
A atuação dos advogados na defesa dos presos políticos 

 

 

Introdução: a defesa das liberdades em época de ditadura  

 

A proposta deste capítulo é relatar a participação de advogados que atuaram 

em defesa de presos e perseguidos políticos, principalmente em São Paulo, a partir 

das audiências realizadas na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

“Rubens Paiva”, do artigo “Em defesa da liberdade e da justiça: os advogados de 

perseguidos políticos de São Paulo nos anos de 1970”, de autoria da historiadora 

Janaína de Almeida Teles1, do Brasil Nunca Mais2 e o Perfil dos Atingidos3. Foi 

utilizado também o documento escrito por 35 presos políticos de São Paulo, uma 

carta, que ficou conhecido como o “Bagulhão”, dirigida ao Presidente do Conselho 

Federal da OAB. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

editou a publicação deste documento sob o título: “Bagulhão: A voz dos presos 

políticos contra os torturadores”, lançado em audiência realizada no dia 16 de junho 

de 2014. 

A Ditadura Militar perseguiu e reprimiu a população das mais diversas formas. 

Prevaleceu a violação de direitos. Criou-se um estado de exceção, autoritário. 

Implantou-se o terrorismo de estado. As pessoas que se opunham a este estado 

arbitrário ou eram suspeitas de se oporem tornavam-se o alvo principal da repressão 

política. Eram consideradas “inimigas do estado” e submetidas à truculência dos 

órgãos repressivos. Nem todas as pessoas que foram seqüestradas, submetidas a 

intensos interrogatórios, torturadas e mantidas na incomunicabilidade, chegaram a 

ser processadas pela Justiça Militar. Muitas passaram a ser reféns do aparato 

repressivo, mesmo quando colocadas em liberdade continuavam sendo vigiadas ou 

foram mantidas em cativeiro até serem assassinadas e “desaparecidas” em 

definitivo. Os processos judiciais não abrangeram o conjunto da população afetada 

pela truculência e violência do estado ditatorial. Houve um espaço obscuro e 

                                                            
1 TELES, Janaina de A. “Em defesa da liberdade e da justiça: os advogados de perseguidos políticos 
de São Paulo nos anos 1970”. Revista Brasileira de Ciências Criminais (IBCCRIM), v. 102, p. 287-
320, 2013. 
2 Brasil Nunca Mais (BNM) – Um relato para a História. 5ª. Edição. Arquidiocese de São Paulo. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1985. 
3 Projeto Brasil Nunca Mais. Perfil dos atingidos. Petrópolis: Editora Vozes, 1987. 
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nebuloso durante a ditadura, ainda não dimensionado e que, por estes motivos, 

pouco lembrado, por não ter sido (quase) mencionado e nem sempre registrado, no 

qual se destacaram a solidariedade e a dedicação de advogados. Atenderam 

pessoas na clandestinidade colocando, algumas vezes em risco sua própria 

segurança.  

 

[...] Idibal Pivetta4, Airton Soares5 e outros advogados atuaram, muitas 
vezes, na clandestinidade para tentar salvar a vida de seus clientes. [...] 
[...] Pivetta levava mensagens e informações para militantes no exterior, 
quando viajava para divulgar suas peças ou quando acompanhava as 
turnês do grupo “Teatro União Olho Vivo”. Alguns advogados davam fuga 
aos clientes escondendo-os em suas residências, estabelecendo contato 
com militantes dos agrupamentos clandestinos, os quais organizavam rotas 
para o exterior. Pivetta e Soares foram alguns dos que ajudaram a 
transportar militantes perseguidos até as fronteiras do país, conseguindo 
dessa maneira evitar a prisão e o assassinato de alguns de seus clientes.6 

 

Na entrevista de Idibal Pivetta, publicada no referido artigo, ele explica: 
 

[...] Levei várias mensagens para pessoas de lá (França), não sei se foi para 
o Aloísio Nunes (Ferreira Filho) [...], inclusive, de alguns padres para outros 
padres. [...] Não me cabia ler, as mensagens vinham fechadas e a gente 
assumia o risco de confiar no que estava escrito, que era algo em benefício 
de uma causa nobre [...]: 
[...] outras vezes a gente colaborou decisivamente na fuga de pessoas. [...] 
Teve a companheira do Luiz Alberto Sanz, a Didi. Quando ele foi preso, o 
casal morava numa pensãozinha na Santa Cecília. Ela o viu ser preso, fugiu 
pela janela e me ligou de madrugada: “Estou aqui e não tenho para onde ir, 
minhas coisas estão presas”. A gente foi buscá-la, levamos para casa de 
um amigo [...]. Depois, nós a ajudamos a fugir para o Chile. [...] Você dava 
uma verba, levava até o ônibus que ia para Porto Alegre, de onde se fazia 
uma triangulação que ia parar em Santiago, na época do governo de 
Allende. 
[...] Teve o problema da família Horta [...] e da Cida Horta. [...] ela era 
namorada de um professor de muito destaque e que foi assassinado pela 
repressão (o Antônio Benetazzo) [...] Ela me apareceu de madrugada e eu 
não sabia quem ela era. Peguei o carro e fiquei andando e perguntando 
várias coisas... [...] esta não tinha nenhuma chance, porque se não 
[ajudássemos], ela ia ser morta, o cara tinha acabado de ser assassinado. A 
gente a mandou via Porto Alegre também, eu tinha uns contatos lá e o 
pessoal se virava. Você pagava as despesas, isso por minha exclusiva 
vontade, não era organizado em nenhum grupo [...]. Eu tive vários casos 
assim. 

 

 

                                                            
4 Idibal Pivetta nasceu em Jundiaí (SP) em 1931. Foi advogado de presos e perseguidos políticos 
durante a Ditadura Militar (1964 – 1985). Teve atuação em São Paulo junto à Justiça Militar. 
5 Airton Soares foi advogado de presos políticos durante a Ditadura Militar (1964-1985). Atuou junto à 
Justiça Militar, em São Paulo. 
6 TELES, Janaína. Artigo citado. 
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Não há muitas obras que se dediquem exclusivamente a esse assunto. No 

livro coletivo Os advogados e a Ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos 

políticos do Brasil7, há perfis de quinze advogados, elaborados, no entanto, sem 

nenhuma pesquisa de documentos sigilosos em arquivo. 

A OAB-SP publicou Coragem: A advocacia criminal nos anos de chumbo (São 

Paulo, 2014) com muito breves perfis de advogados criminalistas que foram 

homenageados em sessões solenes na Câmara de Vereadores de São Paulo em 

1998 e na Câmara dos Deputados em 2003. Em outra obra coletiva, Advocacia em 

tempos difíceis,8 fruto de projeto apoiado pela Comissão de Anistia do governo 

federal, temos entrevistas com 34 desses advogados. 

O traço comum a essas obras está na identificação de que um regime político 

que ofende a liberdade incorrerá, necessariamente, no cerceamento do direito de 

ampla defesa e do contraditório, bem como na violação das prerrogativas 

profissionais da advocacia. Na ditadura militar brasileira, o advogado dos opositores 

da ditadura muitas vezes foi tratado, ele também, como inimigo político, e sofreu 

diversos constrangimentos ilegais mesmo diante do direito de exceção então 

vigente. 

A ditadura militar afastou magistrados de suas funções com base nos atos 

institucionais; o momento mais grave desse tipo de intervenção no Poder Judiciário 

foi a aposentadoria compulsória, após o AI-5, de três Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal, e um do Superior 

Tribunal Militar, o General Pery Bevilacqua.  

A falta de independência judicial agravava as condições de trabalho dos 

advogados de presos políticos e servia de ameaça para os juízes que ousassem 

decidir com base nas garantias fundamentais ainda vigentes. 

 

 

A atuação dos advogados na denúncia das graves violações de direitos 

humanos 

 

                                                            
7 SÁ. Fernando; MUNTEAL, Oswaldo; MARTINS, Paulo Emílio. Petrópolis; Rio de Janeiro: Voze 
Editora PUC - Rio, 2010. 
8 SPIELER, Paula; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo (coord.). Advocacia em tempos difíceis: Ditadura 
Militar 1964-1985. Curitiba: Edição do Autor, 2013.  
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Os advogados de perseguidos políticos tiveram uma atuação na defesa da 

vida, nas ações para o esclarecimento dos fatos e das circunstâncias em que se 

deram os assassinatos e desaparecimentos9. Desempenharam um papel destacado 

na denúncia sobre as graves violações dos direitos. Orientaram e informaram os 

familiares e os presos. A solidariedade talvez tenha sido a principal prática 

desenvolvida pelos advogados durante a ditadura. Muitos mecanismos jurídicos 

estavam interditados ou não eram sequer considerados pelo próprio Poder 

Judiciário. Por exemplo, se encontrava suspenso o habeas corpus desde a 

decretação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968. Eles enfrentaram muitas 

dificuldades naquele momento em que o país estava submerso no obscurantismo de 

uma ditadura que parecia interminável, na qual: 

 

[...] a arbitrariedade foi a regra, impedindo a apreciação judicial dos atos 
praticados com base nos atos institucionais e nos complementares, e ao 
abolir, pelo AI-5, o “habeas corpus” para os crimes políticos, fez com que a 
defesa contra esses abusos se tornasse mais difícil; não apenas, note-se, a 
defesa judicial, mas também a de caráter político, que se viu cerceada pela 
ampliação dos poderes de censura, de cassação e suspensão dos direitos 
políticos [...]10 
 

 
Além disso, outras formas de recursos internos estavam, na prática, vedadas: 

o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), órgão da estrutura 

do Ministério da justiça, criado por lei aprovada no final do governo de João Goulart 

(lei nº 4319 de 16 de março de 1964), mostrou-se inoperante durante toda a ditadura 

militar. Ele era composto, inicialmente, pelos seguintes membros: Ministro da Justiça 

e Negócios Interiores, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Professor Catedrático de Direito Constitucional de uma das Faculdades 

Federais, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Presidente da 

Associação Brasileira de Educação, Líderes da Maioria e da Minoria, na Câmara dos 

Deputados e no Senado. 
                                                            
9 Com atuação em São Paulo, podem ser destacados Airton Esteves Soares, Aldo Luis e Silva, 
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Antônio Funari Filho, Arnaldo Malheiros Filho, Belisário dos Santos 
Jr., Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Hélio Henrique Pereira Navarro, Iberê Bandeira de Melo, 
Fahid Tahan Sab, Idibal de Almeida Pivetta, José Carlos Dias, José Roberto Leal de Carvalho, Júlio 
Fernando Tolaedo Teixeira (falecido), Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Olavo Baptista, Márcia Ramos 
de Souza, Marco Antônio Rodrigues Nahum, Maria Luiza Flores da Cunha Bierrenbach, Maria Regina 
Pasquale, Mário Simas, Raimundo Pascoal Barbosa (falecido em 2002), Rosa Maria Cardoso da 
Cunha, Tales Castelo Branco de Passos, Virgílio Egydio Lopes Enei. 
10  FERNANDES, Pádua. “A carta à OAB em 1975; os presos políticos denunciam a ditadura”. In: 
“Bagulhão”: “A voz dos Presos Políticos contra os torturadores”, Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo “Rubens Paiva”, 2014, p.57. 
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A OAB, que detinha um assento no Conselho, fez campanha, na gestão de 

Samuel Vital Duarte, para a instalação do órgão. Em 1968, Duarte escreveu a Costa 

e Silva que “Violências ao direito de advogados e, em outra escala, os episódios de 

massacre dos índios no interior de alguns Estados, bem como a agressão armada 

da Polícia contra estudantes nesta cidade [Rio de Janeiro][...] atestam a 

necessidade de uma severa vigilância em favor dos direitos da pessoa humana [...]” 

11. A instauração ocorreu em 30 de outubro de 1968. 

Durante o governo Médici, a lei foi alterada para diminuir a transparência e 

aumentar o controle do governo em sua composição: 

 

Em 1971, a Lei nº 5.763 aumentou o número de componentes, assegurando 
a maioria para o governo, reduziu pela metade a frequência das reuniões e 
tornou-as secretas. Essa alteração da lei deixou flagrante a oposição do 
governo Médici aos direitos humanos. Em seu governo, bem como no de 
Geisel, o CDDPH praticamente não funcionou; a reativação ocorreu apenas 
no governo Figueiredo.12 

 

Durante o governo Geisel, o CDDPH nem mesmo se reuniu. Foi retomado no 

governo do general Figueiredo, porém sem efetividade na proteção dos direitos 

humanos. 

Houve advogados que fizeram do exercício da profissão uma bandeira de luta 

e por isso sofreram também perseguições, prisões, torturas e assassinatos. Houve 

advogados que passaram a ter sua militância política na clandestinidade. Outros 

tiveram que ir para o exílio.  Na lista de 436 mortos e desaparecidos do Dossiê feito 

pelos familiares, pelo menos 11 são advogados. São eles:  

 

1. Antonio Joaquim de Souza Machado (nascido em 13/09/1939 e 

desaparecido no Rio de Janeiro, em 15/02/1971); 

 2. Arno Preis (nascido em 8/07/1934 e assassinado em 15/02/1972, em 

Paraíso do Norte, hoje Tocantins e à época Goiás.);  

3. Demerval da Silva Pereira (nascido em 16/02/1945 e desaparecido, na 

região do Araguaia, em 28/03/1974); 
                                                            
11 ROLLEMBERG, Denise. Memória, Opinião e Cultura Política. A Ordem dos Advogados do Brasil 
sob a Ditadura (1964-1974). Daniel Aarão Reis; Denis Rolland. (org.). Modernidades Alternativas. Rio 
de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2008, p. 57-96. 
12 FERNANDES, Pádua; GALINDO, Diego Marques. Tortura e assassinato no Brasil da Ditadura 
Militar: O caso de Olavo Hansen. Revista Histórica. Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 26, 
junho de 2009, disponível em < http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/ materias/ anteriores/edic 
ao36/materia02/>. 
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 4. Henrique Cintra Ferreira de Ornellas (nascido em Itapira (SP) e 

assassinado em Brasília, em 16/08/1973);  

5. Rosalindo Souza (Mundico) (nascido em 02/01/1940 e desaparecido na 

região do Araguaia no dia 16/08/1973);  

6. João Leonardo da Silva Rocha (nascido em 04/08/1939 e desaparecido em 

junho de 1975, em Palma do Monte Alto (BA); 

 7. James Alen Luz (nascido em, 21/12/1938 e morto em 24/03/1973, em 

Porto Alegre/RS);  

8. Luiz Ignácio Maranhão Filho (nascido em 25/01/1921 e desaparecido em 

São Paulo, em 03/04/1974); 

 9. Orlando da Silva Rosa Bomfim Júnior (nascido em 14/01/1915 e 

desaparecido no Rio de Janeiro, em 08/10/1975);  

10. Paulo de Tarso Celestino da Silva (nascido em 26/05/1944 e 

desaparecido em 12/07/1971, no Rio de Janeiro); 

11. Jayme Amorim Miranda (nascido em 18/07/1926 e desaparecido em 

04/02/1975, no rio de Janeiro (RJ). 

 

Na época do desaparecimento do advogado Paulo de Tarso, a OAB-DF 

enviou oficio ao presidente da República, assinado pelo seu presidente, Moacir 

Belchior, Presidente da OAB-DF de 1971 a 1973, em 28 de janeiro de 1972 no qual 

afirmava: 

 

[...] ter razões para preocupar-se com o silêncio do Ministério da Justiça a 
respeito do destino do advogado Paulo de Tarso Celestino da Silva e estar 
temerosa pela sua integridade física, já que são discorridos mais de seis 
meses do seu desaparecimento, [...] no Ministério do Exército, através de 
seu chefe de gabinete, obteve informação de que Paulo de Tarso Celestino 
da Silva fora preso por autoridades militares, mas que havia sido entregue à 
Polícia Federal e que somente no Ministério da Justiça se poderiam colher 
esclarecimentos neste sentido13. 

 

Nunca houve uma resposta nem para a OAB-DF nem para os familiares de 

Paulo Celestino. Ficou o registro da denúncia que hoje demonstra o esforço 

incansável de familiares e advogados na busca dos desaparecidos políticos e 

constrói a memória da luta contra os crimes da ditadura. 

                                                            
13 Dossiê Ditadura – Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil -1964-1985. IEVE – Instituto de 
Estudos sobre a Violência do Estado. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009, p.258. 
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Ivo Shizuo Sooma (1936 – 2009), formado pela Faculdade de Direito da USP, 

em 1972, foi um desses advogados ligado à causa da denúncia e da busca. Com 

perseverança e dedicação, investigou dois casos de advogados desaparecidos 

políticos que eram seus amigos e militantes do MOLIPO, assassinados pela ditadura 

militar: João Leonardo da Silva Rocha e Arno Preis. Foi por meio do seu trabalho 

que foram levantadas e registradas informações que tornaram possível encontrar os 

restos mortais do guerrilheiro Arno Preis. Ao ter noticias sobre sua morte, Ivo 

escreveu sobre o que ouviu do coveiro de um cemitério na cidade de Palmas em 

Goiás, hoje Tocantins: 

 

À época, policiais entregaram seu corpo ao coveiro, dizendo-lhe: ‘Enterra de 
qualquer jeito. Isso é um porco’. 
O coveiro, Milton Gonçalves, pensou consigo: “Isto não é um porco. Este é 
um homem. Alguém um dia virá procurar por ele”. Tomou então o cuidado 
de, junto ao local do sepultamento, erguer uma pequena pirâmide de 
concreto, sobre a qual fincou uma cruz de madeira, o que iria facilitar sua 
posterior localização, diferentemente do que ocorreu com muitos 
desaparecidos políticos 14. 

    

Houve alguns mortos e desaparecidos que não chegaram a se formar em 

Direito, mas foram estudantes nos cursos de Direito, como José Carlos da Mata 

Machado (Faculdade de Direito da UFMG, morto em 1973); Carlos Eduardo Pires 

Fleury (Faculdade de Direito da PUC/SP, assassinado em 1971); Fernando Augusto 

de Santa Cruz Oliveira (Faculdade de Direito da UFF, desaparecido em 1974), 

Eduardo Collier Filho (Faculdade de Direito da UFBA, desaparecido em 1974), 

Aylton Adalberto Mortati (Faculdade de Direito Mackenzie, desaparecido em 04 de 

novembro de 1971), José Wilson Lessa Sabag (Faculdade de Direito da PUC/SP, 

assassinado em 1969).  

O advogado Virgilio Lopes Eney prestou seu depoimento à Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, em audiência realizada em 

19/02/2013, dedicada ao caso Aylton Adalberto Mortati (desaparecido em 

04/11/1971, em São Paulo). Virgilio Lopes foi contratado pela mãe de Mortati para 

defendê-lo. Numa das vezes em que Virgilio foi até a Justiça Militar chegou a 

encontrar o atestado de óbito do Aylton Adalberto Mortati sobre a mesa da 2ª. 

Auditoria Militar. Ao tentar ler o documento, foi preso e interrogado nas 

                                                            
14 Idem. 
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dependências do DOI-Codi, quando tentaram convencê-lo  de que seu cliente nunca 

havia sido preso.  Virgilio relata assim o episódio: 

 

[...] eu fui procurado lá por 1971 mais ou menos, pela mãe do Mortati no 
meu escritório. Ela chegou e pediu, e ela foi muito justa, enérgica e falava, 
talvez eu nunca mais veja ele, mas eu queria saber do seu corpo. E ela foi 
uma figura sensacional porque ela foi atrás de todo mundo. {...} Ela queria o 
corpo do filho. Também na repressão, os repressores, alguns deles, gostam 
de certos agrados da família, agrados dos advogados. Às vezes apareciam 
dizendo que o Aylton foi visto em Fortaleza no Ceará e temos direito a isso 
e aquilo, e sempre pediam alguma colaboração. 

 

Segundo ainda o advogado Virgilio, o tal atestado de óbito que estava na 

mesa da Auditoria Militar acabou no seu bolso e ele continuou o seu relato:  

 

[...] e na saída da Auditoria, eu fui preso pelo Sargento Roberto que estava 
lá, era um funcionário da Auditoria. Acabei até sendo processado e fui 
absolvido no STF (Supremo Tribunal Federal), em 1974 ou 1975, não me 
lembro mais. A justiça militar ignorou completamente a prisão e o 
desaparecimento do Aylton, tanto é que ele foi julgado e eu fiz sua defesa. 
E eu me lembro muito bem que eu disse que eu defendia uma sombra, e 
uma sombra me defendia naqueles tempos difíceis [...]. 

 
A historiadora Janaína de A. Teles analisa a dinâmica do aparato da 

repressão política, no Brasil, que:  

 

Diferentemente do que ocorreu na Argentina, onde predominou o 
desaparecimento forçado (Calveiro, 2006, p.29-30), a repressão brasileira 
articulou diversas estratégias repressivas. A seletividade na condução das 
mesmas caracterizou a administração do poder e suas disputas dentro do 
aparato repressivo, combinando o uso da legalidade de exceção com 
práticas mantidas clandestinas. É fundamental ter em vista a estratégia 
repressiva adotada no Brasil não foi inteiramente extrajudicial. A justiça 
militar cumpriu um importante papel de legitimação do regime e de 
dissuasão e desmobilização da contestação política.  
 

Em sua análise, ela evoca Agamben15 para explicar como a ditadura 

procurava se esconder sob um manto de uma pretensa “legalidade”: 

 

A ditadura brasileira soube transitar com habilidade na “zona de indistinção” 
entre o “legal” e a “situação de fato” (Agamben, 2004, p.177). A manutenção 
de uma esfera pública que conservava dispositivos democráticos dava uma 
aparência de normalidade e legitimidade ao regime, desde a manutenção 
do Congresso Nacional, de um partido de oposição moderada e de um 
sistema judiciário, a despeito de seu perfil “de exceção”. [...] 

                                                            
15 Giorgio Agamben nasceu em Roma em 22/04/1942. É um filósofo italiano que tem investigado o 
“estado de exceção”. 
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[...] Essa legalidade de exceção possibilitou a coexistência de órgãos e 
instituições como os campos de concentração na Guerrilha do Araguaia, os 
DOI-Codi, a rede de centros clandestinos de extermínio, os Deops, a justiça 
militar e os presídios; uma das chaves determinantes do êxito da ditadura 
por um período relativamente longo. Esta sobreposição de hierarquias era 
parte da lógica repressiva, que criou uma gama diversificada de órgãos e 
funções que, a despeito de sua extensão, centralizava a decisão sobre a 
vida e a morte dos perseguidos políticos e os considerados 
“irrecuperáveis.16 
 

Sem liberdade de ação, os advogados dos perseguidos políticos criaram 

espaços e formas de atuação para lidar com uma justiça na qual predominavam a 

arbitrariedade e a manipulação dos mecanismos jurídicos. Foram porta-vozes dos 

que tinham sido silenciados. Trouxeram à tona anseios, preocupações e 

reclamações dos familiares. Apoiaram os presos políticos em suas mais diversas 

manifestações: greves de fome, protestos, denúncias de violações de direitos 

humanos, divulgando-as e transformando-as em recursos jurídicos que mesmo que 

não aceitos pela justiça militar eram utilizados para mostrar a truculência do regime 

militar.   

Os advogados de presos políticos chegaram a apelar até mesmo para o 

sistema interamericano de direitos humanos como forma de denunciar as violações 

aos direitos humanos ocorridas durante o período. Como na época o país ainda não 

era signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José 

da Costa Rica), as denúncias eram feitas com base na Declaração de Direitos e 

Deveres do Homem, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Foram apreciadas oito denúncias de violações aos direitos humanos que ocorreram 

entre 1968 e 1974, que se referem a casos de presos, mortos e desaparecidos 

políticos: Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, Eduardo Collier Filho, Ana Rosa 

Kucinski, Wilson Silva, Olavo Hanssen, Padre Antônio Henrique Pereira Neto, Paulo 

Stuart Wright, Joaquim Alencar de Seixas e Ivan Akselrud Seixas. Como resposta, 

invariavelmente, o Brasil se opunha às investigações das denúncias de tortura, 

argumentando que não havia nenhuma violação aos direitos humanos no país e que 

as alegações eram frágeis e insuficientes17.  

 

 

                                                            
16 TELES Janaina de A. Memórias dos cárceres da ditadura: as lutas e os testemunhos dos presos 
políticos no Brasil. Doutorado, História/FFLCH, USP, 2011. 
17 Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, p. 526.  
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A OAB, do apoio ao golpe de 1964 à defesa do estado de direito 

 

A OAB assumiu uma postura oposicionista em relação a João Goulart e 

apoiou o golpe de Estado em 1964. O então presidente do Conselho Federal da 

OAB, Povina Cavalcanti, afirmou, logo em 7 de abril de 1964, logo após o golpe de 

Estado, que não teria ocorrido violação à Constituição na deposição de João Goulart 

(o golpe foi caracterizado de "sobrevivência da nação"), e que tudo teria se passado 

sob "a égide intocável do Estado de Direito"18. 

Um pequeno grupo de advogados, como Sobral Pinto, Heleno Cláudio 

Fragoso, Modesto da Silveira, Mário Simas e outros tentava fazer usos criativos do 

direito para defender presos políticos, notadamente após o Ato Institucional n. 5, de 

13 de dezembro de 1968, que suspendeu o habeas corpus para os crimes políticos. 

A questão da possibilidade de atuação profissional do advogado foi o que 

moveu a OAB, gradativamente, a contestar o regime político19. Ela não seguia uma 

política de oposição ao regime, que viria apenas com Raymundo Faoro à frente do 

Conselho Federal, em 1976, embora já adotasse a postura de cobrar o respeito às 

prerrogativas do advogado (cuja violação já começara em 1964), sistematicamente 

violadas pelo regime. 

Em 1968, sob a gestão de Samuel Vital Duarte no Conselho Federal da OAB, 

ocorreram as primeiras pressões da entidade contra as violações de direitos 

humanos da ditadura militar, a partir da denúncia do desrespeito das prerrogativas 

profissionais dos advogados. No entanto, houve imediatamente um recuo: a Ordem 
                                                            
18 MATTOS, Marco Aurélio Vanucchi Leme de. Contra as reformas e o comunismo: a atuação da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no governo Goulart. Estudos históricos,  Rio de Janeiro, v. 
25, n. 49, Junho 2012. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script==sci_ 
arttext&pid=S0103-21862012000100010&lng=en&nrm=iso. Acesso em 28 de out.  2014. 
19 Essa trajetória da OAB, de adesão ao regime autoritário, passando por conflitos com o governo em 
virtude da defesa das possibilidades de atuação profissional, até a oposição política, pode ser 
comparada com a de outras associações de advogados, como, por exemplo, o caso da França 
durante a II Guerra Mundial. Liora Israël, no seu estudo pioneiro sobre os juristas engajados contra o 
regime de Vichy, mostra movimento semelhante do Barrreau francês. Também lá, ocorreu uma 
acomodação inicial com o novo regime, embora, naquele caso, se tratasse do corporativismo fascista 
e imposto pelo ocupante alemão: “A mudança de regime político pode, dessa forma, aparecer como 
uma incitação, em especial para os advogados, para que se mobilizassem, por meio de suas 
instituições profissionais, para tirar vantagem da nova configuração política que valorizava o 
corporativismo, até então apanágio dos advogados, e iria tomar como modelo o da Ordem”; a 
resistência nos campos jurídicos, a princípio muito restrita, aumentou quando as próprias 
organizações jurídicas passaram a ser atingidas pela repressão: “a especificidade da cultura jurídica 
apareceu sob uma forma reativa, ao mesmo tempo brutal e familiar, quando a repressão começou a 
atingir algumas das organizações jurídicas.” (ISRAËL, Liora. Resistir pelo direito? Advogados e 
magistrados na Resistência francesa (1940-1944). Prisma Jurídico. São Paulo, v. 10, n.1, p. 61-92, 
jan./jun. 2011, p. 67 e 70). 
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manteve-se completamente calada a respeito do AI-5. Povina Cavalcanti, que havia 

sido o presidente do Conselho Federal que apoiara o golpe de 1964, e conselheiro-

nato da OAB, chegou mesmo a tornar-se, lembra Denise Rollemberg20, vice-

presidente da Comissão Geral de Investigações (CGI), criada logo após o AI-5, em 

17 de dezembro de 1968, para realizar investigações sumárias e afastar servidores 

e administradores que supostamente tivessem enriquecido ilicitamente no exercício 

de cargo ou função pública.  

O que é muito significativo é o fato de que um conselheiro da OAB participou 

de um órgão que integrava o aparato de repressão política e violava o direito de 

ampla defesa, pois sua função institucional era de realizar “investigações sumárias”. 

Vários presidentes das seccionais da Ordem também integraram as subcomissões 

da CGI, em colaboração estreita da OAB com a ditadura militar. 

A OAB-SP, no entanto, estava à esquerda do Conselho Federal da Ordem. 

Em relatório de espionagem da V Conferência Nacional da Ordem dos Advogados 

do Brasil21, que ocorreu no Rio de Janeiro, de 11 a 17 de agosto de 1974, verificou-

se a preocupação dos órgãos de informação com a Seção da OAB do Estado de 

São Paulo, que estava engajada na luta dos presos políticos: 

 
Observou-se, também, que a OAB – Seção São Paulo prestigiava 
movimentos estudantis orientados por subversivos. A vinculação entre a 
OAB – Seção São Paulo e CDPP – Conselho de Defesa dos Preso [sic] 
Políticos, esteve patente em várias ocasiões. 

 
O presidente do Conselho Federal da OAB, José Ribeiro de Castro Filho, no 

entanto, quis evitar os temas políticos: 

 
No dia 14 o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, 
Senhor Ribeiro de Castro Filho advertiu aos participantes da V Conferência 
que estão vedados taxativamente os debates proposições e exames 
envolvendo matérias estranhas ao tema central da reunião, relativas à 
questão [sic] políticas ou religiosas. 

 
A preocupação maior do Conselho Federal, nessa época, era lutar contra a 

tentativa do governo federal de vinculá-la ao Ministério do Trabalho, extinguindo sua 

autonomia, por meio dos decretos 74000, de 1º de maio, e 74296, de 16 de julho 

de 1974, assinados por Geisel.  

                                                            
20  ROLLEMBERG, Denise, op. cit. 
21  DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DOPS-
MG). Informação n. 062/AA/DOPS/MG-74. 19 dez. 1974, documento confidencial, Pasta 4387, APM, 
DOPS/MG. 
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O Sindicato dos Advogados de São Paulo já havia sido atingido pela 

repressão e, em outubro de 1968, teve sua carta de reconhecimento cassada pelo 

Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho22. Ele somente voltou a funcionar em 1991, 

após a democratização do país. 

Na Conferência da OAB, essa subordinação, juridicamente absurda (a 

autonomia da OAB estava prevista em lei), foi repelida, e a Ordem nunca a 

aceitou. Os decretos, porém, somente foram revogados em maio de 1978, como 

parte do processo de abertura política. 

Em 1972, a Declaração de Curitiba, assinada pelos presidentes das 

Seccionais da Ordem dos Advogados, embora censurada à época, defendia a 

restauração do habeas corpus para os crimes políticos e o cumprimento da lei na 

repressão desses crimes; o que podemos chamar de ilegalidade sistemática da 

ditadura militar cerceava ou impedia uma atuação eficaz dos advogados: 

 

A repressão à criminalidade – mesmo quando exercitada contra os inimigos 
políticos – deve-se fazer sob o império da lei, com respeito à integridade 
física e moral dos presos e com observância das regras essenciais do 
direito de defesa, notadamente a comunicação da prisão à autoridade 
judiciária competente; o cumprimento dos prazos legais de 
incomunicabilidade e sem qualquer restrição ao livre exercício da atividade 
profissional do advogado.23 

 

Em 16 de julho de 1977, a Declaração de São Paulo, assinada pelos 

presidentes das Seccionais na gestão de Raimundo Faoro, ratificaria essas 

bandeiras e assumiria um cunho mais político: “Chegar-se-á ao Estado de Direito, 

por deliberação livre, soberana e pacífica do povo brasileiro”.24  

Em 1975, após a tortura e a execução de Vladimir Herzog no DOI-CODI/SP 

em 25 de outubro, a OAB de São Paulo, por meio de seu presidente Cid Vieira de 

Souza, não teve uma atitude de oposição ao crime. Em resposta a um ofício 

encaminhado pelo diretor do Departamento de Polícia Científica da Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo a OAB respondeu que:  

[...] esta Seccional não solicitou a qualquer autoridade deste Estado, 
autorização para acompanhar os exames periciais relacionados com a 
morte do jornalista Wladimir [sic] Herzog, nem havia qualquer razão para 
tanto. Aliás, esta Presidência somente tomou conhecimento do fato, através 

                                                            
22 SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI). Boletim, 9 out. 1968, documento reservado, 50-
Z-09-5241, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
23 FOLHA DE S. PAULO. Após a reunião, OAB divulga a “Declaração de São Paulo”. 3º Caderno, 17 
jul. 1977, p. 26.  
24 Idem. 
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do noticiário da imprensa, dois dias após, na 2ª feira, quando referidos 
exames, como é óbvio, já haviam sido realizados. [...] 25.   
 

Para a OAB/SP, “nem havia qualquer razão para tanto”. No mesmo episódio, 

o Instituto dos Advogados de São Paulo agiu diferentemente. Ao receber o mesmo 

ofício a que a OAB respondeu afirmando que não havia solicitado a nenhuma 

autoridade a permissão para acompanhar os exames periciais de Vladimir Herzog, o 

IAB/SP mostrou preocupação com o acontecido:  

 

[...] Acrescento que este sodalício, naturalmente preocupado quanto ao 
sucedido, espera das autoridades competentes a adoção de todas as 
medidas necessárias à completa apuração dos fatos, em benefício dos altos 
interesses da Justiça. [...] 26. 

 

No entanto, mesmo na gestão de Faoro, a conduta da Ordem não era 

francamente oposicionista. Embora fosse favorável à anistia, a OAB decidiu não 

participar do lançamento do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) em 14 de fevereiro 

de 1978. Faoro justificou dessa forma: “Para nós é uma questão de estratégia. 

Quanto à anistia, interessante é que ela se assente já sobre conquistas concretas.”; 

a restauração do estado de direito seria mais importante e deveria preceder a 

anistia.27 Isso ocorria não obstante uma advogada ter presidido o CBA, Eny 

Raimundo Moreira, e o Movimento Feminino pela Anistia, precursor do CBA, ter sido 

criado em 1975 por outra advogada, Therezinha Zerbini. 

Dessa forma, nos documentos dessa época do CBA, aparecem nomes de 

advogados que, individualmente, militavam na causa, ou coletivos nomeados 

genericamente de “grupo de advogados”.28 

A ambiguidade da OAB no tocante ao processo de anistia continuou na 

aprovação da Lei n. 6683/1979; o então presidente do Conselho Federal da Ordem, 

Eduardo Seabra Fagundes, afirmou que “Se a anistia tivesse sido ampla, geral e 

                                                            
25 Ofício 75/3378, datado de 12 de novembro de 1975. Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 
de São Paulo. Pasta de Vladimir Herzog do Arquivo do IEVE/SP.  
26 Ofício 334/75, datado de 12 de novembro de 1975. Instituto dos Advogados de São Paulo. Pasta 
de Vladimir Herzog do Arquivo do IEVE/SP.  
27 FOLHA DE S. PAULO. “Anistia virá viabilizar a redenção democrática”. Nacional, 15 fev. 1978, p.6. 
28 Por exemplo, o panfleto, de Uberlândia, sobre a criação de um núcleo do Comitê Brasileiro pela 
Anistia. Ele não tem data, mas é de 1979, pela referência aos “15 anos de um regime arbitrário”. Ele é 
assinado pela Diocese de Uberlândia, o Sindicato dos Bancários, grupos de estudantes, professores, 
médicos, vigilantes bancários e o “Grupo de Advogados pela Anistia”. (COMITÊ BRASILEIRO PELA 
ANISTIA. Anistia: Uma luta de todos nós. 20-C-44-2354, APESP, Acervo DEOPS/SP). 
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irrestrita, eu não analisaria a conveniência de punir ou não os torturadores, porque 

sou favorável a um amplo esquecimento, de parte a parte.”29 

Essa posição era incompatível, de fato, com a do CBA, bem como com o 

substitutivo (ao projeto governamental de anistia) assinado pelos deputados federais 

Ulysses Guimarães, Freitas Nobre e pelo senador Paulo Brossard, todos do MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro), que previa no parágrafo segundo do artigo 

primeiro: “Excetuam-se dos benefícios da anistia os atos de sevícia ou de tortura, de 

que tenham ou não resultado morte, praticados contra presos políticos.”.30 

Essa ambiguidade da OAB, que chegou mesmo a discutir se deveria apoiar a 

anistia para os presos políticos condenados por “crimes de sangue” 31, gerou graves 

consequências para a justiça de transição e foi explorada no julgamento da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153 pelo Supremo Tribunal 

Federal em 2010. O relator da ação, Ministro Eros Roberto Grau, incluiu na 

fundamentação de seu voto, favorável à lei de autoanistia da ditadura (posição, 

contrária aos direitos humanos em suas previsões internacional e constitucional, que 

prevaleceu nesse tribunal), o parecer que a OAB enviou ao Senado Federal em 

agosto de 1979, elaborado por José Sepúlveda Pertence, que era vice-presidente do 

Conselho Federal32. Nesse documento, fala-se de um “esquecimento geral”, apesar 

de “repulsa que nos merece a tortura33”. 

                                                            
29 DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOPS/SP). Anseio 
nacional. Editorial do jornal Cidade de Santos. 27 de agosto de 1979, Prontuário 3976, APESP, 
Acervo DEOPS/SP. 
30 FERNANDES, Pádua. Ditadura Militar na America Latina e o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos: (in) justiça de transição no Brasil e Argentina. Rey Tristan, Eduardo; Calvo Gonzalez, 
Patricia. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, Sep 2010, 
Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario de 
Estudios Americanistas Gumersindo Busto; Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, p.1674-
1692. 
31 Trata-se de debate que ocorreu na gestão de Eduardo Seabra Fagundes: “[...] embora a questão 
anistia esteja em pauta na Ordem dos Advogados do Brasil, que passou a reclamá-la já na fase final 
da gestão do professor Raimundo Faoro, sua extensão aos acusados de terrorismo, ou acusados 
como terroristas, não é tão pacífica [...] O atual presidente da OAB admite ter havido terrorismo no 
Brasil e defende a concessão de anistia aos terroristas. Mas haveria, não só no conselho federal, 
como nos conselhos seccionais da OAB, os que concordariam com a restrição aos que se 
envolveram em crimes de sangue, mesmo por motivo político.” (FOLHA DE S. PAULO. Anistia por 
etapas desagrada Seabra. Nacional, p. 6, 11 abr. 1979)  
32 Pertence, após a democratização, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal em 1989, 
onde se aposentou em 2007. 
33 Estas passagens foram algumas das citadas no voto do relator da ADPF 153, Ministro Eros 
Roberto Grau: “17. Nem a repulsa que nos merece a tortura impede reconhecer que toda a amplitude 
que for emprestada ao esquecimento penal desse período negro de nossa História poderá contribuir 
para o desarmamento geral, desejável como passo adiante no caminho da democracia.  
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Os atentados terroristas contra o lento processo de abertura política, que 

vitimaram jornais de esquerda, militantes políticos, sindicatos, atingiram também os 

advogados. Em São Paulo, pode-se lembrar do atentado a Dalmo Dallari, que foi 

capturado e espancado em 2 de julho de 1980, pouco antes da visita do Papa João 

Paulo II ao Brasil. Segundo o advogado: “durante a greve dos metalúrgicos de São 

Paulo, foi preso juntamente com outro advogado ligado à Igreja, José Carlos Dias, e 

que a impunidade dos que o prenderam serviu para encorajar atos como o que 

aconteceu à porta de sua casa”.34  

Com efeito, em 19 de julho do mesmo ano ele havia sido preso 

imotivadamente por agentes à paisana e levado ao DEOPS/SP. O Secretário de 

Segurança Pública, o Desembargador Otávio Gonzaga Jr., apenas afirmou, 

assegurando a impunidade do aparelho de repressão, que não sabia quem o 

prendera, e que tudo ocorreu por causa do dia confuso, em que Luís Inácio Lula da 

Silva também havia sido preso, por causa da greve dos metalúrgicos35.  

O delegado Romeu Tuma negou-se a permitir a identificação dos agentes do 

DEOPS/SP que teriam cometido o atentado36. A investigação foi arquivada sem 

apontar culpados. 

A própria Ordem passou a sofrer ameaças de atentados, o que culminou, no 

Rio de Janeiro, em agosto de 1980, com a morte da secretária Lyda Monteiro da 

Silva devido à explosão de carta destinada ao presidente do Conselho Federal da 

OAB, Eduardo Seabra Fagundes. 

 

 

O funcionamento da Justiça Militar e o Projeto Brasil: Nunca Mais 

 

Uma das iniciativas mais importantes de que participaram os advogados na 

ditadura militar foi o Projeto Brasil: Nunca Mais, que mostrou como foi estruturada a 
                                                                                                                                                                                          
18. De outro lado, de tal modo a violência da repressão política foi tolerada – quando não estimulada, 
em certos períodos, pelos altos escalões do Poder – que uma eventual persecução penal dos seus 
executores materiais poderá vir a ganhar certo colorido de farisaísmo. 
19. “Não é preciso acentuar, de seu turno, que a extensão da anistia aos abusos da repressão terá 
efeitos meramente penais, não elidindo a responsabilidade civil do Estado, deles decorrentes”. 
34 CENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CEDI). Aconteceu. 1-7 jul. 1980, 
Prontuário 317, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
35 FOLHA DE S. PAULO. Secretário não esclarece quem prendeu Dallari. Nacional, 18 de julho de 
1980, p.5. 
36 FOLHA DE S. PAULO. Deops não mostrará fotos dos agentes do DOI-CODI. Nacional, 2 de agosto 
de 1980, p.5. 
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Justiça Militar brasileira e como as pessoas acusadas de “subversivas” ou militantes 

políticos passaram a ser submetidos a esta Justiça e não mais a Justiça Comum. 

De abril de 1964 a outubro de 1965, os processos judiciais contra as pessoas 

“subversivas” tramitavam na Justiça Comum e era possível recorrer na defesa dos 

direitos ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

Em 1965, com a edição do Ato Institucional nº 2, a Justiça Militar passou a ter 

competência para processar e julgar os crimes contra a Segurança Nacional 

imputados aos civis ou não. Esta condição se manteve com a promulgação da Lei 

de Segurança Nacional de 1967 (DL 314). 

A estrutura da Justiça Militar compreende as Circunscrições Judiciárias 

Militares (CJMs) que se limitam à base territorial das Forças Armadas: Região 

Militar, Distrito Naval e Comando Aéreo Regional. No período de 1964 a 1979, 

estudado pelo BNM (Brasil Nunca Mais) somente nas CJMs do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Rio Grande do Sul havia mais de uma Auditoria. Nas demais havia apenas 

uma Auditoria em cada CJM. Para recorrer das decisões tomadas pelas Auditorias 

Militares, devia-se buscar o Superior Tribunal Militar (STM), que corresponde à 

segunda instância da Justiça Militar. E, por último, podia-se recorrer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF).  

Na prática, esta estrutura judiciário-legal funcionava no sentido de manter a 

perseguição política, ignorando as arbitrariedades e atrocidades denunciadas pelos 

presos políticos.  

 

“Os Conselhos de Justiça eram compostos por quatro oficiais e por um juiz 
auditor, civil, e presidido por um militar de patente superior a dos demais. A 
isenção, independência e a soberania não eram respeitadas neste 
organismo. Alguns oficiais se repetiam sucessivamente nos Conselhos, não 
observando a escolha por sorteio exigida por lei, sendo vários deles 
vinculados aos órgãos de segurança. Ademais, o juiz-auditor não era 
submetido ao revezamento trimestral. A partir de 1969, a legislação conferiu 
poderes extremados aos Conselhos, que podiam dar ao fato julgado 
“definição jurídica” diversa daquela presente na denúncia, permitindo que 
lavrassem sentenças concluindo pela culpa dos réus apoiados 
exclusivamente nos inquéritos e não nas provas produzidas nos autos 
(idem, p. 177-81, 186). 37 

 

Em 1979, com a decretação da Lei de Anistia (Lei 6683 de 28/08/1979), foi 

permitido aos advogados que tivessem acesso aos arquivos do Supremo Tribunal 
                                                            
37 TELES, Janaína de A.”Em defesa da liberdade e da justiça: os advogados de perseguidos políticos 
de São Paulo nos anos 1970”. Revista Brasileira de Ciências Criminais (IBCCRIM), v.102, p.287-320, 
2013.  
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Militar para que preparassem as petições de anistia de seus clientes, ainda presos 

ou exilados. Os advogados podiam retirar as pastas dos processos por um período 

de até 24 horas e após esse prazo deveriam devolvê-los38. Eny Raimundo Moreira, 

advogada de presos políticos que atuava no Rio de Janeiro, narra em depoimento 

ao Projeto Brasil Nunca Mais que:  

 

A história do Brasil Nunca Mais surgiu de uma preocupação que o 
advogado Sobral Pinto lhe levantou, que era o fato que os processos 
julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional durante a ditadura Vargas 
teriam sido destruídos, por terem sido queimados ou terem desaparecido 
com eles, o que acabou fazendo com que a memória da Justiça naquele 
período se perdesse. Segundo ela, de tanto Sobral Pinto lhe repetir isso, ela 
foi influenciada por esse desejo de salvar de uma destruição a história da 
Justiça Militar durante a ditadura militar. Eny relata ainda que, devido ao fato 
de ter sido escolhida como presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia em 
1978 pode viajar para a França, onde teve a oportunidade de conversar 
com André Jacques, diretor do Cimad, um centro que dava abrigo e 
assessoria a exilados políticos. Ela lhe contou a ideia do projeto de fazer 
cópia dos processos políticos tramitados na Justiça Militar nos vários 
Estados nos quais havia a auditoria do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica, ele gostou muito do projeto e indicou que ela conversasse na 
Suíça com Charles Harper, membro do Conselho Mundial de Igrejas, que, 
entusiasmado, lhe pediu que fizesse um projeto por escrito, mas sem dizer 
exatamente o objetivo desse projeto, falando por metáforas, e que 
procurasse no Brasil a Dom Paulo Evaristo Arns e ao Reverendo Jaime 
Wright, que apoiaram a ideia. O projeto começou a tomar corpo, foi alugada 
uma casa, contratada uma pessoa que ficou responsável por fazer a cópia 
dos processos que eram retirados pelos advogados, visto que com a Lei de 
Anistia, eles podiam retirar os processos por até 24 horas, para fazerem as 
defesas de seus clientes39.  

 

Surgiu, dessa maneira, a ideia de fotocopiar esses processos, fazendo assim 

um levantamento das torturas e demais violações aos direitos humanos ocorridas no 

contexto da ditadura militar, usando para isso os documentos oficiais do próprio 

Estado para comprovar a prática reiterada dessas violações. Como narra James 

Wright:  

 

No início de 1980, os colaboradores secretos já haviam contratado os 
primeiros membros da equipe e alugado uma pequena sala em um prédio 
de escritórios em Brasília. “Nenhuma placa na porta”, lembra Wright, “e 
dentro apenas três máquinas fotocopiadoras alugadas. Tínhamos 
trabalhando conosco doze advogados que, de maneira aparentemente 

                                                            
38 WESCHLER, Lawrence. Um milagre, um universo: o acerto de contas com os torturadores. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 23-24. Disponível: 
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=BibliotBNM&PagFis=5319&Pesq=. 
Acesso em 30/10/2014.   
39 Depoimento da advogada Eny Raimundo Moreira ao Projeto Brasil Nunca Mais Digital. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=VuFK3tbj7w4>. Acesso em 06/11/2014. Paráfrase feita pela 
Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva”.  

Relatório - Tomo I - Parte III - A Atuação dos Advogados na Defesa dos Presos Políticos

www.verdadeaberta.org



casual, começaram a retirar pastas do arquivo. Nosso pessoal trabalhava 
dez horas por dia, sete dias por semana, copiando página por página. Os 
advogados, então, devolviam os originais, tal como era requerido, evitando 
assim qualquer suspeita. Havia, naquela parte dos arquivos, um total de 707 
casos, que envolviam mais de 7 mil acusados. Podia-se retirar um caso 
inteiro por vez, e lembro-me de uma ocasião em que um advogado chegou 
com um processo que consistia em mais de duas dúzias de volumes, 
pesando um total de mais de oitenta quilos. Nossa previsão inicial era copiar 
uma amostra estatística dos processos no arquivo – com certeza não 
esperávamos continuar daquela maneira por muito tempo sem sermos 
descobertos. Transportávamos as fotocópias para fora de Brasília quase 
imediatamente, guardando-as em São Paulo e começando a processá-las 
lá. Resolvemos continuar simplesmente fotocopiando até que fôssemos de 
algum modo forçados a parar. Com o tempo, chegamos a fotocopiar metade 
do arquivo – muito mais do que tínhamos jamais pretendido – e então, um 
dia, após três anos fotocopiando, percebemos, para nosso espanto, que 
tínhamos conseguido copiar até o último processo de todos os que haviam 
– mais de um milhão de páginas! Tínhamos duplicado todo o universo de 
documentos no arquivo40.  
 

O Projeto Brasil Nunca Mais fez um levantamento de 707 processos 

completos dos quais foi possível dar um tratamento informatizado a 695. Nestes 

processos há 7.367 nomes de pessoas denunciadas perante a Justiça Militar. Do 

total dessas pessoas, 88% são homens e 12%, mulheres. 

A maioria destes processados era paulista (1150 réus). Em seguida, eram 

oriundos do Rio de Janeiro, com 998 e em terceiro lugar, Minas Gerais, com 975. 

As denúncias presentes no projeto tiveram como principal fonte os presos 

políticos e seus advogados. Apontaremos, neste relatório, de forma exemplificativa, 

algumas dessas denúncias. 

 

 

As denúncias dos próprios presos políticos contra as irregularidades da 

Justiça Militar 

 

Muitas denúncias de violações de direitos foram apresentadas nas audiências 

da Justiça Militar pelos próprios presos políticos. 

Como por exemplo, em 1970, em audiência na Justiça Militar, o estudante de 

23 anos, Ângelo Pezzuti, preso em Belo Horizonte e torturado no Rio, denunciou as 

torturas sofridas, usadas para uma aula para mais de 100 militares. 

 

                                                            
40 WESCHLER, Lawrence. Obra citada, p. 25.  
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[...]; que, na PE (Policia do Exército) da GB, verificaram o interrogado e 
seus companheiros que as torturas são uma instituição, vez que, o 
interrogado foi o instrumento de demonstrações práticas desse sistema, em 
uma aula de que participaram mais de 100 (cem) sargentos e cujo professor 
era um Oficial da PE, chamado Tnt.Ayton que, nessa sala, ao tempo em 
que se projetavam “slides” sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual 
serviram o interrogado, MAURICIO PAIVA, AFONSO CELSO, MURILO 
PINTO, P. PAULO BRETAS, e, outros presos que estavam na PE-GB, de 
cobaias; [...]41. 

 

Os demais presos citados no depoimento de Ângelo também denunciaram as 

torturas sofridas e confirmaram inclusive de terem sido usados como “cobaias” como 

mostra o depoimento de Julio Antonio Bittencourt de Almeida, na época com 24 

anos: 

 

[...] que durante o período em que o interrogado esteve na PE foi dado um 
curso sobre tortura para cerca de oitenta a cem membros para o qual os 
presos serviram de cobaias; Que os professores e a platéia desse curso 
eram de elementos das Forças Armadas; [...] 42 

 

A violência sexual e o estupro faziam parte das práticas de tortura, 

principalmente contra as mulheres. A presa política, estudante de Medicina, Maria 

de Fátima Martins Pereira, na época com 23 anos, na audiência da Justiça Militar, 

falou ao Conselho de Justiça, em 1977: 

 

[...] que, um dia, irromperam na “geladeira”, ela supõe que cinco homens, 
que a obrigaram a deitar-se, cada um deles a segurando de braços e 
pernas abertas; que, enquanto isso, um outro tentava introduzir um  objeto 
de madeira em seu órgão genital; [...]43 

 

Outra estudante do curso de Medicina, presa política, Maria Auxiliadora Lara 

Barcelos (1945 – 1976), na ocasião com 25 anos, denunciou na Justiça Militar, no 

Rio, em 1969, o assassinato sob torturas do preso político, Charles Chael: 

 

[...] que a declarante ouviu os gritos de Chael, quando espancado; [...] que 
das dez horas da noite às quatro da manhã, Antônio Roberto e Chael 
ficaram apanhando; [...] que lá pelas quatro horas da madrugada, Chael e 
Roberto saíram da sala onde se encontravam, visivelmente 
ensanguentados, inclusive no pênis, na orelha e ostentando cortes nas 
cabeças; [...] que ouvia gritos de Chael dizendo não saber de nada; [...] que 
tais torturas duraram até sete horas da manhã, quando Chael parou de 
gritar, ficando caído no chão; [...] que Chael foi pisado; [...] que era uma 
sexta feira, tendo Chael morrido no sábado; [...] que Chael estava gritando 

                                                            
41 BRASIL NUNCA MAIS (BNM), p.31. (BNM nº 158 V.3º, p. 929-932. 
42 BNM. P.32. BNM nº 158, V.3º, p.941-943. 
43 BNM no. 700, V.2º, p.407 a 409. 
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desesperadamente na Polícia do Exército. No sábado pela manhã; que 
somente vinte dias depois veio (a) ter notícias da morte de Chael; [...] 
CHARLES CHAEL, que foi chutado igual a um cão, cujo atestado de óbito 
registra 7 costelas quebradas, hemorragia interna, hemorragias puntiformes 
cerebrais, equimoses em todo o corpo. [...] 44 
 

O estudante de 23 anos, Antonio Roberto Espinosa, citado no depoimento de 

Maria Auxiliadora confirmou a denúncia e que testemunhou a morte de Chael, em 

audiências realizadas na Justiça Militar do Rio e de São Paulo: 

 
[...] que após essas 3 horas de torturas, Chael foi conduzido a uma sala 
contígua, onde havia uma máquina de choques; que, nesta ocasião, o 
declarante foi colocado no corredor contíguo à sala de onde o declarante 
ouvia os gritos de Maria Auxiliadora e Chael, até que às 2 horas da tarde 
cessaram os gritos de Chael; que Chael havia sido assassinado pelo 
Capitão José Luiz, pelo Capitão Lauria e pelos policiais do DOPS; que é 
capaz de reconhecê-los; [...] 
[...] que estava preso no quartel já citado, em companhia de Chael, o qual, 
não agüentando os sofrimentos, acabou falecendo; [...] 45.   

 

Em 1972, na Justiça Militar de São Paulo, a secretária Maria Cristina Uslenghi 

Rizzi, de 27 anos, denunciou que: 

 

[...] que sofreu sevícias, tendo, inclusive, um aborto provocado que lhe 
causou hemorragia, [...] 46.  

 

As denúncias de torturas, assassinatos e desaparecimentos de militantes 

políticos praticados nas dependências dos DOI-Codis, nos Deops ou centros 

clandestinos da repressão, feitas pelos presos políticos perante a Justiça Militar, 

nunca foram apuradas e sequer seus autores sofreram qualquer tipo de advertência 

por parte dos juízes, promotores e demais funcionários que atuavam no judiciário. 

Nenhum comunicado no sentido de coibir a prática de torturas foi feito aos 

comandos das Forças Armadas por parte da Justiça Militar ou da Promotoria. Houve 

casos de presos que foram torturados dentro das dependências da própria Auditoria 

da Justiça Militar por ter denunciado a tortura. Outros presos, depois de 

denunciarem a tortura sofrida, voltaram para o DOI-Codi para serem submetidos a 

novas sessões de tortura. Por exemplo, a então presa política, em 1971, no Rio de 

Janeiro, foi levada do DOI-Codi/RJ para a Auditoria Militar para prestar depoimento. 

O torturador a ameaçou para que ela não denunciasse a violência sofrida dizendo: 

                                                            
44 BNM, p.247/248. BNM nº 30, V.3º.,p.704. 
45 BNM, p.248. BNM nº 095, V.8º, p.1594 a 1596. 
46 BNM, p.50.  
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“Veja o que você vai falar senão você vai voltar para mim!” E foi exatamente isso o 

que aconteceu, Rosalina denunciou a tortura e, em seguida, ao chegar de volta ao 

DOI-Codi foi novamente submetida às sessões de tortura conforme seu depoimento 

prestado na audiência do dia 07/06/2103, na Comissão da Verdade “Rubens Paiva”.  

 A carta dos presos políticos do Presídio “Romeu Gomes47” feita em outubro 

de 1975, encaminhada ao Presidente do Conselho Federal da OAB, Caio Mário da 

Silva Pereira, descreveu os métodos e instrumentos de tortura, apresentou a lista de 

233 torturadores com nomes e/ou codinomes usados na época e que teriam 

torturado diretamente os signatários, apontou as irregularidades jurídicas, deu 

destaque a alguns casos de pessoas presas em que prevaleceram arbitrariedades 

em todas as fases do processo, denunciou as precárias condições carcerárias e 

publicou a primeira lista de presos assassinados e desaparecidos. Os presos 

signatários denunciaram a morte do Wladimir Herzog e colocaram, naquela época (2 

dias após o assassinato de Herzog),  sob suspeição a versão policial de sua morte 

que teria sido em decorrência de  “suicídio”.  Denunciaram também o médico legista 

Harry Shibata, “verdadeiro Mengele do Brasil”, por ter assinado o laudo (falso) 

necroscópico de Herzog. 

A carta dos presos, o “Bagulhão”, foi elaborada a partir da necessidade de 

responder à OAB, sobre as declarações dadas pelo então Presidente do Conselho 

Federal da OAB, Caio Pereira da Silva, de que ele não tinha ouvido casos concretos 

de tortura: “Não consegui que as pessoas contassem fatos concretos, respostas 

objetivas, específicas”, ele declarou na Folha de São Paulo, de 01/08/1975. 

Lamentava não ter conseguido “especificações objetivas” por parte das pessoas 

vitimas de prisão irregular e de arbitrariedades policiais.  

Dentre as irregularidades jurídicas, os presos destacaram que o ato de prisão 

em si não se revestia das mínimas formalidades legais.  

 

[...] Todos nós fomos sequestrados, muitos em plena via pública, por bandos 
de homens armados, sem nenhum mandado judicial e que não poucas vezes 
desferiram tiros à queima-roupa, causando-nos ferimentos e ferindo 
transeuntes (há vários casos de outros presos políticos em cuja prisão 
ocorreram mortes de pessoas atingidas pelos policiais). Outras vezes nossas 
casas foram invadidas, seja de dia ou em altas horas da noite, as portas 
arrobadas, bens roubados, e sofremos espancamentos em nossos próprios 
lares na presença da esposa, de filhos, pais ou vizinhos; algemados, e muitas 

                                                            
47 “Bagulhão”: A voz dos presos políticos contra os torturadores, publicação da Comissão da Verdade 
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 2014. 
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vezes amarrados, fomos conduzidos sob capuz para lugar ignorado.Muitos de 
nós tivemos parentes presos que passaram pelas mesmas vicissitudes. 
Crianças que presenciaram torturas, quando não as sofreram diretamente; 
mães ameaçadas, esposas posteriormente processadas, tudo isso apenas 
por serem nossos familiares. [...]48 

 

Os presos eram encaminhados, em geral, para os DOI-Codis e centros 

clandestinos, onde ficavam incomunicáveis por um tempo prolongado. Pela Lei de 

Segurança Nacional (LSN), o preso deveria ficar num prazo de 10 dias de 

incomunicabilidade, com uma previsão de ampliar para mais 10 dias. O que era mais 

comum era os presos ficarem de três a seis meses totalmente incomunicáveis. Isto 

é, sem visitas, sem advogado, submetidos a torturas e ao arbítrio dos órgãos 

repressivos. Nesse período corria-se o risco de serem assassinados e 

desaparecidos. Eram tidos como “enrustidos”. O recurso do habeas corpus, embora 

estivesse suspenso, era usado para tentar localizar o preso, preservar sua vida e 

quebrar sua incomunicabilidade. 

Essa situação de incomunicabilidade não somente ultrapassava 

sistematicamente os prazos da própria LSN, como ocorria de forma a ilegalmente 

impedir o acesso ao advogado, que era previsto no Estatuto da Advocacia, e já 

havia sido garantido formalmente no Supremo Tribunal Federal em 197349. 

 

Os advogados sempre entenderam que essa incomunicabilidade não os 
alcançaria, pois em relação a eles existe lei especial que lhes permite 
avistar-se, pessoal e reservadamente, com o cliente preso, mesmo 
incomunicável, sem restrições (art. 89, III, Lei 4.215). Nunca conseguiram, 
no entanto, que esse direito fosse reconhecido50. 

   

Somente em alguns casos conseguiu a defesa desfazer judicialmente a 

“prova”, isto é, a “confissão”, obtida mediante tortura durante o período de 

incomunicabilidade51. 

                                                            
48 “Bagulhão”, p.33. 
49 O Supremo Tribunal Federal havia decidido que o “acesso de advogado ao preso é consubstancial 
à defesa ampla garantida na Constituição” no Recurso de Habeas Corpus n. 51.778-SP, julgado em 
13 de dezembro de 1973. A ação foi movida pelo fato de o DEOPS/SP ter tentado criminalizar o 
advogado de presos políticos Virgílio Egydio Lopes Enei. 
50 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lei de Segurança Nacional: Uma experiência antidemocrática. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1980, p. 49.  
51 Uma das raras decisões nesse sentido foi obtida somente no Supremo Tribunal Federal, em 
recurso de Carlos Alberto Nolasco Ferreira (recurso criminal n. 1.253-RJ, julgado em 6 agosto 1976). 
Contou para a absolvição, no entanto, que o réu fosse acusado de um crime que teria ocorrido 
enquanto já estava preso pelo Exército. 
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Nesse momento, a atuação dos advogados era de encaminhar, com urgência, 

pedido de habeas corpus, ir junto com familiares de quartel em quartel, aos DOI-

Codis, ao Deops, aos hospitais e IML (Instituto Médico Legal) para buscar 

informações, alguma notícia, algum vestígio para localizar o seqüestrado/preso. 

Na carta, os presos se colocavam à disposição das autoridades e instituições 

públicas para falar das torturas a que foram submetidos. 

 

[...] como sobreviventes e testemunhas, são vivas em nossa lembrança as 
torturas sofridas e podemos assim dar um depoimento indestrutível sobre o 
tratamento costumeiramente dispensado pelos órgãos repressivos a 
milhares de pessoas que, em todo o Brasil, já passaram e continuam 
passando pelas mãos dos torturadores que os compõem. [...] 
[...] De nossa parte, nos últimos anos foram inúmeras as denúncias que 
formulamos – por meio de depoimentos judiciais, de abaixo-assinados, ou 
de nossos advogados – abrangendo as torturas sistemáticas que sofremos 
no período dito de interrogatório policial, as mortes por espancamento que 
presenciamos nos órgãos policiais e militares, os desaparecimentos de 
opositores ao atual regime, ou suspeitos de o serem, e as condições 
cotidianas de arbitrariedades a que somos submetidos quando aguardando 
julgamento ou no cumprimento de pena, incluindo aqui constantes voltas 
aos órgãos repressivos e às câmaras de tortura (“Bagulhão”, p.13). 

 

Em relação a este documento (carta ou o “Bagulhão”) que trouxe impacto 

tanto dentro quanto fora do país, vale dizer como foi possível sua retirada 

clandestina do presídio. Segundo o preso político à época, Reinaldo Morano, um dos 

35 signatários da carta, a forma encontrada para esta tarefa foi a seguinte: 

 

[...] A operação incluiu a montagem de um compartimento no interior de 
uma singela garrafa térmica – no qual as 28 folhas tamanho ofício foram 
alojadas – usada para servir café aos advogados em visita a seus clientes. 
Daí, pelas mãos do Dr.Luiz Eduardo Greenhalgh52, o documento chegou ao 
Dr.Caio Mario. [...]. 

 

Evidentemente todos, advogados, familiares, jornalistas e demais 

simpatizantes contaram com um suporte imprescindível naquele momento crucial: o 

apoio incondicional de D. Paulo Evaristo Arns, o Cardeal Arns, arcebispo 

metropolitano de São Paulo à época. 

 

 

                                                            
52 Luiz Eduardo Greenhalgh nasceu em São Paulo em 11/04/1948. Foi advogado de presos e 
perseguidos políticos durante a ditadura militar. 
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As dificuldades dos advogados na atuação durante a ditadura militar: alguns 

casos exemplares 

 

Os presos políticos reconheciam o quanto era difícil advogar em defesa das 

pessoas perseguidas pela ditadura: 

 

[...] Compreendemos, igualmente, o porquê das dezenas de prisões 
cometidas contra advogados, muitas como mais uma tentativa de 
amedrontá-los, no claro objetivo de aumentar ainda mais o grau de 
impunidade com que já contam os torturadores que integram os quadros do 
regime vigente. (“Bagulhão”, p.13).  

 

A repercussão das prisões de advogados que atuavam em defesa dos presos 

intensificava o clima de tensão que se vivia à época.  

Logo após o AI-5, foram presos vários advogados de presos políticos, entre 

eles Sobral Pinto, que escreveu carta em protesto ao ditador Costa e Silva: 

 

A minha prisão foi violência inominável. É incrível que preso abusiva e 
ilegalmente em Goiânia, por ordem de autoridades militares, em vez de ser 
libertado com pedido de desculpas, pela lesão ao meu direito, autoridades 
superiores do Exército ordenaram a Oficiais superiores que me perguntem 
qual a minha posição cívica neste momento.  Fui e sou advogado, nunca 
conspirei, rebelo-me contra esta pretensão, que fere minha dignidade 
pessoal e os direitos da minha cidadania53. 

 

Nessa mesma carta, o experiente jurista, já com 71 anos, percebera que a 

norma de exceção permitiria retirar do Supremo Tribunal Federal “os Ministros que, 

até agora, honraram, pela sua bravura e pela sua independência, esta Instituição”, e 

que isso firmaria o “atestado de óbito54” do Poder Judiciário. De fato, no início de 

1969, foram aposentados compulsoriamente, no Supremo Tribunal, Victor Nunes 

Leal, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima; no Superior Tribunal Militar, o general 

Pery Bevilacqua. A intervenção da ditadura militar no Judiciário havia começado com 

o afastamento de magistrados desde o primeiro Ato Institucional. O Ato Institucional 

n. 2, de 1965, havia aumentado o número de Ministros do STF para 16, numa 

tentativa de controlar a composição da Corte55. Deve-se lembrar que, se houve 

                                                            
53 PINTO, Heráclito Sobral. Lições de Liberdade. Belo Horizonte: Editora Comunicação, 1977, p.115. 
54 Op. cit., p. 113. 
55 Depois da aposentadoria compulsória de Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal, o 
STF teve outras mudanças: Antonio Carlos Lafayette de Andrada e Antônio Gonçalves de Oliveira 
aposentaram-se no início de 1969, afirmando que protestavam contra a intervenção no STF. Depois 
disso, a ditadura militar restaurou o número de 11 Ministros, que permanece até hoje. 
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cooperação do Ministério Público na Justiça Militar com a repressão, inclusive no 

acobertamento da tortura56, houve membros dessa corporação que também foram 

afastados compulsoriamente57. O AI-5 prefigurava momentos ainda mais difíceis na 

defesa das liberdades. O grave desrespeito às prerrogativas da advocacia 

continuaria no governo de Médici. 

Em 31 de outubro de 1970, foi apresentado um relatório sobre a IV 

Conferência Nacional da Ordem dos Advogados (Documento 50-Z-0-12504), que 

ocorreu em São Paulo de 26 a 30 de outubro de 1970. Na abertura da Conferência, 

além do prefeito Paulo Maluf, apareceram juristas engajados na ditadura militar: 

Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça, Hely Lopes Meirelles, Secretário de Justiça do 

Estado de São Paulo e Miguel Reale, Reitor da Universidade de São Paulo. Laudo 

de Almeida Camargo presidia o Conselho Federal da OAB.  

No dia 29, houve polêmica por causa de Heleno Cláudio Fragoso, que 

buscava aprovar uma moção pelo retorno da democracia e da garantia do habeas 

corpus: 

 

Nesse ponto, observou-se a manifestação de elementos, particularmente 
liderados pelo advogado Heleno Fragoso (criminalista conhecido e 
renomado), do Estado da Guanabara, que vinha pressionando o plenário no 
sentido de se manifestar a favor do envio de moção ao Presidente da 
República e ao Congresso, para que houvesse o retorno ao estado de 
direito no país, com a restauração ampla e plena do instituto do "Habeas 
Corpus". O referido advogado se dizia portador de manifesto com 
assinaturas de advogados de outros Estados. Após alguma polêmica, foi 
aprovada Moção nesse sentido. Entretanto, aquele advogado retira-se, 
viajando para seu Estado de origem, alegando alguns, que por motivos 
particulares, outros, que em sinal de protesto58. 

 

Heleno Fragoso foi preso no mês seguinte à Conferência, novembro de 1970. 

No mesmo período, também o foram outros advogados comprometidos com a 

                                                            
56 Ariston Oliveira Lucena (São Paulo, 1951-2013), que foi militante da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), contou em depoimento no livro Infância roubada, a pressão que sofreu do 
Ministério Público para não revelar em juízo a tortura que sofreu quando foi preso em 1970: “Certo 
dia, apareceu um homem me inquirindo. Disse-me que se fosse à auditoria para a audiência e se 
confessasse o que eu estava passando na Operação Bandeirante, pagaria as conseqüências. Qual 
não foi minha surpresa, quando fui prestar depoimento na auditoria. O referido senhor que havia me 
insultado era o procurador da Justiça Militar, Sr. Durval Ayrton Moura Araújo que funcionou como 
acusador dos militantes.” (COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO “RUBENS 
PAIVA”. Infância roubada. São Paulo, 2014, p. 90). 
57 DUTRA, Paula; PALHARES, Marcos. O Ministério Público nos anos de Chumbo. Revista APMP. 
São Paulo: Associação Paulista do Ministério Público. Ano XVI, nº 58, maio/agosto 2014.  
58  DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOPS/SP). 
Advogados. Conferências. IV Conferência Nacional da Ordem dos Advogados. 30 out. 1970, 50-Z-0-
12504, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
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resistência à ditadura, George Tavares e Augusto Sussekind de Moraes Rego. 

Fragoso ainda foi afastado da docência de direito penal na Faculdade Nacional de 

Direito (hoje, uma das unidades da UFRJ). 

A então advogada Maria Luiza Flores da Cunha Bierrenbach, que trabalhava 

no escritório do advogado Jose Carlos Dias59, também foi presa, pelo DOI-Codi/SP, 

em 08/01/1971. Ela relata as circunstâncias da prisão: 

 

 Ele me disse: ‘Se você sair viva daqui, o que não vai acontecer, você pode 
me procurar no futuro. Eu sou o chefe, sou o Jesus Cristo’. Ele falava isso e 
virava a manivela para dar choque. Ele também dizia: ‘Que militante de 
direitos humanos coisa nenhuma, nada disso, vocês estão envolvidos’. [...] 
Havia umas ameaças assim: ‘Vamos prender todos os advogados de 
direitos humanos, colocá-los num avião e soltar na Amazônia’. Nos outros 
interrogatórios, eles perguntavam qual era a minha opção política, o que eu 
pensava, quem pagava meus honorários, quais eram os meus contatos no 
exterior, o que eu pensava do comunismo. [...] Eu fui presa sem nenhuma 
acusação, fiquei três dias lá sem saber por que estava presa. No terceiro ou 
quarto dia, descobri o motivo: teriam achado num ‘aparelho’ um manuscrito 
do Carlos Eduardo Pires Fleury60, que tinha sido banido do país e que foi 
meu colega e cliente no escritório (Merlino; Ojeda, 2010, p. 69). 
 

A perseguição aos advogados que defendiam os presos políticos permaneceu 

no governo Médici. Em um dos casos, foram presos os que haviam, no legítimo 

exercício de sua profissão, e na defesa de seus clientes, reclamado, na Justiça 

Militar, do tratamento dispensado a seus clientes (que entrariam em greve de fome) 

no Presídio Tiradentes. Como se queixaram da violação da lei foram presos 

ilegalmente em 19 de maio de 1972. 

As perguntas eram fechadas e as mesmas para todos, e incluíam “Qual a sua 

ideologia política?”; “A que organização de esquerda está filiado (a)?”; “Quanto 

cobra para defender cada subversivo?”; “O dinheiro provém da organização?”; “As 

famílias dos detentos possuem posse para tal?”; “As importâncias que recebe a 

título de honorário são apontadas na sua declaração de rendimentos e costuma dar 

recibos a seus clientes?”61. 

Essas questões tinham como finalidade criminalizar a advocacia para presos 

políticos, eis que uma das orientações dos serviços de repressão era tratar como 
                                                            
59 José Carlos Dias nasceu em São Paulo em 1939. Foi advogado de presos e perseguidos políticos. 
Atualmente é membro da Comissão Nacional da Verdade. 
60 Fleury era dirigente do Molipo e foi assassinado no dia 10/12/71, no Rio de Janeiro (Almeida, 2009, 
p. 294-95).  
61 Foi o caso do depoimento da advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha. II EXÉRCITO. CODI-DOI. 
Depoimento de Rosa Maria Cardoso da Cunha. 23 maio 1972. 50-Z-09-24778 a 24775, APESP, 
Acervo DEOPS/SP. 
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“subversivos” aqueles que eram pagos com dinheiro da subversão, e aqueles que 

para ela trabalhavam de graça (isto é, eram militantes). Uma das questões, de 

frontal desrespeito ao direito de defesa, era se o advogado tinha como comprovar 

que os clientes poderiam pagar por seus serviços. 

Esses advogados foram homenageados com o desagravo pela OAB/SP em 4 

de agosto de 1972, Belisário dos Santos Jr., Virgílio Egydio  Lopes Enei, Maria 

Regina Pasquale, Airton Esteves Soares, Idibal de Almeida Pivetta, Hélio Henrique 

Pereira Navarro,  Rosa Maria Cardoso da Cunha, Iberê Bandeira de Melo. Antes do 

desagravo, a Association Internationale des Juristes Démocrates, com sede em 

Bruxelas, havia manifesto solidariedade a esses advogados atingidos pelo arbítrio.  

Na notícia do evento da OAB/SP, foi escrita a mão no DOPS/SP a categoria 

“advogados de terroristas”62. Tal caracterização chegava à tentativa de caracterizar o 

advogado de presos político como “subversivo”, o que já foi apontado em outra 

pesquisa: 

 

A própria atividade dos advogados, na defesa de seus clientes que eram 
presos políticos, era considerada uma atividade subversiva, parte da 
chamada “guerra psicossocial” contra o Regime Militar. Em razão disso, as 
chamadas prerrogativas do advogado, como o sigilo da comunicação entre 
advogado e cliente, eram desrespeitadas. Um exemplo, durante o Governo 
Médici, é o de Informação do Gabinete do Ministro do Exército, de 15 de 
outubro de 1970. Por meio desse documento, foi divulgada para o II 
Exército, sob o tema “Correspondência entre subversivos”, carta de militante 
da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), que 
estava no Presídio Tiradentes, a seu advogado em Belo Horizonte, em 4 de 
dezembro de 1969. O advogado, por defender presos políticos, também era 
considerado subversivo. 
No documento do Ministério do Exército Condições financeiras dos presos 
subversivos, de 20 de julho de 1970, afirma-se a ligação entre essa 
advocacia e as atividades subversivas e criminosas: 
 
“1. Um informe recebido nos dá ciência de que já não mais constitui segredo 
que parte das despesas dos advogados dos militantes presos vem sendo 
financiado [sic] por suas próprias organizações, com recursos a maioria, 
oriundos de assaltos. Este fato pode ser constatado se for exercido um 
controle dos honorários pagos aos advogados que em geral cobram somas 
vultosas e não têm sido esquecidos no momento de recebê-las. 
[...] 
4. Criou-se uma verdadeira indústria da advocacia da subversão, cujos 
nomes são públicos e notórios [...] “63 

 

                                                            
62 DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOPS/SP). OAB 
desagrava advogados presos. 05 agosto 1972, 50-Z-9-24745, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
63 FERNANDES, Pádua. Defesa de presos políticos e da legalidade no Regime Militar brasileiro. 
Trabalho apresentado no III Seminário Nacional de Pesquisa na Universidade Nove de Julho, em São 
Paulo, 7 nov. 2009, disponível em <http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/p/outros-textos.html>. 
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No mesmo documento, no quinto parágrafo, lê-se que “Não se trata de 

perseguir ou cercear direito de defesa, exigindo-se tal controle, mas evitar o estímulo 

a novos assaltos para obter tais recursos [...]”64. A hipocrisia oficial chegava a esse 

exercício discursivo de denegação do cerceamento de direitos. 

Desmistificando essa hipocrisia, vê-se, nos documentos do DEOPS/SP, que a 

própria tentativa dos advogados de visitar os presos políticos era encarada como um 

ato subversivo. Para mencionar um exemplo entre vários, no prontuário de Airton 

Soares, que advogou para presos políticos, vê-se, entre suas atividades anotadas 

pela polícia política em 1975 (quando era deputado federal pelo MDB), que, em 30 

de dezembro daquele ano “acompanhado da advogada Márcia Ramos de Souza, 

compareceu ao Presídio da justiça Federal em visita à [sic] subversivos ali detidos.”65 

Muitas das anotações referem-se ao trabalho cotidiano que um advogado deve fazer 

para que o direito de defesa de seu cliente seja efetivo. Esse trabalho era 

criminalizado pelos órgãos de repressão política. 

A OAB, no entanto, mantinha-se nesse momento mais preocupada com as 

prerrogativas profissionais desses advogados do que com a defesa da democracia. 

Em 1972, D. Paulo criou a Comissão de Justiça e Paz (CPJ) que integrava 

advogados vinculados à Igreja, como Mario Simas66, José Carlos Dias e Belisário 

dos Santos Jr67. 

O advogado Belisário dá testemunho sobre a invasão do escritório da 

advocacia de defesa de presos e perseguidos políticos no qual atuavam também as 

advogadas Rosa Cardoso68 e Regina Pasquale69. O escritório era localizado na Av. 

Brigadeiro Luiz Antonio, bem próximo ao prédio onde funcionava a Justiça Militar. O 

fato se deu no ano de 1974. 

 
                                                            
64 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Informação 1457/70. Condições financeiras dos presos subversivos. 
20 de jul. 1970, documento confidencial, 50-Z-09-18760A, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
65 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. Prontuário de Airton Esteves 
Soares, APESP, Acervo DEOPS/SP. 
66 Mario Simas nasceu em São Paulo, em 1935. Foi advogado de presos e perseguidos políticos 
durante a ditadura militar. Integrou a equipe de advogados da Comissão de Justiça e Paz e foi 
presidente do Centro Santo Dias de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. É 
autor do livro “Gritos de Justiça” que fala sobre atuação como advogado. 
67 Belisário dos Santos Junior era advogado de presos políticos  durante a ditadura militar. 
68 Rosa Maria Cardoso da Cunha nasceu em 13/12/1946 em Recife (PE). Foi advogada de presos e 
perseguidos políticos em São Paulo. Atualmente é advogada, professora universitária e integrante da 
Comissão Nacional da Verdade. 
69 Regina Pasquale, advogada de presos e perseguidos políticos, em São Paulo, durante a ditadura 
militar.   
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Foi intimidação. [...] eles destruíram a porta e espalharam os papéis. Havia 
vários núcleos de papéis espalhados, também pegaram dinheiro e deixaram 
à vista, para mostrar que eles não tinham pegado dinheiro. Alguns meses 
depois, recebi um recado de um oficial do DOI-Codi/SP [...]. Ele disse que 
ficou muito aliviado de não descobrir nada ligado às organizações 
clandestinas no meu escritório!  
[...] Nós representamos à Ordem dos Advogados e tiramos foto. Chamei um 
colega fotógrafo, que era meu amigo, e tiramos todas as fotos. Anexamos 
tudo e representamos imediatamente. A Ordem não tomou nenhuma 
providência, o encarregado do processo era um cidadão assessor jurídico 
do II Exército e membro da Ordem, mas só posteriormente eu soube. Não 
me recordo o nome dele, já falecido, mas ele ficou anos com o processo, 
sentou em cima dele. O processo só veio a ter algum acompanhamento em 
1976, quando o Zé Carlos Dias entrou na Ordem e me perguntou se eu 
queria dar prosseguimento. Mas, anos depois, não tinha o menor sentido 
tentar apurar o que aconteceu. Tenho as fotos até hoje (Santos Jr., 2011).  

 

 Belisário deixa claro que os advogados não tinham sequer o apoio de sua 

entidade de classe, a OAB. Somente a partir de 1976, a OAB começa a se 

posicionar claramente em defesa dos advogados no exercício da profissão. 

No ano anterior, em 1973, Idibal Pivetta havia sido preso pelo DOI-Codi, Ficou 

por volta de 90 dias na prisão e teve como seu advogado, José Carlos Dias.  

José Carlos foi pessoalmente até o Superior Tribunal Militar (STM), para 

conseguir falar com o General Adalberto Pereira e pedir autorização para falar 

naquele tribunal sobre o caso do advogado preso, Idibal Pivetta. Só assim, José 

Carlos conseguiu protocolar no STM, em Brasília, seu pedido para visitar o colega. 

Obteve a autorização quando já estava em São Paulo, em seu escritório, onde havia 

um aviso para que ele comparecesse na Auditoria Militar. Chegando lá, foi informado 

que havia sido derrubada a incomunicabilidade do Idibal Pivetta. Assim o advogado 

José Carlos conseguiu finalmente visitar seu colega advogado preso, Idibal Pivetta70. 

Era necessário obter a autorização de visita, o mais rápido possível para 

garantir o direito de vida. Quando isso se tornava possível, garantia-se, na maioria 

das vezes, a vida da pessoa presa71. 

A suspensão do habeas corpus para presos políticos suscitava essas 

violações ao direito de defesa e às prerrogativas profissionais dos advogados, bem 

como outras atividades criminosas do aparato de repressão política, como a tortura 

e os desaparecimentos forçados. Por essa razão, tratava-se ponto sensível para o 

regime.  

                                                            
70 Esta declaração de José Carlos Dias foi feita ao boletim de noticias do Conjur. Disponível em 
<www.conjur.com.br/2014-mar-31/jose-carlos-dias-precisamos-extirpar-metastases-ditadura>. 
71 Artigo publicado no site Conjur: “Advogados contam estratégias da defesa na ditadura”. Disponível 
em: < www.conjur.com.br/14/03>. Acesso em 24/10/2014.  
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Por este motivo, chamou a atenção dos órgãos de informação e vigilância a 

tese do advogado de presos políticos Júlio Fernando Toledo Teixeira72, apresentada 

na V Conferência Nacional da OAB, realizada no Rio de Janeiro em agosto de 1974, 

de que o mandado de segurança poderia ser usado em substituição ao habeas 

corpus no caso de crimes políticos, apesar do AI-5, com base na previsão 

constitucional sobre o mandado. 

A tese não foi aceita na Conferência, e os documentos sigilosos do sistema 

de informações mostram que ela gerou indignação na polícia política, que julgou 

tratar-se de pretexto para que o tema, tão incômodo para a ditadura militar, fosse 

debatido na imprensa: 

 

Há alguns dias, o advogado Julio [sic] Fernandes Toledo Teixeira, [sic] 
apresentou na V Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
realizada no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, uma tese que é a seguinte: 
substituir o “habeas corpus” pelo mandado de segurança. Evidentemente, 
essa tese é por demais absurda para ser comentada por este Serviço de 
informações. 
A tese, entretanto, foi colocada em destaque e noticiada por jornais que 
estão fazendo a cobertura da Conferência. Verifica-se agora, [sic] que a 
apresentação da tese tão disparatada, [sic] fazia parte de um esquema 
destinado a agitar o problema. Provavelmente, ver-se-á [sic] nos jornais, 
[sic] renomados juristas (também com anotações nos arquivos dos Órgãos 
de Segurança) criticarem à [sic] aberração e continuar a abordar o 
assunto.73 

 

Trata-se de mais um exemplo da preocupação do regime com sua própria 

imagem, com a finalidade de impedir que seu caráter ditatorial fosse desvelado e 

discutido publicamente. 

No tocante à questão de gênero, poucas ainda eram, nos anos 1960 e 1970, 

as mulheres que se dedicavam à advocacia; Janaína Teles refere-se à atividade de 

                                                            
72  Júlio Fernando Toledo Teixeira (1946-1979), nascido em Santos, formou-se bacharel em Direito na 
Católica de Santos. Sua atuação no movimento sindical (foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos em 
1968) e estudantil levou-o a ser fichado no DOPS/SP. Ele integrou a seção de Santos de Comitê 
Brasileiro pela Anistia. O advogado foi detido em 1976 sob a alegação de pertencimento ao PCB (um 
de seus clientes foi o ex-deputado do PCB e líder sindical dos portuários Oswaldo Pacheco da Silva, 
que fora sequestrado pelos militares em 1975, ao voltar do exílio), porém foi absolvido em 20 de 
outubro de 1977 por falta de provas pelo Conselho Permanente de Justiça no Exército na 3ª. 
Auditoria da 2ª. CJM. Morreu de enfarte numa comemoração da Sociedade de Melhoramentos dos 
Posseiros de Peruíbe, para quem advogava (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA 
E SOCIAL. Prontuário de Júlio Fernando Toledo Teixeira, p. 4377, APESP, Acervo DEOPS/SP). 
73 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. Informação n. 884/B-74. 22 de 
agosto de 1974, documento confidencial, Prontuário de Júlio Fernando Toledo Teixeira, P 4377, 
APESP, Acervo DEOPS/SP. 
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Rosa Cardoso em defesa dos presos políticos, resumindo aqui como ela entrou 

neste campo profissional: 

 

Rosa Cardoso foi uma das poucas mulheres que atuaram como advogadas 
de presos políticos. Em 1968, Modesto da Silveira, então um conhecido 
criminalista e militante do PCB74, a convidou para trabalhar no seu 
escritório. Como estudante, ela assistia regularmente aos julgamentos de 
presos políticos no auditório do STM, que situava-se perto da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ela 
estudava. No STM era possível acompanhar as defesas de Heleno Fragoso, 
seu professor de direito penal, e de advogados como Modesto e Werneck 
Vianna. Em 1970, Rosa Cardoso transferiu-se para São Paulo, onde passou 
a atuar juntamente com Virgílio Egydio Lopes Enei. 

 

A advogada relata como aprendeu com os presos e com os seus colegas e 

professores, advogados, Heleno Fragoso75, Modesto Silveira e Werneck Vianna:  

 

Tanto como na justiça criminal comum, a principal estratégia de defesa dos 
presos políticos era negar a autoria dos fatos pelos quais eram acusados. 
Contudo, [...] os presos políticos defendiam em tese os fatos que lhes eram 
imputados. Por razões de segurança pessoal e segurança dos 
companheiros, tentavam eximir-se de dar informações sobre ações 
concretas passadas, presentes ou futuras, mas afirmavam concordar com 
as mesmas. Este posicionamento dos presos políticos era, inclusive, uma 
forma de recuperação de sua identidade de “esquerda”, de seu alinhamento 
contra o regime militar e ditatorial e de sua crença numa sociedade sem 
desigualdades sociais [...]. Recorde-se que as pessoas que se opunham 
aos governos militares [...], em geral, eram detidas e torturadas. Na tortura, 
por conveniência ou imposição eram quase sempre obrigadas, por 
diferentes formas, a negar as suas crenças e posições. Por isso, na primeira 
oportunidade que tinham de se expressar publicamente, no ambiente da 
Justiça Militar, um lugar em tese sem violência física, os presos queriam 
reafirmar sua identidade e sua história, apesar de tudo que haviam sofrido.  
[...] Certamente, cada advogado conciliava de modo diverso estas questões, 
pois tinha posições ideológicas e compromissos políticos diferentes. Eu, 
particularmente, preocupava-me muito com a recuperação desta identidade, 
da autoestima e do respeito e afeto do coletivo por cada preso, 
independentemente da organização a que pertencia. Ressalte-se, também, 
que havia alguns juízes togados, não militares, que possuíam uma 
formação liberal e com os quais era possível conversar, argumentar e 
convencer. Eu sempre lhes recordava lições de nossa cultura humanística, 
como o direito de rebelião contra as leis injustas e os regimes de força. A 
eles devo muitos dos bons resultados que obtive. Mas eu também gostava 
muito de reforçar em minhas defesas o vínculo de solidariedade e de 

                                                            
74 Silveira enfatiza que sua participação política não englobava “nenhuma atividade ilegal” e era 
fundada na legislação existente, da qual aproveitava as brechas para tentar “abrandar penas ou 
absolver pessoas”, cf. Silveira, 2001, p.114. 
75 Heleno Fragoso nasceu em 05/02/1926 em Nova Iguaçu (RJ) e faleceu no Rio de Janeiro em 1985. 
Foi um dos mais considerados advogados de presos políticos durante a ditadura militar. Modesto 
Silveira foi um dos advogados que mais defendeu presos políticos. Atuou no Rio de Janeiro, inclusive 
chegou a ser deputado federal e também teve destaque na luta pela anistia ampla geral e irrestrita. 
Deve ter mais de 80 anos de idade e vive no Rio de Janeiro. Werneck Vianna nasceu no Rio de 
Janeiro em 1938. Estudou direito, mas tornou-se um cientista social. 
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civilidade que existe entre nós humanos. A oposição política não justificava, 
assim, a desumanização dos gestos dos contendores. Os julgadores não 
podiam julgar de uma forma desumana ou bárbara, não civilizada. Creio que 
muitas vezes minhas defesas enveredaram por esses caminhos bem 
reflexivos76. 

 
Rosinha, como era chamada pelos presos, era mãe de uma criança pequena 

e estava grávida de outro bebê em 1973. Mesmo assim, não deixava de ir atrás de 

informações e intervenções para defender seus clientes, presos políticos, inclusive 

enfrentar os homens da repressão. 

Naquela época, o DOI-Codi também comandava o transporte de presos e 

sequestrados, em diversas ocasiões. Transportava os presos/sequestrados para os 

presídios, ou entre os DOI-Codis e as Auditorias Militares, num veículo tipo uma 

perua chamada C-14 ou Veraneio. Um dia, Rosa passava pelas ruas centrais de 

São Paulo, quando ela viu passar uma C-14 (que era o nome mais comum usado) 

com uma presa política que ela conhecia. Ela rapidamente pegou um táxi e pediu 

para o motorista que seguisse a C-14. O taxista ficou com medo, pois sabia que era 

do “pessoal barra pesada”. Mas ela insistiu e cercou a C-14 pedindo informações de 

sua cliente que ali se encontrava. “Para onde iam levá-la e para quê?” Indagou 

também porque não a avisaram, pois ela era sua advogada e tinha que ser 

informada do que se passava com sua cliente. Os agentes da repressão, bem 

armados e truculentos, conduziam a C-14, e ficaram bravos com a atitude corajosa 

da advogada. Ameaçaram-na e tentaram levá-la também para o DOI-CODI. Ela 

falou com eles que ia comunicar imediatamente à Justiça Militar o fato e que eles 

não “encostassem num fio de cabelo da sua cliente”. Ela foi imediatamente para a 

sede da Auditoria Militar. Sua cliente foi levada de volta para o presídio. Passado 

algum tempo, a Rosa foi presa também pelo DOI-Codi,  como forma  de intimidá-la.  

Ela, como advogada de presos políticos, procurava dar toda a assistência a 

seus clientes. Chegou a levar para ficar em sua casa o tempo necessário, presos 

que não tinham para onde ir quando eram colocados em liberdade, porque foram 

destituídos de moradia e demais pertences pela repressão. Ela ajudava a arrumar 

moradia para seus clientes recém-saídos da prisão.  E enquanto seus clientes não 

                                                            
76 Cf. Cunha (2011). Destaques da historiadora Janaína de Almeida Teles publicado no artigo referido 
acima. 
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tinham emprego, ela sempre arrumava algum dinheiro para as pessoas poderem 

buscar um trabalho, providenciar estudos e tudo mais que fosse necessário77.   

Hélio Henrique Pereira Navarro78 foi deputado federal, eleito pelo MDB, em 

1966 e cassado com o AI-5, foi condenado e cumpriu pena no presídio Tiradentes 

até 1970. A partir de então, passou a exercer a advocacia em defesa de presos e 

perseguidos políticos até 1979. Neste período, ele fez defesas eloquentes, o que era 

seu estilo. Num dos processos, ao defender um cliente79, ele disse que os processos 

montados pela justiça militar eram forjados inclusive as testemunhas eram “falsas”. 

Por exemplo, como que uma testemunha, que a gente supõe que seja um 

transeunte ou uma pessoa qualquer que passa pela rua, ao declarar que teria visto o 

Alexandre Vannuchi Leme80 ser morto debaixo de um caminhão, diz que viu “a vítima 

em decúbito dorsal”? Acaso seria esta linguagem, uma forma corriqueira de se 

referir a alguém que se encontra morto, em posição deitada, de barriga para cima? 

Evidentemente, que não, concluiu o advogado. Isto é uma linguagem típica de perito 

ou “policial” 81. 

O depoimento do advogado Airton Soares revela o quanto a Justiça Militar era 

parte fundamental da estratégia repressiva da ditadura. Na prática forense, os 

advogados eram frequentemente impedidos de aplicar seus conhecimentos 

jurídicos. A decisão em relação aos réus já estava tomada pelos órgãos de 

repressão. A presença do réu perante a Justiça Militar, na verdade, servia para dar 

uma aparência “legal” à Ditadura. 

 

[...] Tenho minhas dúvidas sobre o papel dos advogados nas auditorias e 
tribunais militares, porque, ao mesmo tempo em que nós prestávamos 
serviço aos que nós estávamos defendendo, estávamos dando às cortes 
militares legitimação internacional. Mas prevaleceu na nossa consciência, 
pelo menos na minha, que mais valia a pena socorrer aqueles que estavam 
ao seu alcance, ou seja, atuar em defesa dos presos, do que pensar em um 
contexto internacional ou como a ditadura divulgava seus métodos 
repressivos no exterior [...].   

                                                            
77 O “Casal Teles” ficou na casa da advogada Rosa Cardoso o tempo necessário para que eles 
recomeçassem a vida (depoimento de Maria Amélia de Almeida Teles) 
78 Helio Henrique Pereira Navarro nasceu em 05/12/1940, em São José do Rio Preto. Estudou direito 
na Faculdade de direito da USP.  
79 O cliente era Luiz Gonzaga D’Avila, processado na Justiça Militar por ter sido acusado de ser do 
PCdoB. 
80 Alexandre Vannucchi Leme nasceu em 05/12/1950 e foi assassinado em 17 de março de 1973. Era 
de Sorocaba (SP) e cursava o 4º ano de Geologia na USP. 
81 Este discurso foi proferido na audiência de julgamento do processo do PCdoB, em 1975, na 1ª 
Auditoria Militar, em São Paulo (memórias de Maria Amélia de Almeida Teles, que foi processada e 
condenada neste mesmo dia, em 1975) 
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Sem dúvida, cumprimos o objetivo de minorar o sofrimento. Afinal, a quem 
os familiares dos presos podiam recorrer, ou as possíveis vítimas da 
repressão, que ainda não tinham sido presas? A nós, mas acho que se 
conseguia pouco, perto daquilo a que os presos eram submetidos, era muito 
pouco. Muito pouco. Você, quando conseguia reenquadrar alguém no artigo 
X, este artigo era tão ilegal quanto o outro. Podia-se conseguir uma 
dosagem de pena menor ou maior, mas isso não alterava tanto assim. 
[...] Para que as absolvições decorressem do trabalho dos profissionais do 
Direito, teríamos que admitir que [...] as provas apresentadas fossem [...] 
obtidas de uma instrução criminal realizada com o respeito aos direitos do 
preso. [...] Aliás, não tenho conhecimento de denúncia de tortura feita por 
denunciado ou seu advogado que tenha sido objeto de apuração por parte 
do Conselho de Justiça Militar. 
Ora, se o Conselho de Justiça era parcial e faccioso e ignorava as 
denúncias feitas pela defesa sobre a nulidade das provas, que 
comprometiam o devido processo legal, e quase a totalidade das provas 
juntadas aos autos eram nulas de pleno direito, como eu poderia concluir 
que o advogado pudesse obter resultado favorável a este ou aquele cliente 
perante este mesmo Conselho? Acho complicado. O mesmo comando 
militar da região que designava os militares para atuar nos órgãos de 
repressão também designava os militares que deveriam compor os 
Conselhos nas Auditorias, com um Juiz togado designado da mesma 
forma.  
O que ocorria é que eram absolvidos aqueles que os órgãos de segurança 
entendiam, como regra geral, certa ou erradamente, que não ofereceriam 
mais risco à segurança do regime. Eram absolvidos aqueles contra os quais 
nem mesmo seus depoimentos, obtidos mediante coação ou tortura, 
demonstravam comprometimento e, também, aqueles cujas provas juntadas 
aos autos não tinham relação com os acusados. (Soares, 2011). 

 

No Brasil, a ditadura militar usou a estratégia repressiva da judicialização, 

mas também na esfera extrajudicial em grande escala como, por exemplo, no 

combate à Guerrilha do Araguaia. Em relação à atuação extrajudicial, há situações 

bem mais desconhecidas e que dificilmente podem ser quantificadas. 

A ditadura usou todas as formas para reprimir, intimidar, calar e eliminar a 

oposição política. 

Os documentos que poderiam esclarecer essas situações obscuras seriam 

aqueles provenientes dos arquivos das Forças Armadas, o que ainda não foi 

possível acessar devido às negativas do Ministério da Defesa em disponibilizá-los, 

ora dizendo que tais documentos foram incinerados, ora dando ordens internas que 

proíbem os subordinados a prestarem as informações solicitadas pela Comissão 

Nacional da Verdade referentes ao período da ditadura militar (1964 – 1985)82. 

                                                            
82 Oficio de 25 de fevereiro de 2014, enviado aos subordinados do Comandante do Exército, General 
Enzo Peri, proibindo qualquer colaboração para apurar os crimes da ditadura militar. O referido ofício 
proíbe o atendimento a qualquer solicitação de informações referentes ao período de 1964 a 1985, 
feita pelo Poder Executivo (federal, estadual, municipal), Ministério Público, Defensoria Pública ou 
qualquer pessoa.  (Luiz Cláudio Cunha: “Dilma entre o general e a verdade, em 
www.viomundo.com.br /.../ Luiz-claudio-dilma-..., acessado em 26/10/2014. 
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Em audiência realizada pela Comissão do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva”, em 28/08/2013, o professor e diretor do Brazil Institute do King´s College, de 

Londres, Anthony Pereira, pesquisador, participou da audiência para apresentar 

suas investigações a respeito da “legalidade autoritária”. Ele fez uma comparação da 

aplicação dessa “legalidade” nos três países do cone sul, que sofreram a ditadura 

militar: Argentina (1976-1983), Brasil (1964 – 1985) e Chile (1973 – 1990). Conclui 

que no Brasil houve maior judicialização, na Argentina, praticamente não houve 

processo judicial contra militantes da oposição e no Chile, teria havido um certo 

equilíbrio entre ações judiciais e extra-judiciais.  

 

[...] mas gostaria de falar um pouco sobre o livro que ainda é acessível nas 
livrarias a "Ditadura e Repressão", uma tentativa de comparar o tratamento 
legal dos presos políticos nas ditaduras do Brasil, Chile e Argentina, o último 
regime militar na Argentina. E era uma tentativa de comparar, mas a base 
documentária é bem distinta nos casos, nos países diferentes, aqui no 
Brasil, eu usei o arquivo “Brasil Nunca Mais”, que na época estava no 
Arquivo Edgard Leuenroth, na Unicamp. Eu peguei vários casos da justiça 
militar, entre os anos 1964 até 1979, então eu acredito que muitas pessoas 
ainda viram, em São Paulo, que eram réus nesses casos, para crimes 
contra a segurança nacional.  
No caso chileno, tem menos informação, porque houve um período entre 
1973, do golpe militar no Chile, até 1978, quando eles usaram justiça militar 
em tempos de guerra. Procedimentos completamente diferentes do caso 
brasileiro, mas eu só peguei dados sobre esse período, não sobre o regime 
inteiro, mas sobre esses primeiros cinco anos da ditadura do Chile, e esses 
documentos estão localizados na Vicaría de la Solidariedad, em Santiago. 
Isso era uma entidade religiosa, que forneceu ajuda judicial, advogados, 
para representar os presos nesses tribunais.  
E na Argentina faltou documentação realmente. Eu usei a Comissão da 
Verdade deles, a do Sábato, mas era mais testemunhal, e não houve muitos 
casos de processos, depois do golpe militar de 1976. Então as fontes 
documentais são variadas, mas a tentativa, o que eu quis perguntar na 
pesquisa, era por que o tratamento legal do próprio preso era diferente? E 
também a relação entre os desaparecidos e os assassinados, as pessoas 
tratadas extrajudicialmente, sem legalidade nenhuma, essa proporção era 
muito diferente nos três países. No Brasil, apesar do fato que houve 
assassinatos, que houve desaparecimentos, a grande maioria das pessoas 
eram processadas de alguma forma na justiça militar, então a relação entre 
os processados e os assassinados extrajudicialmente era muito grande. E 
muito mais pessoas no lado dos processados. No Chile o balanço era mais 
equilibrado, houve muito mais pessoas desaparecidas extrajudicialmente e 
menos processados na justiça e a Argentina foi quase totalmente ao lado 
dos desaparecimentos. O regime de 1976 quase em total abandonou a 
tática de processar os inimigos políticos. Houve alguns processos andando 
depois de 1976, mas alguns começaram depois do golpe militar, então 
houve uma estratégia quase totalmente de (atuar) extrajudicial, no caso da 
Argentina. Então, são as duas perguntas fundamentais, por que você tem 
essas proporções diferentes nos três regimes? E também, sendo 
processado, em termos de procedimento, dentro dos tribunais, como foram 
os procedimentos, por que o tratamento foi tão diferente nesses países? 
[trecho da transcrição da audiência em 28/08/2013] 
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Em relação à ditadura brasileira, não é verdade a afirmação que a maioria dos 

militantes foi processada. Nem mesmo todos guerrilheiros urbanos foram 

submetidos ao devido processo legal. Por exemplo, processaram depois de morto o 

guerrilheiro, militante do MOLIPO, como afirmou o seu advogado, Virgilio Lopes 

Eney e mataram o Carlos Marighella, dirigente da ALN, sem sequer ouvi-lo, pois o 

fizeram numa execução sumária, em plena rua (Alameda Casa Branca, área nobre 

da cidade de São Paulo). No caso dos guerrilheiros rurais, houve a execução 

sumária, e em alguns casos, depois de longos meses no cativeiro ou em campos de 

concentração como o que ocorreu na região do Araguaia, sem nenhum processo 

legal. Outros guerrilheiros, como o Capitão Lamarca, Zequinha Barreto, Otoniel 

Barreto e Luis Santa Bárbara foram mortos sumariamente, no sertão baiano, pelo 

então Major Newton Cerqueira, em ação articulado com o delegado paulista, Sérgio 

Paranhos Fleury. Houve a execução sumária, sem nenhum julgamento legal embora 

vigorasse a pena de morte, conforme o Ato Institucional nº 14, de 05/09/1969, que 

estabeleceu a pena de morte, de prisão perpetua, de banimento e de confisco aos 

militantes políticos contrários a ditadura considerados “revolucionários e 

subversivos”. Nem os guerrilheiros rurais, sequestrados no campo, foram 

submetidos ao devido processo legal ou chegaram a ser apresentados ao Conselho 

de Justiça da Justiça Militar. Na Justiça Militar, em muitos casos, a violação desses 

direitos foi consolidada. 

No tocante à resistência social, como a dos povos indígenas na luta por suas 

terras, tampouco houve judicialização: o genocídio, que já era um crime de lesa-

humanidade tanto para o Direito Internacional quanto para o direito interno brasileiro 

(previsto na lei nº 2889 de 1956) ocorreu sem a possibilidade de acesso à justiça 

para os povos afetados. 

Como já foi dito, nenhuma denúncia de tortura, assassinato e 

desaparecimento foi objeto de investigação por parte da Justiça Militar. Nem mesmo 

o sequestro de crianças, mulheres grávidas ou a denúncia dos estupros sofridos. 

Houve um acordo tácito entre os órgãos repressivos e o funcionamento do judiciário, 

selado pelo silencio diante da violência do estado pelo conluio e pela submissão aos 

ditadores militares. As consequências ainda são difíceis de serem medidas, 

avaliadas e muito menos quantificadas.  
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Conclusão:  

 

Não é possível chegar à verdade dos crimes praticados pelos órgãos 

repressivos brasileiros ocorridos durante a ditadura militar sem conhecer a 

participação dos advogados que atuaram na época. Torna-se necessário que a 

Comissão da Verdade realize audiências com todos os advogados que participaram 

daquele período ou dos seus seguidores que possuem seus processos e possam 

falar sobre a participação dos que já morreram. No caso de São Paulo, houve 

poucas audiências sobre o assunto, e por isso há necessidade de pelos menos 

nominar a todos que atuaram naquele período em defesa dos presos políticos, nas 

Auditorias Militares da região. Torna-se necessário, entretanto, o acesso aos 

documentos dos militares que se encontram em arquivos particulares (guardados 

com os próprios militares que executaram os crimes como ocorreu com o General 

Bandeira83, o Coronel Molina84, entre outros) e nos arquivos oficiais junto às Forças 

Armadas sob a coordenação do Ministério da Defesa. 

Torna-se necessário também investigar documentos, ações e agentes que 

atuaram contra a oposição às ditaduras da região sob o comando da Operação 

Condor.  Seriam os ex-presidentes da República, João Goulart e Juscelino 

Kubitscheck, vítimas da Operação Condor? Haveria outras vitímas? 

 

 

Recomendações: 

 

1. Garantir o direito de ampla defesa de acordo com o previsto na atual Constituição 

e garantir que seja efetivo o devido processo legal; 

2. Criar os mecanismos de prevenção e erradicação da tortura e de imediato aprovar 

o projeto de lei que cria o Comitê de prevenção á Tortura; 

3. Garantir o livre exercício da profissão de advogado/a em todas as fases 

processuais, inclusive a do inquérito policial; 

4. Abrir e investigar os arquivos militares e os arquivos vinculados à Operação 

Condor para apurar os crimes de estado que se deram fora do aparato do judiciário; 
                                                            
83 General Antonio Bandeira (1916 – 2003) coordenou a repressão aos guerrilheiros do Araguaia em 
1972 e, em seguida passou o comando para o General Hugo Abreu. 
84 Julio Miguel Molinas, coronel reformado do Exército, comandou o DOI-Codi/RJ e foi assassinado 
em 04/11/2012, em Porto Alegre (RS). Tinha 78 anos de idade. 
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5. Pela revogação da Lei de Segurança Nacional; 

6. Criar e fortalecer mecanismos que façam com que o Poder Judiciário incorpore de 

fato os princípios de justiça, da autonomia, isonomia, transparência, dignidade, 

economia processual entre outros; 

7. Criar mecanismos que promovam e garantam a participação popular no Ministério 

Público, nas Defensorias Públicas e nas Procuradorias inclusive na AGU – 

Advocacia Geral da União; 

8. Rejeitar a autoanistia e apurar os crimes da ditadura, indiciar e julgar os agentes 

responsáveis por tais crimes conforme os tratados de direitos humanos ratificados 

pelo Estado brasileiro e segundo o direito internacional consuetudinário; Considerar 

os crimes da ditadura como crimes de lesa-humanidade que são considerados como 

de violação dos direitos humanos e são imprescritíveis; 

9. Na apuração desses crimes, destacar as denúncias feitas pelos advogados de 

presos políticos, inclusive as que foram levadas à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos; 

10. Fortalecer iniciativas como as do MPF (Ministério Público Federal) que estão 

aplicando a sentença da CIDH, tratando os crimes de lesa-humanidade como o 

sequestro, a tortura, a execução sumária, e o desaparecimento forçado; 

11. Que sejam cumpridas a sentença dada pela Justiça Federal, 1ª. Vara, e 

transitada em julgado, em 2007, que determina que o estado brasileiro esclareça os 

crimes cometidos contra os guerrilheiros do Araguaia e que seja cumprida a 

sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, publicada em 14/12/2010 

que determina também o esclarecimento sobre os desaparecidos políticos 

brasileiros e exige as punições aos agentes públicos responsáveis por tais crimes. 
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OFÍCIOS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS PRERROGATIVAS DE 
ADVOGADOS  

Representação dos Presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Presidente do Conselho 
Secional da Guanabara ao Ministro da Justiça, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana  

Ao Senhor Ministro da Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, foi dirigido em 9 de novembro deste ano, o 
seguinte oficio:  

"Senhor Presidente: 
O CONSELHO FEDERAL e o CONSELHO SECCIONAL da ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL, e o INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS, pelos seus 
representantes legais, com base na Lei n.° 4.319, de 18 de março de 1964 (art. 
4.º, inciso 13),vêm formalizar a REPRESENTAÇÃO devida, para que se instaure o 
inquérito adequado à apuração de fatos de suma gravidade, violadores de 
direitos assegurados na Constituição da República, Emenda n.º 1, (Capítulo IV, 
do Título II), na Declaração Universal dos Direitos do Homem (arts. III, V, VII, 
VIII, IX, X e XI, n.º 1), e na Lei n.º 4.215 de 27 de abril de 1963 (art. 89, incisos 
I, II, V e XXI).  

Os ilustres advogados, Professor Heleno Cláudio Fragoso, Vice-presidente da 
Seção da Guanabara, Augusto Sussekind de Moraes Rêgo, Delegado do Paraná 
no Conselho Federal e George Tavares, foram inqualificavelmente presos, em 
suas respectivas residências, no dia primeiro (1.º) do corrente mês. Tais prisões 
foram efetuadas com brutalidade e aviltamento por agentes da Polícia Federal, 
como relatam os advogados nas cartas em anexo, dirigidas ao Presidente da 
Seção da Guanabara, segundo signatário desta REPRESENTAÇÃO. A nenhum, 
nem em qualquer momento, se declararam os motivos da prisão nem se fez 
qualquer indagação. Os requintes de arbitrariedade, que cercaram as detenções 
e a permanência em abusiva custódia, pede-se para deixá-las ao conhecimento 
do Colendo Conselho, através das aludidas cartas, cuja eloqüência e 
circunstanciada exatidão dispensam mais pormenorizadas considerações, tal a 
dimensão de sua desumanidade. Com tal proceder; inédito no Pais, mesmo em 
época de suspensão de garantias constitucionais, atingiu-se, mais do que as 
pessoas das vítimas, o exercício da advocacia, como condição mesma da defesa 
e preservação mínimas dos direitos humanos, pelo que não escapará, decerto, a 
esse Colendo Conselho, a imperiosa necessidade de apurá-los com identificação 
dos culpados, mandantes e mandatários, para ressalva da tranqüilidade geral e 
do próprio nome do Brasil.  

N. Termos E. Deferimento. (a.a.) 
LAUDO DE ALMEIDA CAMARGO, Presidente do Conselho Federal da OAB;  
EDMUNDO DE ALMEIDA RËGO FILHO, Presidente do Conselho Secional da OAB. 
(GB);  
MIGUEL SEABRA FAGUNDES, Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros.  

Na mesma data, foi dirigido ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte oficio:  

Em aditamento ao expediente desta data, relativo à ,apresentação pertinente aos 
advogados Heleno Cláudio Fragoso, Augusto Sussekind de Moraes Rêgo e George 
Tavares, sirvo-me do presente para, com base no item 13, artigo 4.° da Lei 
4.319, de dezesseis de março de 1964, solicitar deste Egrégio Conselho a adoção 
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de imediatas providências, através de adequado inquérito, para apuração dos 
fatos e taxação das responsabilidades, tudo no sentido das denúncias formuladas 
nos inclusos telegramas e ofícios, endereçados Presidência da Ordem dos 
Advogados do Brasil pelas Seções do Paraná, Associação dos Advogados de 
Londrina e Subseção de Campo Grande, Mato Grosso, e referentes às prisões dos 
advogados Altair Passos, Wilson Barbosa Martins, Mário Edson de Barros e João 
Pereira da Silva. Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 
Atenciosas saudações, 
LAUDO DE ALMEIDA CAMARGO, Presidente do Conselho Federal da OAB  

Revista da OAB. Rio de Janeiro, n.º 04, Ano II, Vol. II, Set/Dez, 1970.  
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