
 

As ações judiciais das Famílias Teles e Merlino 

 

Introdução: 

 

No dia 19 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo, em uma audiência especifica para este fim, a Comissão Nacional 

da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” (SP) 

receberam os processos movidos pelas Famílias Teles e Merlino contra o 

Coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra. 

O Coronel do Exército (da reserva) Carlos Alberto Brilhante Ustra, na 

época major do Exército, foi comandante do DOI-Codi, um dos maiores centros 

de repressão da ditadura militar, no período de setembro de 1970 a janeiro de 

1974. Usava os codinomes de “Dr.Tibiriçá” ou “Dr.Silva”. A Comissão Nacional 

da Verdade registrou pelo menos 502 casos de tortura e mais de 40 

assassinatos ocorridos no DOI-Codi sob o comando do Ustra. As famílias 

buscaram na justiça o reconhecimento e a responsabilização civil e criminal 

contra este Coronel do Exército, porque foram atingidas diretamente por sua 

atuação criminosa. 

No caso da Família Teles, todos os seus integrantes que viviam em São 

Paulo, inclusive a irmã do casal Teles, Criméia de Almeida, grávida de quase 8 

meses, foram sequestrados e torturados pelo Ustra e sua equipe, no DOI-

Codi/SP. Tiveram seus dois filhos, Janaína e Edson Teles, crianças de 5 e 4 

anos de idade respectivamente, sequestrados e levados para o DOI-Codi, local 

onde ficaram durante alguns dias. Além disso, os integrantes adultos foram 

testemunhas oculares do assassinato sob tortura de Carlos Nicolau Danielli, 

amigo da família e dirigente do Partido Comunista do Brasil, em 29 de 

dezembro de 1972.  

 No caso da família Merlino, o jornalista Luis Eduardo Merlino foi 

sequestrado em sua casa, em Santos (SP), na frente de sua família, levado 

para o DOI-Codi/SP, onde foi torturado e assassinado, aos 23 anos de idade, 

em 19 de julho de 1971. 

A ação judicial movida por estas duas famílias tem um sentido especial 

de justiça e reparação moral e política, iniciativa pioneira e inusitada no Brasil, 
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o único país da região que não tem nenhum torturador da época da ditadura 

militar condenado. 

A Lei da Anistia de 1979, outorgada pelo governo Figueiredo, incluiu em 

sua redação a anistia aos "crimes políticos e conexos". A expressão "conexos", 

em si anódina, tornou-se uma verdadeira senha unificar a ação de todos 

aqueles que quiseram impor uma verdadeira política do esquecimento sobre as 

graves violações praticadas pelos agentes do Estado durante a ditadura civil-

militar, em especial as mortes sob tortura e o desaparecimento de corpos de 

militantes políticos. 

Os familiares dos mortos e desaparecidos políticos, para fazer lembrar o 

assassinato de seus entes queridos, utilizaram-se inúmeras vezes de ações 

processuais na área cível, tais como as ações declaratórias movidas contra o 

Estado brasileiro, responsabilizando-o por esses crimes. Uma nova fase, no 

entanto, foi aberta quando a família Teles, em 2005, moveu um processo de 

ação declaratória, não contra o Estado, e sim contra o mais cruel de seus 

agentes repressivos, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do 

DOI-CODI de São Paulo de outubro de 1970 a dezembro de 1974. Não por 

acaso, ele encabeçou a lista de torturadores feita pelos presos políticos no 

Presídio Barro Branco, em São Paulo, conhecida como “Bagulhão”, publicada 

por esta CEV “Rubens Paiva” e objeto de capítulo deste relatório. 

 

 

1. Ação da Família Teles   

 

Os autores da ação são os próprios componentes da família: Janaína de 

Almeida Teles, historiadora, Edson Luis de Almeida Teles, jornalista e 

professor de filosofia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) César 

Augusto Teles, aposentado, Maria Amélia de Almeida Teles, aposentada, e 

Crimeia Alice Schmidt de Almeida, aposentada, residentes em São Paulo. 

Os coautores Janaína e Edson, filhos do casal César e Maria Amélia e 

sobrinhos de Crimeia, eram crianças de 5 e 4 anos, e mesmo assim foram 

vítimas de tortura psicológica. 

O réu Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado do Exército 

brasileiro, comandante do DOI-Codi, residente em Brasília (DF), como chefe da 
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OBAN ou DOI-Codi/SP,  foi pessoalmente responsável pelas perseguições e 

torturas contra os cinco autores, e, sobretudo, por ter praticado pessoalmente 

os atos de tortura.  

A ação judicial foi proposta em São Paulo, porque os fatos ocorridos à 

época se deram nesta cidade. 

Os advogados constituídos foram Aníbal Castro de Sousa, Marília Alves 

Barbour e Fábio Konder Comparato. 

Durante o período ditatorial, existia um quadro de perseguições políticas, 

sequestros, torturas e extermínio contra aquelas pessoas que discordavam da 

ditadura. O Exército temia que pudesse haver um “governo do povo1”. E para 

evitar um governo do povo, não pouparam o uso de truculência e violência, 

terrorismo e tortura. Mesmo assim, com as perseguições intensas e 

constantes, ocorreram lutas e ações políticas contra a ditadura militar.  

No dia 28 de dezembro de 1972, em São Paulo, por volta das 18h30min, 

uma equipe de agentes da repressão política, sob o comando do então major 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, sequestrou o casal, César e Amélia Teles, 

juntamente com o amigo e dirigente comunista, Carlos Nicolau Danielli. Foram 

conduzidos para a OBAN (DOI-Codi), situada à Rua Tutóia, 921 (prédio da 36ª 

DP). Cada um dos presos foi levado a uma sala de tortura, no térreo e no 

primeiro andar. Em pouco tempo, todos os três presos estavam com 

equimoses por todo o corpo, sujos de sangue, vômito, urina e fezes, suados, 

devido às continuas e intensas sessões de tortura. 

Antes disso, ao serem deixados no pátio da OBAN, Ustra agrediu Amélia 

dando-lhe um tapa com as costas das mãos, derrubando-a ao chão e gritando:  

“Você está na Oban. Foda-se sua terrorista, filha da puta.” 

 Em seguida, ela foi submetida a situações de tortura física e 

psicológica, humilhações e atos obscenos: 

 

Distribuíam choques nos ouvidos, na boca, nos tornozelos, nos seios, 
no ânus, na vagina. Numa ocasião cai numa cama de campanha, 
semi-acordada. Um dos torturadores aproveitou-se para esfregar-se 
em mim, masturbando-se, jogando esperma. Poderia haver algo pior? 
Sim. Poderia. 
Durante as sessões de tortura, enquanto eu estava no pau-de-arara 
aplicavam-me injeções nas nádegas que diziam ser “soro-da-

                                                 
1 CARVALHO, Luis Maklouf. O Coronel Rompe o Silencio. São Paulo: Editora Objetiva, 2004, 
p.4 
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verdade” e jogavam pequenas quantidades de coca-cola em minhas 
narinas dizendo que era para matar a sede.  

 

Durante as sessões de tortura, Amélia ouvia os gritos do César e do 

amigo Danielli. Este acabou sendo assassinado dentro da OBAN, arrebentado 

por dentro, tendo hemorragia interna, seu sangue jorrava pelo nariz, pela boca 

e sua barriga estava muito inchada. Assim ele tombou mortalmente na sala 

térrea. Amélia concluiu que: “Eles queriam informações sobre a guerrilha do 

Araguaia e estavam dispostos a acabar conosco. Várias vezes desejei a 

morte.”  

César conta que foi despido e os torturadores batiam em suas costas 

com palmatória, davam choque por todo o corpo: tornozelos, pulsos, os dedos 

indicadores, dedão do pé. Ele foi amarrado na chamada “cadeira do dragão”, 

local em que levou choques nos ouvidos, boca, umbigo, além de golpes nos 

braços, pernas e pés: “Davam tapões em meus ouvidos e chamavam a isto de 

“telefone’. Em algumas vezes cheguei a perder os sentidos.” 

César relatou que em algumas sessões de tortura foram acompanhadas 

por um médico, loiro, de olhos claros, beirando uns trinta anos de idade, 

estatura mediana, vestido sempre de roupa de médico, que media a pressão, 

auscultava o coração e dizia: “Podem continuar que ele aguenta...” 

As torturas cometidas foram tão intensas que Amélia entrou em estado 

de choque psíquico e César, em estado de coma. Ele, por ser diabético tipo 1,  

ou seja,  dependente totalmente de insulina, não foi devidamente medicado. 

Ela por ser ameaçada de ver seus filhos serem torturados e mortos. 

Em 29 de dezembro de 1972, os agentes da repressão (equipe de 

busca, que incluía a Tenente Neuza) sequestraram os filhos, Janaína e Edson, 

juntamente com a irmã de Amélia, Crimeia, grávida de 8 meses. O sequestro 

se deu com invasão no domicílio por diversos homens e uma mulher que os 

levaram aos berros, gritos e ameaças. Colocaram-nos no banco traseiro de 

uma viatura, uma aero Willis C-14 de cor azul claro, onde se encontravam no 

chão vários fuzis e armas. Eles permaneceram sob a mira de metralhadoras 

até o prédio da Oban, ou DOI-Codi/SP. Crimeia se passou por babá das 

crianças por algum tempo,, por não ter sido reconhecida pelos torturadores, era 

procurada pelo Exército por pertencer ao movimento da Guerrilha do Araguaia.  
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O filho do casal, Edson Teles, ao ver os pais cheios de equimoses, sujos 

e suados, perguntou: “Por que vocês estão verdes?” 

O fato do Ustra ter levado as crianças até a sala onde seus pais estavam 

sendo torturados e, portanto, em situação lamentável, mostra que seu objetivo 

era utilizar-se das crianças como instrumento de tortura para os pais, ao 

mesmo tempo que tentava tirar qualquer informação da suposta “babá”. 

Crimeia foi levada para uma cela, enquanto as crianças ficaram dias 

perambulando pelos corredores do aparelho de repressão sendo testemunhas 

de gritos de dor dos presos políticos, além de serem usadas como instrumento 

de tortura psicológica de seus pais. 

Ela, inicialmente, foi interrogada e obrigada a ver seu amigo, Carlos 

Nicolau Danielli caído mortalmente no chão da sala térrea do DOI-Codi/SP: 

 

Mesmo não sendo torturada fisicamente, o sofrimento era grande, 
pois insistiam pra que reconhecesse um amigo, Carlos Nicolau 
Danielli, dirigente do Partido Comunista do Brasil, preso juntamente 
com minha irmã e meu cunhado. Fui levada à sala de tortura que 
ficava embaixo, junto à escada onde o vi estirado no chão, com o 
corpo coberto de equimoses, edemaciado, inconsciente. 

 

Ela chegou a ser submetida a tortura por cerca de 36 horas 

consecutivas, sob interrogatório, enquanto os interrogadores faziam rodízio. 

Durante as sessões, os torturadores a ameaçavam de assassiná-la, de 

abortamento e de violência sexual. 

 

[...] eu era colocada no carro do meu cunhado e diziam que iriam me 
levar até a Serra das Araras onde eu seria assassinada e o carro 
incendiado e empurrado para o precipício. Várias noites passei no 
pátio da OBAN, dentro deste carro, e, quando o dia amanhecia me 
levavam de volta à cela. 
[...] se meu filho nascesse vivo seria sequestrado por eles ou 
confinado na FEBEM. Eu e minha irmã fomos torturadas várias vezes 
para que assinássemos um papel em que consentíamos que eles me 
fizessem o aborto. 
[...] todos os interrogatórios foram feitos após tirarem todas as minhas 
roupas, inclusive as mais íntimas. 

 

Sua irmã, Amélia, foi torturada fisicamente, em sua frente, sob a 

alegação de que estavam agindo dessa forma porque “eram bonzinhos por não 

pendurarem no pau-de-arara mulher grávida”. Diziam que a Crimeia “não 

estava sendo boazinha, pois deixava que a irmã fosse torturada” e que, pior, 
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diziam que ela (Crimeia) “estava sendo durona porque era sua irmã quem 

estava sofrendo na tortura” e não ela. 

 

Durante essas sessões de tortura, enquanto minha irmã estava no 
pau-de-arara aplicavam-lhe injeções nas nádegas que diziam ser 
“soro da verdade” e jogavam pequenas quantidades de Coca-Cola 
em suas narinas dizendo que era para matar-lhe a sede.   

 

Passados alguns dias, Crimeia foi transferida para uma cela 

improvisada, sem ventilação e instalações sanitárias, local em que 

permaneceu, por vários dias. 

 

[...] parecia um quarto de alojamento, onde havia um beliche e a 
janela era fechada por uma placa de Eucatex [...] A porta era aberta 3 
vezes ao dia, por 10 minutos, quando eu poderia satisfazer minhas 
necessidades fisiológicas, beber água e tomar banho. Ao final desse 
tempo me era dada refeição.Esse tempo nunca foi suficiente por isso 
muitas vezes fiz as necessidades fisiológicas no chão da própria cela 
e nenhum dia consegui tomar banho.  

 

Durante todo o tempo em que Crimeia foi torturada e seu filho que ainda 

estava em seu útero apresentavam soluços. Nela, a duração dos soluços era 

mais curta, já no nascituro os soluços persistiam a noite inteira e adentravam 

pelo dia. 

 

O único cuidado que eu podia lhe dar era massagear de leve a minha 
barriga. Isto me causava muita angústia. Esse soluço acompanhou 
meu filho por algum tempo depois de ter nascido, bastava ouvir os 
gritos ou barulhos estridentes. 

 

Um dia, Crimeia foi minuciosamente examinada por um oficial do 

Exército que dizia ser médico. Parecia que o oficial estava interessado em 

saber se ela tinha marcas de tortura no corpo e se o feto estava vivo. No dia 22 

de janeiro de 1973, Crimeia foi transferida para Brasília. Daí por diante as 

torturas que ela sofreu por outras equipes do Exército brasileiro da época são 

fatos que não são objeto da ação aqui descrita. 

As crianças, Janaína e Edson, após serem separadas da tia, foram 

testemunhas dos gritos de dor dos presos políticos sendo torturados e, 

principalmente, do rosto transfigurado de sua mãe, que somente foi 

reconhecida por Edson quando este a ouviu chamá-lo. Quando olhou para o 
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rosto da mãe não conseguiu identificá-la, tal a deformação provocada pelas 

equimoses: “Horrível sensação de estar diante de alguém que conhecemos a 

voz, mas não há identificação com o corpo, que a esta altura estava roxo, com 

hematomas.” 

Janaína relatou: 

 

Lembro-me claramente de me indicarem, entre corredores escuros, o 
lugar onde encontraria meus pais. Eles estavam numa sala escura 
sentados em uma mesa onde havia dois pratos de sopa, mal se 
mexeram quando viram a mim e a meu irmão. Estavam esverdeados 
ou amarelados e sem forças. Achei muito estranho, mas fiquei feliz 
em pular em seus colos, mesmo que eles mal conseguissem sorrir. 
Não me lembro sobre o que falamos, mas esta lembrança é muito 
marcante, nunca a esqueci. A falta de reação dos meus pais foi 
impressionante, eles sempre eram muito carinhosos. Naquele 
momento eles estavam inertes. 

 

Ressalta-se que além de torturarem psicologicamente as crianças, as 

mesmas foram usadas pelos agentes torturadores, como instrumentos de 

tortura psicológica aos pais, pois a todo tempo os “militares” diziam aos seus 

pais (César e Amélia) que seus filhos também seriam torturados e mortos, o 

que lhes causava sofrimento e pânico.   

O fato de as crianças, Edson e Janaína, terem sido sequestrados e 

obrigados a presenciar as consequências sofridas por seus pais (César e 

Amélia) foi reconhecido pelo próprio Ustra, no seu livro “Rompendo o silêncio”, 

que ele escreveu em resposta a atriz e então deputada federal, Bete Mendes, 

que também foi torturada por ele e o denunciou quando o encontrou, numa 

missão oficial, na Embaixada brasileira, em Montevidéu, onde ele era o adido 

militar. 

 

A propósito, convém citar o caso de um casal de uma Organização 
que foi preso porque ambos eram militantes. Neutralizado o 
“aparelho” onde eles residiam, que, aliás, era um “aparelho de 
imprensa”, seus filhos, bem pequenos, não tinham para onde ir. Para 
não mandar as crianças para o Juizado de Menores, uma moça, 
Sargento da Policia Feminina do Estado de São Paulo, ofereceu-se 
para tomar conta dos menores em sua casa, enquanto 
aguardávamos a chegada dos familiares do casal, que se 
encarregariam da guarda deles. Diariamente, a meu pedido, as 
crianças eram levadas ao DOI para visitarem seus pais. Hoje, 
revoltado, vejo que este casal, no “Brasil: Nunca Mais” nos acusar de 
levar os filhos até eles para que “vissem seus pais marcados pelas 
sevícias sofridas e pressioná-los, dizendo que as crianças seriam 
torturadas, se não confessarem o que queríamos saber.”  
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O Ustra, portanto, confirma a presença das crianças na sede do DOI-

Codi, que incontestavelmente era um local utilizado pela polícia política da 

época para as práticas de torturas, como também ficou demonstrado que essas 

crianças foram submetidas às imagens de seus pais, marcados sem pela 

sevícias decorrentes dos métodos brutais ali utilizados. 

O assassinato do amigo e companheiro Carlos Nicolau Danielli ficou 

marcado na memória da família Teles. 

 

[...] Nesse meio tempo e até o 4º dia, Nicolau Danielli continuou 
sendo torturado barbaramente e, a medida que o tempo passava, 
seus gritos se transformavam em lamentos e, finalmente, 
constatamos o seu silêncio, apesar de que ouvíamos o barulho de 
espancamentos. No 5º dia, foram apresentados a mim e a minha 
esposa manchetes de jornais que anunciavam a morte de Carlos 
Danielli, como tendo tombado num tiroteio com agentes policiais. Sob 
os nossos protestos de que ele havia sido morto como consequência 
e ao cabo das torturas que sofreu na OBAN, fomos ameaçados de ter 
o mesmo destino. [...] (César Augusto Teles) 
[...] Fui levada à sala de tortura que ficava em baixo, junto à escada 
onde o vi estirado no chão, com o corpo coberto de equimoses, 
edemaciado, inconsciente. Percebi que ainda respirava por uma 
espuma rósea que saía do canto da boca com um pequeno 
movimento e acabava por escorrer-lhe pelo rosto. A camisa estava 
aberta, as calças desabotoadas e abaixadas. Toda parte exposta do 
tórax e abdômen era uma imensa mancha roxa. À noite, uma presa 
me disse que viu um homem (pela descrição era o Danielli) ser 
levado morto para fora da cela. E, 1 ou 2 dias depois, me 
apresentaram um jornal com uma manchete “Terrorista morto em 
tiroteio” [...] (Crimeia Alice Schmidt de Almeida) 

 

Os torturadores – mesmo sabendo que os presos eram testemunhas 

oculares do assassinato do amigo Danielli, pois presenciaram suas torturas, 

seus gritos, seus sofrimentos e o viram caído no chão da sala de tortura, 

ensaguentado, inchado e com uma baba de sangue que escorria de sua boca – 

passados alguns dias de sua morte, mostraram reportagens de jornais com o 

título: “Terrorista morto em tiroteio”, com a noticia de que Danielli teria sido 

morto em razão de tiroteio numa perseguição policial. Como os presos 

protestaram, afirmando que a noticia era mentirosa, os torturadores (em 

especial Aparecido Laertes Calandra, delegado de polícia civil em São Paulo) 

retrucaram:  
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Aqui nós damos a versão que quisermos sobre suas mortes e vocês 
também poderão ter uma manchete como essa. [fala dirigida a Maria 
Amélia de Almeida Teles] 

 

Os torturadores fizeram questão de demonstrar total desprezo à moral e 

aos direitos humanos, reforçando a impunidade e a injustiça diante da prática 

de tais barbáries, promovendo árdua tortura psicológica. 

César foi continuamente torturado e esteve totalmente incomunicável do 

dia 28 de dezembro de 1972 até o dia 22 de maio de 1973. Neste período 

passou 45 dias na Oban (36ª Delegacia de Policia), 127 dias no DOPS/SP e os 

demais dias ficou no Hipódromo e na Casa de Detenção do Carandiru. 

Em 1975, foi condenado a cinco anos de prisão, e a sentença foi 

confirmada pelo STM (Superior Tribunal Militar), depois foi levado para o 

Presídio Especial do Barro Branco da Policia Militar do Estado de São Paulo 

“Romão Gomes”, onde permaneceu preso até 1977. 

A co-autora Maria Amélia foi torturada fisicamente continuamente do dia 

28 de dezembro de 1972 até o dia 13 de janeiro de 1973. Ficou incomunicável 

até o dia 22 de junho de 1973. Ficou 45 dias na Oban (36ª Delegacia de 

Policia), 127 dias no DOPS/SP, foi transferida para o Presídio Hipódromo e 

mais tarde para o Carandiru.  

A co-autora Criméia foi torturada continuamente do dia 29 de dezembro 

de 1972 até o dia 19 de abril de 1973, quando foi libertada. Durante todo este 

período esteve totalmente incomunicável, sendo que somente no dia 01 de 

abril de 1973 pôde falar com alguém de sua família, uma tia que foi buscar seu 

filho que havia nascido na prisão. 

Após terem sido libertados, os co-autores, continuaram sendo vítimas de 

perseguições políticas. 

A residência de César e Maria Amélia, frequentemente, vigiada por 

militares e todas as pessoas da casa eram seguidas por agentes, que não 

faziam questão de se esconder. O co-autor César relatou que: 

 

Saído da prisão em 1977, com livramento condicional, cheguei ser 
cercado por militares e várias vezes minha casa foi vigiada por 
agentes que se apresentavam descaradamente como a querer dizer 
estamos aqui vigilantes. Foram vários anos assim. 
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Conforme pode ser observado no Habeas Data, impetrado pelas co-

autoras: Janaína, Crimeia e Maria Amélia, elas foram vigiadas até o ano de 

1989, o que comprova o desrespeito aos direitos fundamentais previstos na 

Constituição de 1988. 

As sequelas das prisões e perseguições assolaram e ainda assolam 

suas vidas. 

César, em consequência das queimaduras de cigarro feitas pelos 

torturadores em seu pé direito (dano físico),  foi obrigado a fazer transplante de 

pele da coxa para o pé no Hospital Brigadeiro, e lá, no hospital, após a cirurgia 

pegou infecção hospitalar, o que lhe debitou acentuadamente. 

Maria Amélia passou longos anos sem poder dormir à noite, pois tinha 

constantes pesadelos e acordava aos gritos, suada, como se estivesse em 

sessões de tortura.  

Janaína e Edson, crianças à época, de cinco e quatro anos 

respectivamente, foram usado pelo Comandante do DOI, Ustra, como 

instrumento de tortura psicológica, o que foi tão grave, que até os dias de hoje, 

eles sofrem consequências que permanecem até os dias de hoje e chegaram a 

gerar traumas físicos na Janaína. 

Janaína relatou: 

 

Creio que a pior herança da experiência que sofri quando era criança 
foi justamente a perda da infância. Essa perda gerou em mim um 
sentimento melancólico de grande força. [...] gera a convicção de que 
não há nada que se possa fazer para remediar essa dor e o 
sentimento de impotência é enorme. A melancolia gerada por esse 
sentimento de impotência é enorme. A melancolia gerada por esse 
sentimento de impotência envolve tudo o que faço [...] são 
sentimentos muito pesados para “carregar”. Aliada a essa dificuldade 
está a sensação de que nem a justiça e nem a sociedade estão 
interessados nas histórias dos que sofreram durante a ditadura no 
Brasil. Essa foi a solução que encontrei para reparar, em parte, a dor 
que ainda sinto pela perda da infância, pela perda do meu tio André e 
do amigo de toda a família, Danielli. Não sei descrever como foi difícil 
ficar presa no DOI-Codi, viver sete meses sozinha sem meus pais, 
depois ter de visitá-los no presídio do Carandiru ou como era 
doloroso visitar meu pai preso durante vários anos. Eu tenho muitos 
lapsos de memória e, talvez, esse seja um dos sintomas decorrentes 
dessa experiência que mais me incomodam. Desprezar essa história 
de tanta violência é para mim criminoso e provoca aquele sentimento 
melancólico de impotência de que eu falei. A repetição das 
lembranças daqueles anos e da sensação de perda gera uma dor 
muito difícil de descrever. 
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Edson Luis, depois desses fatos, era uma criança que não conversava 

com ninguém. Tinha medo de crianças e adultos. Ficava apavorado quando 

chegava alguém em casa, pois achava que ia perder os pais novamente. 

Chorava quando alguém abria a porta e corria para o banheiro ou para debaixo 

da cama, mesmo quando já havia sido avisado de que era pessoa amiga. Ela 

relatou: 

 

Logo que voltei a viver com minha mãe e minha tia aprendi a não 
confiar nas pessoas e a temer por situações que a qualquer outra 
criança seriam normais. Se parasse em um ponto de ônibus deveria 
permanecer mais recuado na calçada, pois poderia sair de um dos 
carros que passavam na rua um sequestrador e me levar, trazendo 
de volta a perda de meus pais. No entanto, não deveria recuar muito, 
pois do muro de um terreno um policial poderia me puxar e sumir 
comigo, ou pior, levar a mim e minha mãe de volta àquele lugar 
dirigido pelo Major Ustra. Novamente veria aquela mulher com a voz 
de minha mãe e que não era a minha mãe. [...] Dos meus seis anos 
até os doze anos fiz terapia psicológica para tratar de minha mudez e 
de minha dificuldade de relacionamento social. Começou a se formar 
dentro de mim uma idéia que iria me perseguir por muitos anos, 
mesmo com o fim da ditadura: a de que eu iria morrer jovem, [...] 
lembro-me de minhas brincadeiras, sempre uma diversão para as 
crianças, tinham ainda a função de me preparar para a resistência do 
regime. Assim, quando fazia algum exercício, jogava futebol, andava 
de bicicleta, pensava: “tenho que estar fisicamente preparado para 
combater o regime. [...] Esta pode ser minha segunda grande perda: 
a privação da inocência de ser criança [...]. Assim, se não viveria 
bastante e não teria muito o que construir nesta curta vida – afinal a 
ditadura a invadiria outra vez, para saqueá-la e destruí-la -, 
supostamente não teria fortes motivos para gozar de saúde invejável 
e para bem me alimentar. Foi assim que, aos seis anos de idade, fui 
acometido pela tuberculose.  
[...] até hoje, aos meus 36 anos, seja este o órgão de meu corpo que 
mais me cause problemas. Todos os anos, pego gripe ou resfriado, 
sempre estou com os pulmões cheios de secreção e dispenso grande 
atenção para esta minha vulnerabilidade adquirida. [...] há também o 
trauma da vida em sociedade [...] crescer diante de uma ditadura é 
aprender desde cedo que não deve confiar no Estado, nas leis e em 
todo seu aparato institucional. [...] Até hoje quando vejo um carro de 
policia me assusto. [...] Não consigo conceber uma democracia, uma 
sociedade civil, um sentimento de pertencimento, se nas ruas onde 
caminho, também se movimentavam impunes os seres que roubaram 
o corpo de minha mãe e impuseram sua voz reconfortante naquela 
carne macerada e ensanguentada. Se nas praças onde passeio com 
meus sobrinhos podem estar os seres que sequestraram minha 
infância. Se nas instituições públicas encontram-se os seres que 
violaram minha inocência de criança e me impuseram o medo não da 
morte, pois esta eu tinha certeza que viria, mas o medo de vida. [...] 
sinto fome de justiça e sento sede de verdade! [...] 

 

Crimeia desde que foi posta em liberdade, era seguida de forma 

acintosa até 1989 conforme comprova o habeas data. Desde essa época até 
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hoje tem medo de andar em locais desertos, de sair sozinha à noite, só 

atravessa a rua quando os carros param completamente, e quando viaja de 

metrô fica encostada na parede e só aproxima-se da linha amarela quando o 

trem para e abre as suas portas, haja vista as ameaças que sofreu de ser 

assassinada mediante atropelamento. Ela relatou: 

 

Creio que as torturas sofridas na prisão e as perseguições 
subsequentes deixaram marcas que eu acabei transferindo para 
meus sobrinhos e filho, pois sempre eu os alertava dos perigos de 
atravessar a rua, de entrar no metrô, de andar sozinhos. Talvez todas 
essas sejam recomendações de adultos para crianças, mas eu 
carregava de forma muita intensa nas tintas o que deve ter 
contribuído para aumentar os seus medos. 

 

Crimeia, depois que saiu da prisão, nunca mais teve sonhos. Somente 

pesadelos onde estavam presentes perseguições, tiroteios, etc. Quando lhe 

tiraram o filho, teve crises de vômito muito intensas e dores no estômago. Só 

muito tempo depois soube que havia tido uma úlcera gástrica. Depois da 

prisão, passou a fumar excessivamente chegando a três maços por dia, o que 

quase lhe fez perder a voz. Teve edema de cordas vocais e por isso foi 

submetida a uma cirurgia e a tratamento para deixar de fumar.  Ela falou sobre 

sua angústia: 

 

Até hoje eu sinto um medo indefinido, um mal estar que não sei 
explicar só de ver policiais ou militares ou seguranças armadas, de 
entrar em locais como delegacias e outros órgãos assemelhados., 
mesmo que seja para tirar ou atualizar um documento. Como este 
mal estar era muito frequente, pois a cidade é muito policiada, decidi 
por fazer uma autoterapia, isto é, todo policial que eu via na rua, eu 
me dirigia a ele para perguntar um nome de rua, ou qualquer coisa. 
Isto diminuiu um pouco este mal estar, mas não o curou. 

 

Os autores dessa ação, a peticionaram,  em razão dos fatos resumidos 

acima, ajuizando-a no dia 29 de junho de 2005, no Fórum João Mendes, São 

Paulo.  Decidiram que a história devia ser registrada sob a égide da verdade e 

da justiça. O Poder Judiciário deve corroborar com a iniciativa de reescrever a 

história responsabilizando aqueles que cometeram tais horrores. 

Os autores entenderam que não ocorreu a prescrição devido à natureza 

jurídica dos danos sofridos por eles. Foram danos de índole moral que atingem 

os atributos mais íntimos da personalidade e da pessoa humana, o que os 
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tornam imprescritíveis.  Os autores sofreram danos à integridade física e danos 

de natureza moral. Todos atingiram diretamente a dignidade humana, 

submetidos às mais vis violações tais como a disposição sobre o próprio corpo; 

o direito à liberdade; à incolumidade física e psíquica; o tratamento indigno e 

desumano. 

Os atos praticados pelo Ustra são classificados como atos de tortura e, 

como tais, imprescritíveis por corolário de diversos princípio de Direitos 

Humanos, previsto na Constituição Federal de 1988.   

A doutrina, conforme o professor Almir de Oliveira esclarece que: 

 

Alicerçados, pois, numa conceituação do homem como pessoa, 
teremos como direitos humanos fundamentais aqueles que inerentes 
a ela, não lhe podem ser negados, mas, ao contrário, lhe devem ser 
reconhecidos pelas outras pessoas em particular, pela sociedade em 
geral e pelo Estado, que lhes devem acatamento, respeito e proteção. 
[...] 
Quem muito explicou as características dos Direitos Humanos foi o 
jurista chileno Hubner Gallo. No seu entender, esses direitos 
caracterizam-se como inatos, ou congênitos; universais, absolutos, 
necessários, inalienáveis, invioláveis. 
Porque não estão sujeitos a nenhum prazo legal para serem 
exercidos,  porque são inalienáveis e necessários e são exigíveis a 
qualquer tempo, são imprescritíveis. (Curso de Direitos Humanos. Rio 
de Janeiro, Forense, 2000, p. 58/59 e 97/98). 

 

Os Tribunais brasileiros têm reconhecido a imprescritibilidade nos casos 

de tortura. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Ministro Franciulli 

Netto, declarou imprescritibilidade dos direitos da personalidade, devido à 

ocorrência de tortura, nos termos que seguem: 

 

Recurso especial. Indenização por danos morais e materiais. Prisão, 
tortura e morte do pai e marido das recorridas. Regime Militar. 
Alegada prescrição. Inocorrência. Lei 9.140/95. Reconhecimento 
oficial do falecimento, pela Comissão Especial de Desaparecidos 
Políticos, em 1996. Dies a quo para a contagem do prazo 
prescricional. [...] 
Ainda que assim não fosse, em se tratando de lesão à integridade 
física, deve-se entender que esse direito é imprescritível, pois não há 
como confundi-lo com seus efeitos patrimoniais reflexos e 
dependentes. (Resp449000/PE; Relator, Min. Franciulli Netto, data da 
decisão:05/06/2003, 2ª. Turma. 

 

Conforme o ex-ministro Mauricio Correa, em artigo publicado no Correio 

Braziliense, de 12/09/2004: 
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A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como 
alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que impeça 
a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a 
consciência jurídica e histórica não mais admitem. 

 

Portanto, ficou suficiente claro a imprescritibilidade da ação com objetivo 

de reparar as ofensas aos direitos humanos ocorridos no período da ditadura 

militar. 

Ainda que o juízo entendesse que esta ação seria imprescritível, uma 

ação declaratória é por si só imprescritível. O entendimento majoritário da 

doutrina e da jurisprudência é de que as ações declaratórias, por tratar da 

existência ou inexistência de relação jurídica e por não ter conteúdo 

condenatório a ser executado, são imprescritíveis.  

No caso dessa ação, apesar dos autores possuírem direito líquido e 

certo à vultosa indenização, levando em conta a gravidade dos danos morais e 

da ofensa aos direitos humanos a que foram submetidos, eles resolveram pedir 

uma ação declaratória cujo objeto é o reconhecimento judicial de que o coronel 

do Exército (da reserva) Carlos Alberto Brilhante Ustra lhes causou danos 

morais ao submetê-los a horripilantes torturas na época da ditadura militar, de 

maneira que, não há, portanto, pedido condenatório de indenização por danos 

morais, mas tão somente a declaração judicial da relação jurídica entre autores 

e réu. 

Entre outras palavras, o que a Família Teles pediu foi que o estado 

brasileiro declarasse o coronel Ustra torturador.    

O réu causou terríveis danos morais e danos à integridade física dos 

autores ao submetê-los a tortura. O ato do réu foi doloso, pois tinha a intenção 

de utilizar-se das torturas físicas e psicológicas para alcançar o seu objetivo 

que era obter informações sobre os militantes de esquerda. 

Evidencia-se que todos os danos morais e os danos contra a integridade 

física dos autores foram decorrências dos atos de tortura perpetrados pelo réu, 

Ustra. 

Michel Foucault escreve em sua obra Vigiar e Punir: 

 

[...] a tortura é uma forma de dominação sobre o corpo, através da 
produção de uma certa quantidade de sofrimento que se passa, se 
não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar. 
[...] O suplício faz parte de um ritual. É um elemento da liturgia 
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punitiva, e que obedece a duas exigências. Em relação à vítima, ele 
deve ser marcante: destina-se, ou pela cicatriz que deixa no corpo, ou 
pela ostentação de que se acompanha, o “purgar” o crime, não 
reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o próprio corpo do 
condenado sinais que não devem se apagar; a memória dos homens, 
em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da roda, da 
tortura ou do sofrimento devidamente constatado2. 

 

A reparação por danos morais está definida no Código Civil e prevista no 

artigo 5º, V da Constituição Federal. 

Por fim, os autores requereram que: 

 

A) A presente ação seja julgada totalmente procedente, 
reconhecendo-se a existência da relação jurídica entre os autores e o 
réu, por agir como dolo e cometer alto ilícito passível de reparação, 
causou danos morais e danos à integridade física dos autores 
Janaína de Almeida Teles, Edson Luis de Almeida Teles; César 
Augusto Teles; Crimeia Alice Schmidt de Almeida e Maria Amélia de 
Almeida Teles. 
B) Se digne Vossa Excelência a determinar a citação do Réu no 
endereço já fornecido nesta petição para que, no prazo legal, 
apresente defesa, sob pena de revelia e confissão. 

 

Em 7 de outubro de 2008, o juiz de Direito,  Gustavo Santini Teodoro, da 

23ª Vara Civil do Fórum João Mendes (SP), emitiu sentença declaratória de 

que o Coronel do Exército (da reserva) Carlos Alberto Brilhante Ustra é 

torturador. 

Em 12 de agosto de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(TJ/SP) negou o recurso do coronel reformado Ustra. Com isso, foi confirmado 

que o militar é responsável, na área civil, por danos a vítimas da ditadura. O 

coronel passou a ser judicialmente responsável por crimes de tortura. 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ustra entrou com recurso sob a 

alegação de que a pretensão da Família Teles estaria prescrita e que não 

haveria interesse processual devido à Lei da Anistia (Lei 6.683/79). A relatora, 

Nancy Andrighi, acompanhada do ministro João Otávio, defendeu o recurso do 

Ustra sob o argumento de que a sociedade brasileira não quer a punição 

jurídica de acordo com a lei da anistia. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

pediu vista. 

 No dia 9 de dezembro de 2014, na sessão de julgamento do recurso, na 

3ª. Turma, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, defendeu a pretensão 

                                                 
2 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p.24. 
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formulada pelos autores que segundo ele estaria perfeitamente compatível com 

a democracia. O Estado Democrático de Direito deve registrar em sua memória 

os gravíssimos fatos ocorridos durante a ditadura militar. O ministro enfatizou 

no seu voto que “A recuperação da memória histórica é fundamental para uma 

nação evitar que essas graves violações aos direitos humanos voltem a 

ocorrer”. 

O ministro reconheceu que as vítimas direta ou indiretamente atingidas 

pelos fatos ocorridos durante a ditadura militar (1964-1985) têm o direito de  

buscar a identificação de seus algozes. 

 

As vítimas e familiares, no entanto, têm plena legitimidade e interesse 
em responsabilizar o indivíduo que figurou como torturador, mediante 
o reconhecimento perene pelo estado, através de um de seus 
poderes instituídos, o Poder Judiciário, da efetiva existência dos fatos 
e da responsabilidade3”    

 

O voto defendido pelo ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino foi 

acompanhado por outros dois ministros: Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 

Bellize. Foram vencidos a ministra Nancy Andrighi (relatora) e o ministro João 

Otávio de Noronha que votaram pelo provimento do recurso especial do 

coronel Ustra. 

Assim por 3 a 2 votos, o coronel foi mais uma vez declarado torturador 

pelo estado brasileiro. 

 

 

2. O caso do assassinato do jornalista Luiz Eduardo Merlino 
 
    

O jornalista Luis Eduardo Merlino era um jovem bonito e talentoso, com 

um futuro promissor tanto como jornalista, quanto como ator político na cena 

nacional, quando foi preso, com apenas 23 anos. Ainda que jovem, já havia 

construído uma brilhante trajetória profissional como jornalista no Jornal da 

Tarde, na Folha da Tarde e no Jornal do Bairro, bem como no jornal alternativo 

Amanhã. Era um militante admirado e combativo do POC (Partido Operário 

                                                 
3 Voto do Ministro do STJ:  Paulo de Tarso  Sanseverino  publicado no dia 10 de dezembro de 
2015. Informação tirada do http://i.migalhas.com.br/quentes/212546/stj-reconhece-
responsabildiade-de-ustra-por-torturas-durante-ditadura, em 04/02/2015. 
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Comunista) e acabava de voltar de uma viagem à França, feita para estreitar 

contatos com a IV Internacional. Foi preso em casa de sua mãe, em Santos, 

dia 15 de julho de 1971, levado para o DOI-CODI de São Paulo, na Rua Tutóia, 

onde, conforme os vários livros sobre mortos e desaparecidos e o depoimento 

de companheiros, foi torturado por cerca de 24 horas ininterruptas e 

abandonado numa cela solitária, terminando por morrer por gangrena nas 

pernas. 

 A ação declaratória responsabilizando o torturador pela sua morte foi 

proposta em 22 de outubro de 2007, tendo como advogados o Dr. Fábio 

Comparato e o Dr. Anibal Castro de Sousa, e foi acolhida pelo juiz, Dr. Carlos 

Abrão. Corria pela 42ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo e a audiência 

das testemunhas de acusação estava já marcada para 13 de maio de 2008, 

quando o processo foi interrompido porque o Tribunal de Justiça de São Paulo 

acatou um recurso (“agravo de instrumento”) do advogado do torturador 

coronel Ustra. Em seguida, em três sessões distintas realizadas entre 29 de 

julho e 23 de setembro, três desembargadores manifestaram-se sobre a ação: 

por dois votos contra um aceitaram o ponto de vista do acusado e o processo 

foi extinto. Neste caso o processo esbarrou em um chamado argumento 

"técnico" desenvolvido pelos dois desembargadores que votaram pela extinção: 

o de que a ação declaratória não era o instrumento propício para estabelecer 

"uma relação jurídica" entre o réu, Ustra, e as proponentes, pois o que se 

pretendia era na verdade "a declaração da existência de um fato". Haveria 

"falta de interesse de agir" das proponentes da ação, já que não pretenderiam 

extrair da sentença nenhuma consequência, como por exemplo, uma 

indenização. Ou seja, houve uma sugestão implícita de que o tipo de ação 

adequada na área cível seria uma ação por danos morais. Os dois votos pela 

extinção deixaram claro seu aspecto "técnico" e que o mérito da ação não tinha 

sido apreciado e julgado.  

 Posteriormente, através de seus advogados, os familiares de Merlino 

recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, mas o relator do caso não 

considerou o recurso e arquivou o processo em março de 2010. E por causa de 

um voto “técnico,” bastante incompreensível, o esclarecimento do assassinato 

de Merlino foi adiado por mais dois anos.  
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 Diante de todas as alternativas então bloqueadas, em 2010, os 

advogados dos familiares de Merlino – Dr. Fábio Comparato, Dr. Claudineu de 

Melo e Dr. Anibal Castro de Sousa - entraram com uma nova ação contra o 

coronel Ustra, ainda na área cível, desta vez por danos morais, correndo na 

20ª Vara Cível da Justiça. Angela Mendes de Almeida e Regina Merlino Dias 

de Almeida, bem como seus advogados, sempre hesitaram em propor uma 

ação por danos morais que necessariamente implica em pedir uma 

indenização. Ora, uma vida jovem ceifada brutalmente não tem preço e a mãe 

de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, D. Iracema Merlino, já havia se negado, no 

contexto da promulgação da Lei de Anistia, em 1979, a propor uma ação que 

pedisse uma indenização. No entanto em 2010 o contexto era diferente e para 

deixar claro que o objetivo central era o esclarecimento deste assassinato, os 

advogados deixaram em aberto o montante a ser definido pelo juiz. Também 

neste caso os advogados do coronel encaminharam ao Tribunal de Justiça de 

São Paulo um recurso (“agravo de instrumento”), tentando bloquear o 

seguimento do processo, porém não obtiveram sucesso.   

 E finalmente, em 27 de julho de 2011, a juíza Claudia de Lima Menge 

ouviu as seis testemunhas arroladas pelos familiares de Merlino. A ocasião foi 

de enorme importância, pois, pela primeira vez, elas iriam dizer perante a 

Justiça brasileira o que sabiam do assassinato de Merlino sob tortura. 

Declararam como testemunhas Leane Ferreira de Almeida, Eleonora Menicucci 

de Oliveira, Otacílio Guimarães Cecchini, Laurindo Martins Junqueira Filho, 

Paulo de Tarso Vannuchi e Joel Rufino dos Santos. Sob a forma de um 

depoimento prestado em cartório, em Natal (RN), Ricardo Prata Soares, como 

testemunha, descreveu o que sabia sobre o caso, relato que foi integrado ao 

processo. 

 Por meio desses depoimentos foi possível reconstituir a percepção dos 

companheiros, através de gritos de dor, de que Merlino estava sendo torturado 

em seguida, por 24 horas; o momento de sua retirada, arrastado, para a cela 

solitária; o momento em que, já muito mal e por pressão do preso Guido 

Rocha, que estava nessa mesma cela, ele foi retirado e deitado em uma mesa 

no corredor, ao lado das outras celas e diversos presos viram o seu estado e 

alguns dos depoentes falaram com ele. Foi ainda possível saber, pelos 

depoimentos, que depois disso ele foi jogado no porta-malas de um carro, 
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aparentemente para ser levado para um hospital; e também a informação de 

que um caminhão teria passado pelo corpo dele, já morto, para confirmar a 

versão do aparelho de repressão de que ele teria fugido e se jogado, em uma 

estrada, debaixo de um caminhão. Por um dos depoentes foi possível saber 

que o coronel Ustra foi consultado sobre a possibilidade de amputação da 

perna de Merlino, o que teria salvo sua vida, mas negou que o hospital 

tomasse essa providência. Todos esses depoimentos permitiram aos familiares 

de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, reconstituir o seu martírio levado à morte 

por abandono, vindo a falecer por gangrena, conforme também o que circulou 

entre os presos e os depoimentos sobre o estado de suas pernas no momento 

em que foi retirado da cela solitária.  

 Mas a audiência das testemunhas de 27 de julho de 2011 teve ainda a 

grande importância de dar ao desenvolvimento destes processos na área cível, 

pela primeira vez, um caráter de manifestação de massa. Estavam presentes 

em frente ao Fórum João Mendes, onde se realizou a audiência, cerca de 300 

pessoas, entre elas não apenas um grande número daqueles envolvidos com a 

luta dos ex-presos políticos e dos familiares de mortos e desaparecidos, mas 

também uma juventude organizada em movimentos sociais e organizações 

políticas, que levaram também à praça o caso de Olavo Hanssen, assassinado 

sob tortura no DEOPS de São Paulo em 1970.  

 Depois da audiência das testemunhas os advogados do coronel 

torturador também apelaram ao Supremo Tribunal Federal, solicitando uma 

liminar que suspendesse a ação por danos morais movida em São Paulo, 

alegando que ela “feria o espírito da lei da anistia, que era o perdão” e violava o 

julgamento da ADPF 153 pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da 

lei de 1979 em abril de 2010. O julgamento do pedido de liminar cabia ao 

ministro Ayres Britto que acolheu a manifestação das proponentes da ação, por 

meio de seus advogados, que sustentava serem independentes as instâncias 

cível e penal, inclusive citando parte do voto da ministra Carmen Lúcia, no 

próprio julgamento da ADPF 153, limitando a decisão do STF, ao direito penal. 

Em seguida, em 10 de novembro de 2011, o ministro Ayres Britto, em decisão 

monocrática, negou a liminar ao coronel Ustra, pois considerou que a lei de 

anistia não trata da responsabilidade civil por atos praticados no “período de 

exceção”.  
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 No processo que corria na 20ª Vara o coronel Ustra havia indicado como 

suas testemunhas de defesa algumas pessoas que deveriam depor por carta 

precatória em seus estados, pois nenhuma residia em São Paulo. Esta parte do 

processo foi um fracasso, já que algumas delas declinaram da convocação, 

como o senador José Sarney, por exemplo. Outra pessoa, um general, embora 

citado em 2010, estava morto desde 2006. Por fim uma única testemunha falou 

em sua defesa, depondo em Brasília: o general Paulo Chagas, que declarou 

não ter notícia de nenhum ato de tortura praticado pelo coronel Ustra e também 

que o Exército brasileiro nunca tinha dado nenhuma ordem escrita para torturar 

presos.  

 Em 25 de junho de 2012 saiu a sentença que condenou, em primeira 

instância, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra a pagar uma indenização à 

família de Luiz Eduardo da Rocha Merlino.  A juíza Cláudia de Lima Menge deu 

ganho de causa à ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a 

cada uma das autoras do processo. Na sua sentença ela narra, a partir do 

depoimento das testemunhas, como Merlino foi torturado durante 24 horas 

seguidas no “pau-de-arara” e jogado em uma cela solitária. Narra ainda que, 

como consequência, teve graves complicações circulatórias nas pernas, não 

tratadas, que redundaram em sua morte. Narra como o coronel Ustra negou 

atendimento médico decidindo a sua morte. Em sua sentença a juíza ainda 

declara que as testemunhas de defesa arroladas pelo coronel Ustra nada 

souberam informar sobre os fatos. A sentença reconhece que as autoras 

sofreram danos morais como decorrência dos atos de tortura praticados pelo 

réu, que resultaram na morte daquele que era respectivamente companheiro e 

irmão. Reconhece, ainda, que “a indenização almejada não será capaz de 

sanar a dor suportada pelas autoras, nem suprir-lhes a ausência do ente 

querido”. 

 Abaixo, alguns trechos da sentença que espelham a sua compreensão 

sobre o tema.  

Evidentes os excessos cometidos pelo requerido, diante dos 
depoimentos no sentido de que, na maior parte das vezes, o 
requerido participava das sessões de tortura e, inclusive, dirigia e 
calibrava intensidade e duração dos golpes e as várias opções de 
instrumentos utilizados. Mesmo que assim não fosse, na qualidade de 
comandante daquela unidade militar, não é minimamente crível que o 
requerido não conhecesse a dinâmica do trabalho e a brutalidade do 
tratamento dispensado aos presos políticos. É o quanto basta para 
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reconhecer a culpa do requerido pelos sofrimentos infligidos a Luiz 
Eduardo e pela morte dele que se seguiu, segundo consta, por opção 
do próprio demandado, fatos em razão dos quais, por via reflexa, 
experimentaram as autoras expressivos danos morais. 
[...] 
A morte prematura por motivo político e com requintes de crueldade 
privou as autoras do convívio com seu companheiro e irmão, 
respectivamente. Por certo, a indenização almejada não será capaz 
de sanar a dor suportada pelas autoras, nem suprir-lhes a ausência 
do ente querido. Destina-se a minorar o intenso sofrimento. 

 

 Saída a sentença, os advogados do coronel Ustra recorreram à segunda 

instância e desde essa data, julho de 2012, até hoje, fevereiro de 2015, o 

processo encontra-se no Tribunal de Justiça de São Paulo, à espera de um 

julgamento.  

 Durante o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade e da 

Comissão Estadual da Verdade, o caso do assassinato de Luiz Eduardo 

Merlino foi tratado em três ocasiões. Em 19 de agosto de 2012 foi realizada, na 

Assembléia Legislativa de São Paulo, uma audiência conjunta das duas 

comissões da verdade na qual os elementos dos processos na área cível das 

famílias Teles e Merlino foram apresentados e entregues à Comissão Nacional 

da Verdade. Nessa ocasião os familiares de Luiz Eduardo da Rocha Merlino 

entregaram à CNV uma carta solicitando o esclarecimento de vários pontos 

ainda obscuros: “quem foram os torturadores dessas 24 horas, que são da 

Equipe Preliminar de Interrogatório A nos dias 17 e 18 de julho de 1971; a 

confirmação de Merlino ter passado “a noite nas mãos do ‘J.C.’ ”, Dirceu 

Gravina, hoje delegado da Polícia Civil em Presidente Prudente; quem foi o 

escrivão que datilografou o seu interrogatório; quem foi o torturador-enfermeiro, 

conhecido como Boliviano, que fez massagens nas pernas de Merlino quando 

ele foi retirado da cela solitária; quem foram os três agentes do DOI-CODI que 

foram prender Merlino em Santos e que depois tiveram o desplante de dar os 

pêsames à sua mãe, na missa de sétimo dia realizada na Catedral da Sé; 

como foi a sua passagem no Hospital Militar, quem foram os médicos que o 

atenderam e o deixaram morrer.” Quase nenhuma destas questões foi 

esclarecidas.  

 Em 13 de dezembro de 2013 foi realizada uma audiência da Comissão 

Estadual da Verdade sobre o caso Merlino. Nela falaram, além de amigos que 

reconstituíram sua vida profissional e política, cinco ex-presos políticos que 
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puderam dar mais alguns detalhes sobre a sua prisão e morte: Ivan Akselrud 

Seixas, Eleonora Menicucci de Oliveira, Ieda Akselrud de Seixas, Leane de 

Almeida e Otacílio Cecchini.  

 Em junho de 2014 os familiares de Merlino solicitaram à Comissão 

Estadual da Verdade que requeresse da Comissão Nacional da Verdade “a 

realização de uma audiência pública conjunta para convocar o coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, o delegado de polícia Dirceu Gravina (“J.C.”) e o 

delegado de polícia aposentado Aparecido Laertes Calandra, para que se 

manifestassem sobre a tortura “por cerca de 24 horas ininterruptas,” na noite 

de 15 para 16 de julho de 1971, e a morte de Merlino; que realizasse 

investigações para o esclarecimento da verdadeira identidade de “Oberdan” 

(“Zé Bonitinho’’), de “Marechal” (ou “Boliviano”, ou “enfermeiro da equipe C”), 

citados na cena de massagem inútil nas pernas gangrenadas de Merlino, e 

claramente implicados na tortura e na morte dele; que esclarecesse a 

composição da Equipe que estava de plantão na noite de 15 para 16 de julho 

de 1971, no DOI-CODI, quando Merlino foi torturado “por cerca de 24 horas 

ininterruptas;” que esclarecesse de quem são, tanto a assinatura como a 

rubrica que constam dos dois documentos que confirmam a presença de 

Merlino no DOI-CODI, e a composição das citadas equipes nas datas, 

respectivamente, de 17 e 18 de julho (Equipe A) e 18 e 19 de julho de 1971 

(Equipe B); que esclarecesse, junto ao Hospital Militar (da Área de São Paulo, 

no Cambuci), as circunstâncias de atendimento de Merlino entre os dias 16 (já 

que não se sabe em que data ele foi retirado do DOI-CODI) a 19 de julho de 

1971, data de sua morte, quem eram os médicos de plantão, e que os 

convocasse para prestar esclarecimentos; que convocasse Arnaldo Siqueira, 

diretor do Instituto Médico-Legal à época, e o ex-delegado do DEOPS, Alcides 

Cintra Bueno Filho, que assinou a sua certidão de óbito.” Essa audiência 

solicitada não foi realizada e apenas poucas das questões aqui enumeradas 

foram esclarecidas.  

 Como contraponto a essa audiência não concretizada, em 8 de agosto 

de 2014, foi realizada uma audiência reservada conjunta das Comissões 

Nacional e Estadual da Verdade, na qual a ex-presa Eleonora Meniccuci de 

Oliveira, que foi torturada na mesma cela que Luiz Eduardo Merlino, forneceu 

mais alguns dados preciosos sobre como foi a tortura dele e sobre a 
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participação ativa do delegado aposentado Aparecido Laertes Calandra, o 

“capitão Ubirajara ”, e do delegado da Polícia Civil de São Paulo, Dirceu 

Gravina, o “J.C.”, além do próprio Ustra, na sala de torturas.  

 O conjunto de dados obtidos na audiência de testemunhas do processo 

na área cível, de 27 de julho de 2011, bem como nas diversas audiências aqui 

citadas das comissões da verdade, e ainda a representação dos familiares ao 

Ministério Público Federal, entregue em 9 de dezembro de 2011, amplamente 

documentada, permitiram ao procurador Dr. Andrey Borges de Mendonça, em 

nome do MPF, denunciar, em 22 de setembro de 2014, o coronel Ustra, o 

delegado aposentado Aparecido Laertes Calandra e o delegado Dirceu 

Gravina, pelo homicídio doloso qualificado de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

O MPF também acusa Abeylard de Queiroz Orsini de falsidade ideológica, já 

que ele, juntamente com Isaac Abramovitch, assinaram o laudo necroscópico 

falso de Merlino. O juiz que recebeu o processo rejeitou sumariamente a 

denúncia, com base da lei da Anistia, mas o MPF já encaminhou recurso, em 3 

de outubro de 2014, e está à espera do julgamento. 

 A luta pela verdade e pela justiça é um caminho cheio de esquinas e de 

sinais vermelhos que têm que ser ultrapassados com muita paciência, sem se 

deixar abater pelos obstáculos transitórios, mesmo porque a justiça no caso 

Merlino faz parte de uma luta mais ampla, pelo fim da impunidade dos 

torturadores da ditadura militar, que trará inevitavelmente o fim da impunidade 

da violência policial atual.  

 

 

Conclusões: 

 

O processo da Família Teles [é uma ação inédita, histórica e inusitada 

no direito brasileiro, no que se refere à declaração judicial de um torturador da 

época da ditadura militar (1964-1985). Há um mérito dos advogados em 

descobrir uma nova função para um caminho de justiça pertencente ao nosso 

ordenamento jurídico desde o Código Civil de 1916, mas que não havia sido 

usado para os casos de tortura. O reconhecimento do coronel reformado do 

Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, como torturador, é uma condenação 

moral dos crimes da ditadura pelo Judiciário. 
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Esta ação trouxe para o debate público a necessidade veemente de 

apurar os crimes da ditadura que devem ser devidamente esclarecidos e 

apontados os responsáveis. Com isso, houve um ressurgimento na mídia dos 

temas: ditadura, desaparecidos, torturadores e anistia, que se encontravam 

bastante ausentes, e serviu de alerta para a sociedade de que não há como 

esquecer um passado recente de obscurantismo e de terrorismo de estado. 

As duas ações lançaram um debate no sistema de justiça e uma 

mobilização social no sentido de reivindicar a punição aos torturadores e exigir 

que haja uma reinterpretação da lei da anistia compatível com a Constituição 

Federal de 1988 e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

assinados e ratificados pelo Estado brasileiro. 

 

Recomendações: 

 

1. Que todos os 377 torturadores apontados pela Comissão Nacional da 

Verdade, publicados no relatório, sejam declarados pelo Judiciário 

torturadores.  

2. Que o Judiciário e as instituições, em geral, e as militares e policiais, em 

especial, incorporem, em sua formação e em seus procedimentos, a 

aplicação dos princípios dos direitos humanos.  
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