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Extra Classe – Como o senhor 
e a família recebem essa deci-
são da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e o que ela re-
presenta após todos esses anos?

Ivo Herzog – O processo da pró-
pria Corte vinha já há quase nove 
anos, porque o Tribunal tem um rito 
bastante extenso e até certo ponto 
moroso. Estávamos muito ansio-
sos, pois sabíamos que a Corte 
tinha definido uma sentença já há 
alguns meses, que ainda não era 
pública. Pelo histórico das Cortes 
no Caso Araguaia e em outras de-
cisões sobre casos de crimes da di-
tadura, a gente estava muito otimis-
ta que o desfecho seria favorável a 
uma investigação para apontar os 
culpados pela morte do meu pai e 
para virar a página dessa história. 
Com certeza, na hora em que saiu 
a sentença e confirmou nossas ex-
pectativas, trouxe muita alegria.

por Gilson Camargo

Após quase quatro décadas de busca por justiça e reparação, a 
família de Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 25 de 
outubro de 1975, conseguiu derrubar a mentira oficial sustentada pelos 

governos militares de que o jornalista, de 38 anos, teria se suicidado. Em março de 
2013, a viúva, Clarice Herzog, e os filhos Ivo e André receberam a certidão de óbito 
corrigida com a verdadeira causa da morte do pai: lesões e maus-tratos sofridos 
durante interrogatório no Destacamento de Operações de Informações (DOI), 
departamento do Centro de Operações de Defesa Interna, (Codi), órgão subordinado 
à Segunda Divisão de Exército, em São Paulo. Era o início de uma nova batalha 
para que o crime seja investigado e punido. No início de julho deste ano, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), órgão jurisdicional composto por 
sete juízes nacionais de estados-membros da OEA, condenou o Estado brasileiro 
pela violação ao direito de conhecer a verdade sobre o assassinato do jornalista, 
determinou a abertura de investigações e uma retratação pública sobre o caso, e 
declarou o crime como imprescritível. A decisão levou o Ministério Público de São 
Paulo a reabrir as investigações no dia 30. “A sentença abre uma porta de esperança 
para que o governo brasileiro haja com dignidade e nos permita ter a versão oficial 
sobre o que aconteceu com nossos parentes”, afirma nesta entrevista ao Extra Classe 
o engenheiro Ivo Herzog, filho do jornalista, e conselheiro do Instituto Vladimir Herzog
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Direito à verdade
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EC – Qual o alcance da sen-
tença em termos de reparação?

Herzog – Existe um grande em-
pecilho na busca de justiça e de 
reparação que é a Lei da Anistia, 
que embasa uma série de enca-
minhamentos que o Judiciário bra-
sileiro vem dando para as vítimas 
daquele período, não deixando 
que a gente investigue, que a gente 
descubra e tenha uma versão ofi-
cial sobre o que aconteceu com os 
nossos parentes. Meu pai é só um 
deles. Essa sentença torna absolu-
tamente público que o entendimen-
to da comunidade internacional à 
qual o Brasil é signatário é de que 
esse tipo de crime é imprescritível e 
tem que ser investigado, a verdade 
tem que ser colocada e as pessoas 
responsáveis têm que ser levadas à 
justiça. Então tem uma Corte, uma 
das mais altas Cortes com o pen-
samento alinhado com as outras 
famílias e abre uma porta de espe-
rança para que o governo brasilei-
ro haja com dignidade e nos permi-
ta ter a versão oficial sobre o que 
aconteceu com nossos parentes.

  
EC – Como acreditar que 

aqueles que governam o país 
hoje numa linha de retrocessos 
possam cumprir tratados inter-
nacionais para investigar o pe-
ríodo de exceção?

Herzog – Não vou fazer julga-
mento sobre esse ponto. A jurispru-
dência é muito nova, tem 30 anos, 
e as coisas estão mudando. O olho 
jurídico e a demanda da sociedade 
por esse olhar vêm evoluindo em 
uma direção boa e de uma manei-
ra rápida. Os ministros do Supre-
mo já embasam seus argumentos 
para decisões a partir da conven-
ção da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Eles usam tra-
tados internacionais como referên-
cia para as decisões. Eu prefiro 
acreditar que o país está em um ní-
vel de soberania que vai ser dentro 
do cenário nacional uma nação e 
não um bando de gente.

EC – A CorteIDH identifica o 
caso Herzog como um dos “cri-
mes cometidos em um contexto 
sistemático e generalizado de 
ataques à população civil”. Tem 
relação com o contexto atual?

Herzog – Na realidade você traz 
uma dimensão que eu costumo 

abordar muito: o caso Herzog não 
é um caso sobre o passado, é um 
caso sobre o presente, porque exis-
te um processo de impunidade dos 
crimes de Estado contra a popula-
ção. Eu, por exemplo, eu faço parte 
da ouvidoria das polícias do esta-
do de São Paulo. Aqui no estado a 
Polícia Militar no ano passado ma-
tou mais de 900 pessoas, na maio-
ria jovens, negros, da periferia. Es-
ses crimes não vão a julgamento. 
Não vão a julgamento de maneira 
sistemática, não vão a julgamento 
agora, não iam na época da dita-
dura, nem do Estado Novo, nem da 
escravidão ou da alienação dos 
povos indígenas. E o resultado des-
se processo de impunidade, de co-
locar o Estado acima da lei é uma 
forte cultura de violência colocada 
no Brasil. A gente ainda vive em re-
giões privilegiadas que são muito 
violentas, mas não se comparam 
por exemplo com a violência no 
campo. E casos que a gente não 
sabe, que não se tornam célebres.

EC – Por exemplo?
Herzog – A gente tem informes 

de regiões do Brasil onde há cida-
des em que 100% das jovens de 12 
anos ou mais já foram violentadas. 
Dezenas ou centenas de cidades 
em que existe a tradição das mães 
levarem suas filhas para servirem 
aos políticos em troca de dinheiro. 
Isso faz parte do mesmo país em 
que eu e você vivemos. Tudo tem 
um elemento comum, que é uma 
cultura de violência, em que as 
pessoas se dão o direito de respon-
der com violência às suas inquie-
tações porque existe uma impuni-
dade, existe um olhar cúmplice do 
Estado às ações de violência.

EC – Como explicar a violência 
policial, a morte e o encarcera-
mento de jovens, os 40% da popu-
lação carcerária sem julgamento?   

Herzog – Eu acho que não existe 
segurança pública no Brasil. A Polí-
cia Militar não tem na sua vocação 
a segurança pública, mas a prote-
ção ao Estado e aí de repente eu e 
você viramos o inimigo do Estado a 
ser eliminado pela Polícia Militar. É 
por isso que se mata tanto. O Có-
digo Penal é deficitário, o agente 
público da segurança, o policial, é 
deficitário, a Polícia Civil que deve-
ria investigar está sendo sucateada 

em todo o Brasil. Tem o sistema ju-
diciário em que os processos se tor-
nam morosos e acontece um pouco 
do que você falou que tem mais de 
um terço da população presa que 
ainda não foi a julgamento e outro 
terço que a sentença já prescreveu 
e o processo está parado.

EC – Qual a diferença entre os 
crimes da ditadura e aqueles co-
metidos pelo Estado na atualida-
de, os “crimes comuns”?

Herzog – Um crime que o Esta-
do comete contra o cidadão nunca 
é muito comum, porque o Estado 
está aí para proteger o cidadão e 
quando esse Estado se volta contra 
esse cidadão e nega seus direitos, 
isso é de uma gravidade enorme. 
A gente não tem uma linha clara 
que mostre que os crimes que a di-
tadura fez são mais graves do que 
o Estado está fazendo hoje. Ainda 
existem operações “secretas” feitas 
pelo Estado. Pegando o exemplo 
do Amarildo, aquela detenção tem 
indícios de que ele foi torturado, 
estava desaparecido. Se você não 
citar nomes, nem datas e só des-
crever os fatos fica difícil saber se 
se trata de um caso ocorrido na di-
tadura ou depois. Os procedimen-
tos são muito semelhantes, a forma 
como as coisas foram feitas.

EC – Os métodos são os mes-
mos?

Herzog – Porque a polícia é a 
mesma, inclusive.

EC – O comunista, o pobre, o 
cidadão. Quem é o inimigo do Es-
tado hoje?

Herzog – Na realidade não era 
o comunista, né? O anticomunismo 
era um chavão que se aplicava, 
mas o inimigo era quem pensava 
diferente do governo colocado no 
momento. Há dezenas de pessoas 
que foram presas que não eram 
comunistas, eram outras coisas, 
eram de esquerda. Teve militares 
que foram presos também. A or-
dem era mais ou menos a seguinte: 
“a gente não tem a capacidade de 
dialogar, se você pensa diferente 
da gente, você vai ser excluído”. E 
essas pessoas foram exiladas, pre-
sas, torturadas, mortas etc.

EC – Nesse sentido, o caso do 
seu pai é exemplar. Ele era jorna-

lista, diretor de jornalismo da TV 
Cultura, se apresentou de forma 
voluntária para depor no DOI 
Codi. Era filiado ao PCB, não ti-
nha perfil de “subversivo”, mas 
pensava diferente...

Herzog – Isso mesmo. E a pro-
posta do partido na época não ti-
nha nada a ver com instituir uma 
União Soviética no Brasil. Era mais 
uma questão de uma articulação 
organizada para se debater as 
questões existentes com uma pers-
pectiva de liberdade e democracia.

EC – O senhor disse que a Lei 
da Anistia não deve ser revoga-
da. Por quê?

Herzog – É uma questão de in-
terpretação da Lei da Anistia. De 
entender o que ela quer dizer. Na 
última análise do STF (sobre o caso 
Herzog) foi usado o conceito de cri-
me correlato para justificar que a Lei 
da Anistia tem que ser aplicada aos 
dois lados, aos agentes do Estado e 
aos cidadãos que foram persegui-
dos pela ditadura. Só que do ponto 
de vista jurídico, o conceito de crime 
correlato não tem nada a ver com o 
que aconteceu. O meu pai era con-
tra o regime e com o trabalho dele 
fazia uma ação contra o Estado. Por 
isso foi preso, torturado e morto. Não 
tem correlação. O crime correlato é 
quando o cara que estava assaltan-
do um banco mata alguém na fuga. 
Isto tem uma correlação com aque-
le ato do assalto. Mas a ação de ter 
torturado e assassinado as pessoas 
que se opunham ao regime não tem 
nenhuma correlação com o ato do 
protesto contra o regime. Não há um 
efeito colateral. Foi feita uma distor-
ção grotesca de um conceito jurídico 
que tem um entendimento absolu-
tamente diferente do que foi usado 
para se justificar a aplicação da Lei 
da Anistia nos dois lados.

EC – Em 1992, o Ministério Pú-
blico de São Paulo pediu abertura 
de inquérito policial no caso Her-
zog, mas o Tribunal de Justiça con-
siderou que a Lei da Anistia seria 
um obstáculo à investigação. É por 
isso que o senhor diz que é uma 
questão de interpretação?

Herzog – Exatamente. Agora, é 
fato notório que a maneira como ela 
é aplicada no Brasil é única no mun-
do. A Lei da Anistia é pra anistiar 
crimes políticos. Por exemplo, tinha 
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uma ordem que você não podia pro-
testar em praça pública, o cara foi, 
protestou, foi preso. A pessoa teve 
que sair do Brasil, porque o trabalho 
dela era considerado subversivo. É 
nessa dimensão. Quem cometeu as-
sassinatos tem que ser julgado.

EC – A Corte também reco-
nhece o direito das famílias e da 
sociedade de conhecer a verda-
de. Como o Estado deve cumprir 
essa determinação? 

Herzog – O que a Corte enxer-
ga sempre é que o país tem que ter 
políticas de não repetição. Então 
tem que mostrar que o pensamen-
to do Estado mudou e ele tem que 
mostrar isso de maneira pública. A 
sentença fala em um ato público, 
de dimensão, mostrando o arre-
pendimento, sei lá o quê. A constru-
ção dessa memória é importante, 
a gente vê isso em países que ti-
veram questões de violência muito 
graves aqui perto. Se você vai pro 
Chile tem o Museu da Memória, 
a Alemanha tem museus do holo-
causto espalhados por todos os 
lugares para que aquilo não volte 
a acontecer. Porque, se não for as-
sim, vem esse capítulo complexo e 
depois se tenta fazer com que a po-
pulação esqueça e aí passam uma, 
duas gerações, o pessoal começa a 
achar de novo que a resposta para 
os problemas é aquilo que foi feito 
no passado, por desconhecimento.

EC – Por que a família recusa 
indenização?

Herzog – A família recusa por-
que a indenização é uma forma 
de perder o foco. É fácil fazer um 
cheque. Ainda mais quando o di-
nheiro não é seu.

EC – O senhor mencionou a 
Argentina, o Chile. Como está a 
investigação dos crimes da dita-
dura no Brasil?

Herzog – Está parada. A pró-
pria Comissão Nacional da Verda-
de tem um papel bastante limitado, 
ela trouxe avanços, mas é muito li-
mitada porque os militares se recu-
sam a liberar documentos. Quan-
do você vai aprofundar uma inves-
tigação, chamam a Lei da Anistia. 
E outra coisa, a Lei da Anistia não 
diz que não pode investigar, diz 
que não pode condenar. Primeiro, 
investigar se o cara é culpado ou 
inocente, em tese, deveria ser bom 
para inocentar se for o caso. Quan-
do você não quer nem que investi-
gue, já está assumindo a culpa.

EC – A recente revelação do 
Departamento de Estado dos EUA 
sobre o protagonismo do general 
Ernesto Geisel na execução de 
“subversivos” pelo regime altera a 
narrativa oficial sobre a ditadura?

Herzog – Com certeza. Só que 
existe uma lenda urbana sobre o 
Geisel ser o cara da abertura. Eu 
acho que existia uma guerra de 
informações, diziam que eram os 
aloprados, os porões da ditadura, 
e de repente a gente vê que não é 
isso, eram os palácios da ditadu-
ra, essa questão vinha lá de cima, 
dos mais altos comandos. Então é 
mais um ponto de uma informação 
muito recente que a gente tem que 
aprofundar e conhecer melhor.

EC – Qual a sua opinião sobre 
o atual contexto do país, em que 
autoridades de Estado e candi-
datos manifestam simpatia por 
torturadores da ditadura e inci-

tam o crime de tortura?
Herzog – É de tristeza, né? A gen-

te está aí nessa batalha há mais 
de 40 anos e ainda tem que tratar 
dessas questões básicas. Dá um 
certo cansaço, uma tristeza você ter 
que ficar tratando de questões que 
deveriam estar superadas e de re-
pente constatamos que não estão, 
porque não se tem essa narrativa, 
não se permite essa narrativa.

EC – Qual narrativa?
Herzog – O Estado comete um 

crime. Qual política impede que 
não se cometa no presente esse 
crime do passado? Você faz políti-
cas públicas para evitar repetição, 
que passam pela construção de 
memoriais, pela garantia de me-
canismos para que os fatos este-
jam nos livros de história.

EC – Mas quem faz apologia 
à tortura e pede intervenção mi-
litar tem simpatizantes e votos...

Herzog – O país tem uma po-
pulação de grande diversidade de 
pensamentos e demandas. Sempre 
vai ter gente de extrema-direita. E 
ele, de repente, é o único candidato 
que está dando respostas objetivas 
pra essas demandas. Vai até o limi-
te do absurdo, do grotesco, mas tem 
ouvintes, e o resto, os outros 85% da 
população que não pensam assim 
não encontraram ainda candidatos 
que deem respostas objetivas para 
suas demandas. Os políticos se pre-
ocupam demais em não se indis-
porem com esse ou aquele grupo, 
então, têm dificuldades em respon-
der objetivamente se são a favor ou 
contra coisas que são bem especí-
ficas, querem agradar todo mundo. 
Tudo bem, não querem agradar o 

cara de extrema-direita, não vão fa-
lar em volta da ditadura, mas têm 
dificuldade de falar qual o seu po-
sicionamento sobre a Reforma da 
Previdência, a Reforma Trabalhista, 
no máximo se posiciona contra ou 
a favor, mas não entra no detalhe, 
não trabalha a questão num nível 
que a gente precisa para atender 
os nossos anseios como população. 
Então tem 15% que encontra um 
candidato e vota nele, e tem 85% 
esperando o que vai acontecer.
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A Comissão da Verdade 
tem um papel limitado, 
trouxe avanços, mas é  

limitada porque os militares 
se recusam a liberar 

documentos


