
CNDH solicita aos EUA entrega de documentos do período da ditadura civil-militar 
 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH emitiu hoje (05) ofício destinado à 
Embaixada dos Estados Unidos da América - EUA em que solicita a entrega de documentos 
referentes ao período da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) em posse do governo 
estadunidense. O pedido inclui a desclassificação (quebra de sigilo), à semelhança do ocorrido 
com a Argentina – ao longo dos três últimos anos (2016-2019), os EUA realizaram a 
desclassificação e entrega de documentos referentes ao regime militar argentino, ocorrido 
entre 1976 e 1983.  

O ofício, assinado pelo presidente do colegiado, Leonardo Pinho, após decisão da Mesa Diretora, 
é dirigido ao encarregado Interino de Negócios da Missão Diplomática dos EUA no Brasil e 
baseia-se na Convenção Interamericana de Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário 
(Decreto nº 678/1992) e na Sentença de 24 de novembro de 2010 referente ao Caso Gomes 
Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

No pedido, o CNDH lembra que documentos que vieram a público em 2018, de registros da CIA 
(órgão de inteligência dos EUA) revelam que os generais Ernesto Geisel, presidente do Brasil à 
época, e João Figueiredo, então diretor do Serviço Nacional de Informações (SNI), e que 
assumiu a Presidência da República em seguida, sabiam e concordaram com execução sumária 
de cidadãos brasileiros pela ditadura no Brasil, afrontando os direitos fundamentais garantidos 
pelas Declarações Internacionais de Direitos Humanos.  

O documento, datado de 11 de abril de 1974, assinado pelo então diretor da CIA, Willian Colby, 
e endereçado ao então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, diz que Geisel foi 
informado, logo após assumir a Presidência, da morte de 104 pessoas opositoras da ditadura 
no ano anterior, e que o mesmo teria mantido a autorização para execuções sumárias, adotada 
durante o governo do presidente Médici (1969-
1974) [Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-05/itamaraty-vai-pedir-
acesso-documentos-da-cia-sobre-ditadura-militar]. 

“O acesso a esses documentos é de fundamental importância para o direito à memória, à 
verdade e à justiça e para a revelação da participação de autoridades públicas em graves crimes 
contra a humanidade e no desaparecimento forçado de cidadãos brasileiros como Fernando 
Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido em fevereiro de 1974, depois de ter sido preso 
no Rio de Janeiro por agentes do DOI-CODI – o órgão de repressão do governo brasileiro 
durante o regime militar”, afirma o ofício do CNDH. 

Competência do CNDH 

O CNDH, criado pela Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, tem por finalidade a promoção e 
a defesa dos direitos humanos mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e 
sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos, e a proteção 
aos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos ou sociais previstos na 
Constituição Federal, nos tratados e atos internacionais celebrados pela República Federativa 
do Brasil.  

Em conformidade com a legislação citada, o CNDH goza da prerrogativa de requisitar 
informações, documentos e provas necessárias às suas atividades (art. 5º, II) para realização 
de procedimentos apuratórios de situações ou condutas contrárias aos direitos humanos. 
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