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1- Corte Interamericana de Direitos Humanos decidirá sentença ao Brasil nos 
próximos meses 

2- Analista discute domínio nuclear e protagonismo brasileiro no cenário 

internacional 

3- OAB premia atuação em defesa dos direitos humanos 
4- Justiça Federal absolve militares envolvidos em ação no Morro da 
Providência 

 
 

1- Corte Interamericana de Direitos Humanos decidirá sentença ao Brasil nos 
próximos meses 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos deverá emitir nos próximos meses a sentença sobre a ação 
judicial movida contra o Estado brasileiro por familiares de mortos e 
desaparecidos no episódio da guerrilha do Araguaia (1972-1975). No dia 
21/05/10 encerraram-se os trabalhos da corte, que incluíram audiências e 
alegações finais. O representante do Estado brasileiro, ministro Gilson Dipp, 
corregedor nacional de Justiça, defendeu a validade da decisão do Supremo 
Tribunal Federal que recentemente negou uma revisão da Lei de Anistia (1979) 
alegando que esta beneficiou também os agentes de Estado acusados de 
terem cometido violações de direitos humanos no período do regime militar 
(1964-1985). No entanto, segundo o analista colombiano e especialista em 
justiça de transição, Rodrigo Uprimny, ainda há “enclaves autoritários que 
fazem com que o Estado continue em dívida com as vítimas” do regime. O 
jornal Folha de S. Paulo recordou que a guerrilha do Araguaia foi organizada 
na segunda metade dos anos 1960 por membros do Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), então em clandestinidade no país. O grupo avançou pelos 
estados do Pará, sul do Maranhão e Tocantins e, em 1972, iniciou-se um 
período de reação das Forças Armadas, que após três campanhas militares 
venceram o confronto e, desde então, os corpos de aproximadamente 60 
guerrilheiros continuam desaparecidos. Em 2009, o governo federal montou um 
grupo de buscas com o objetivo de encontrar os restos mortais dos 
desaparecidos, mas, por enquanto, nada foi localizado. (Folha de S. Paulo – 
Brasil – 22/05/10; O Estado de S. Paulo – Nacional – 22/05/10) 
 

 

2- Analista discute domínio nuclear e protagonismo brasileiro no cenário 

internacional  

O Jornal do Brasil informou que, segundo a Marinha brasileira, o país deverá 

dominar o ciclo completo do urânio em escala industrial ainda em 2010. Na 

avaliação de Alberto Montoya, professor de Relações Internacionais da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), essa conquista colocará o Brasil 

em um patamar geopolítico superior e poderá influenciar na busca por um 



assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Montoya ressaltou que para atingir esses objetivos o Brasil 

necessita ter um aparato militar equivalente às suas pretensões no cenário 

internacional. Entretanto, de acordo com o analista, tais avanços implicam em 

novas formas de se relacionar geopoliticamente, inclusive despertando 

desconfianças por parte de grandes potências. Sendo assim, é importante que 

o país adote políticas transparentes nessa área. O professor ainda destacou 

que está prevista para 2020 a operacionalização do submarino nuclear 

brasileiro, importante para garantir a soberania sobre os recursos marítimos, 

como por exemplo, o campo petrolífero do pré-sal. (Jornal do Brasil – 

Internacional – 24/05/10) 

 

 

3- OAB premia atuação em defesa dos direitos humanos 

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) entregou no dia 25/05/10 o Prêmio Franz de Castro Holzwarth de 

Direitos Humanos ao advogado e membro da Comissão Especial de Anistia de 

São Paulo, Idibal Pivetta. O prêmio será em homenagem a sua atuação em 

defesa dos direitos humanos durante o período do regime militar (1964-1985). 

(O Estado de S. Paulo – Nacional – 25/05/10) 

 

 
4- Justiça Federal absolve militares envolvidos em ação no Morro da 
Providência 
Os jornais Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil noticiaram que a Justiça 
Federal absolveu nove dos onze militares acusados de entregar três moradores 
do Morro da Providência aos traficantes do Morro da Minerva, no Rio de 
Janeiro. O fato ocorreu em junho de 2008 e os três jovens foram assassinados 
por membros da facção criminosa rival. Apenas o tenente Vinícius Ghidetti de 
Moraes e o sargento Leandro Maia Bueno permanecerão presos, aguardando 
o júri popular. Ambos responderão por homicídio triplamente qualificado, 
praticado com crueldade e sem possibilidade de defesa das vítimas, podendo 
ser condenados a um período de 12 a 30 anos de prisão. Os demais militares 
receberam a sentença do juiz Erik Navarro Wolkart, da 7ª Vara Federal 
Criminal, que alegou não existir indícios suficientes que comprovem a 
participação nos assassinatos dos jovens. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 
26/05/10; Jornal do Brasil – Cidade – 26/05/10) 
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* Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra de O Estado de S. Paulo não estão mais disponíveis gratuitamente na 
versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em receber as 



notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem solicitá-
las a observatoriodefesa@gedes.org.br. 
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