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Com base na petição e nos argumentos trazidos pelas partes durante o debate, os magistrados 

redigirão e votarão uma sentença vinculante sobre o caso. A sentença deve basicamente estabelecer um 

entendimento da Corte sobre os fatos ocorridos (ou seja, a versão da história que está sendo tomada como 

legítima), o enquadramento ou não destes fatos como violações aos dispositivos do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (ou seja, se os fatos constituem uma violação), e caso haja violações, devem por fim ser 

atribuidas consequências proporcionais à gravidade destas.  

Pedimos encarecidamente aos magistrados que não leiam a sentença final deste Caso, finalizada e 

aprovada em 2010 no “mundo real”, pois isto poderia levar à aquisição de um certo viés nas deliberações, 

mesmo que inconscientemente. Encorajamos, entretanto, que os magistrados busquem exemplos de sentenças 

anteriores da Corte Interamericana de Direitos Humanos para entender como este documento deve ser redigido 

com verossimilhança. É um documento significativamente diferente de resoluções de comitês diplomáticos da 

ONU. Por fim, como prometido anteriormente, casos de jurisprudência relevante ao Caso Guerrilha do 

Araguaia que recomendamos a propósito de pesquisa são: Caso Barrios Altos vs. Peru e Caso Velásquez 

Rodrigues vs. Honduras. 

 

A Sentença
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