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Pelo direito à memória e à verdade

Diva Soares Santana* 

Estamos em vésperas agora em março, de completar cinquenta anos do golpe 
militar em nosso país (1964 a 1985). Destes, devemos lembrar para nunca 
esquecer os 21 anos de uma ditadura que deixou um saldo até os dias atuais de 
indeterminação quanto às circunstâncias sobre as mortes e desaparecimentos de 
centenas de patriotas. Além disso, muitos foram perseguidos, tiveram seus passos 
rastreados, as liberdades cerceadas e sem escolha, muitos deixaram o país para 
fugir da prisão tortura e da morte. A tantos foram negados os direitos do exercício 
profissional, da conclusão de cursos e até mesmo do desenvolvimento profissional. 
Famílias viveram o tormento de terem seus lares violados, pertences manipulados, 
permanentes vigílias por serem parentes de oposicionistas ao regime.

Ao longo dos anos, ainda não há um registro da totalidade das vítimas desse 
regime, ou seja, dos perseguidos, dos mortos e desaparecidos. Uma das causas 
dessa incerteza é a carência da acessibilidade a todos os arquivos sobre os atos 
da ditadura militar.

A repressão atingiu todos os Estados da União com alto nível de organização e 
repressão. No Estado do Pará deflagrou uma feroz perseguição e repressão a um 
contingente composto em sua maioria de camponeses e mulheres, com o objetivo 
de caçar os comunistas que viviam naquela região.

Calcula-se que cerca de 50 mil pessoas teriam sido detidas só nos primeiros meses da 
ditadura. O Projeto Brasil Nunca Mais, pesquisou 707 processos políticos formados 
na Justiça Militar, entre 1964 e 1969 e contabilizou 7.367 acusados judicialmente e 
10.034 atingidos na fase de inquérito. É necessário ressaltar que estes números se 
referem aos que sofreram investigações e foram processados. São incontáveis os 
números de pessoas que viveram na clandestinidade, ou mesmo sofreram os mais 
variados tipos de perseguições.

* Vice-Presidente do GTNM-BA.
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Com o advento da Lei da Anistia em 1979, o país inicia uma nova fase de 
democratização e como a referida Lei não contemplou um segmento da sociedade 
que não localizavam seus parentes por estarem desaparecidos, os familiares 
se organizaram e cobraram da União esclarecimentos. Fruto da mobilização em 
1995 foi sancionado o Projeto de Lei que deu origem a Lei 9140/95, inicialmente 
reconhecem 136 pessoas desaparecidas, constantes das pesquisas dos familiares e 
organiza a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP).

Os primeiros 509 requerimentos chegam a CEMDP, incluindo os 136 desaparecidos, 
solicitando as seguintes informações: se mortos, as circunstâncias das mortes, 
os locais de sepultamento, atestado de óbitos, e abertura dos arquivos militares; 
outros 373 processos de familiares das pessoas que foram mortas e sepultadas, 
requerendo a inclusão, conforme a citada lei. Na maioria dos casos, os parentes 
não tiveram o direito de ver seus mortos na urna funerária.

Vale dizer que a discussão para elaboração do Projeto de Lei que cria a Lei 9140/95, 
baseia-se nas informações obtidas através dos Comitês Brasileiro pela Anistia e 
dos familiares que trabalharam incansavelmente na busca de informações sobre 
a militância e o paradeiro dos seus parentes, através de amigos e de ex-presos 
políticos. Muitos deles, quando na prisão, presenciaram cenas de torturas e maus 
tratos a companheiros que eram retirados das celas e não retornavam.

Nestes 29 anos, verdadeiras batalhas tramitaram nas diversas instâncias judiciais, 
com ações de familiares requerendo esclarecimentos sobre o paradeiro dos 
seus. Destas, os familiares dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, mesmo 
sem recursos, buscaram o escritório dos advogados Luis Eduardo Greenhalgh 
e Sigmaringa Seixas, que produziram ao longo deste período, libelos dignos de 
publicação em livros, cobrando e contestando os mais de 18 recursos, sendo 
que os dois últimos, impetrados pela Advocacia Geral da União, contra a decisão 
judicial que determina a abertura dos arquivos da guerrilha do Araguaia, localização 
dos restos mortais, traslado para sepultamento, dirigidos ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, e rejeitado em 2004, com a afirmação do relator da matéria 
o Desembargador Dr. Souza Prudente, “Precisamos abrir os arquivos da vergonha 
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histórica. Chegou à hora de cobrar o discurso do governo de que a esperança 
venceu o medo”.

Diante da decisão do TRF, a Advocacia Geral da União recorre ao Supremo Tribunal 
Federal (última instância) que no dia 27 de junho de 2008, em caráter definitivo 
decide manter a decisão da sentença de primeira instância proferida pela douta 
Juíza Solange Salgado, em 2003.

Em 2010 a Corte Internacional da Organização dos Estados Americanos condena 
o Brasil a promover os esclarecimentos às famílias sobre os desaparecidos da 
guerrilha do Araguaia, dentre outras ações.

A decisão dos Tribunais de Justiça, além de fortalecer a democracia, faz jus aos 
clamores das famílias, bem como, da sociedade brasileira que almeja a justiça 
com transparência e acima de tudo, que prevaleça a verdade, a preservação da 
memória como contribuição para a construção da história e que os nossos mortos 
descansem em paz e parem de caminhar.

Recentemente, em 2011 a Presidenta Dilma Roussef, sancionou a Lei 15.528, 
criando a Comissão Nacional pela Verdade e a Lei 12.527 que regulamenta o acesso 
a documentos públicos, a qual retiram a possibilidade de sigilo de documentos 
referentes a violações de direitos humanos. Abrem-se assim, novas possibilidades 
na reconstituição das violências praticadas pelos órgãos de repressão política.

 Ademais entendemos que a abertura dos arquivos das Forças Armadas, levará a 
identificação dos locais de sepultamento e esclarece às circunstâncias das mortes 
dos mais de 80 desaparecidos por motivos políticos.


