
Direitos Humanos x Ditadura Militar do Uruguai

Introdução
A América Latina, na segunda metade 
do século XX, foi assolada por 
ditaduras militares. Tais ditaduras 
representaram um movimento 
coordenado e organizado, na medida 
em que se deram em quase todos os 
países da região.

Resumo
Este trabalho versa sobre o período de 
ditadura militar no Uruguai o qual se 
desarrochou entre os anos de 1973 e 
1985, as conseqüências para a 
sociedade uruguaia e as 
inconstitucionalidades das leis 
firmadas ao final do regime ditatorial, 
que violam os Direitos Humanos das 
vítimas, sendo elas: a leis de Anistia e 
a lei de Pretensão Punitiva do Estado 
– Caducidade n° 15. 848. 

Objetivos
Fazer uma análise dos pontos 
considerados decisivos no período da 
ditadura militar no Uruguai, assim 
como a existência do Movimento de 
Liberação Nacional (Tupamaros), as 
conseqüências geradas na sociedade 
pós-regime, como leis que foram então 
firmadas analisadas luz da 
Constituição vigente em relação aos 
direitos humanos violados, e as 
possíveis motivações para realização 
de dois referendos com o intuito de 
anular a lei de Caducidade.

Resultados
Entre os resultados obtidos através 

desta pesquisa começamos descrever os 
motivos pelos quais se pode considerar a 
inconstitucionalidade da Lei de 
Caducidade que se constata quando se 
faz uma analise a luz da atual 
Constituição, principalmente em seus 
artigos 7°, 8°, 10°, 12°, 15° da Seção II, 
Direitos, Deveres e Garantias. Frente a tal 
contexto se pode compreender existam 
mobilizações para que esta lei seja 
anulada. O que, no entanto, ainda não se 
pode afirmar são os motivos e as 
dificuldades que a população uruguaia 
enfrentou nos plebiscitos realizados até 
hoje e que resultaram na manutenção da 

lei. 
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