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A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund
e Outros vs. Brasil

Sueño de defensa
Soñé que viajaba al pasado
Y que un milico me decía
vamos a permitir que seas
el defensor de tus padres
antes que desaparezcan
entonces yo temía ser mal abogado
y perder el juicio que me llevara
al mismo lugar que cuando desperté
Julián Axat1

1. Histórico do processo

No poema em epígrafe do poeta e jurista argentino Julián Axat, nascido no
ano do golpe militar de 1976, temos a imagem de um julgamento impossível: o filho
de desaparecidos recebe dos militares a permissão de voltar ao passado para
defender seus pais antes que eles desaparecessem. Ele teme, porém, ser “mau
advogado” e “perder o julgamento”, que o levaria ao “mesmo lugar” em que estava
“quando despertou”.
O julgamento que não houve, ou seja, a falta de justiça em relação às vítimas
da ditadura militar nos trouxe onde estamos. O que fazer para recobrar o justo, que
continua interditado mesmo – a situação, nesse sentido, é pior do que a do poema –
depois de se ter vencido o processo?
No tocante a este capítulo, os familiares lograram obter sentenças favoráveis
tanto na justiça nacional quanto na internacional, mas não conseguiram despertar do
pesadelo do passado: as decisões seguem descumpridas pelo Estado brasileiro.
Depois de tudo, é como se estivessem no mesmo lugar de antes: o do luto em
suspenso.
1

AXAT, Julián. Rimbaud en La CGT. City Bell: De La Talita Dorada, 2014, p. 8.
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A quarta condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos foi a do caso Gomes Lund e outros versus Brasil2, também
conhecido como Caso Araguaia. A Corte determinou que o governo deveria
proceder à localização dos mortos e à responsabilização dos responsáveis pelas
detenções arbitrárias, torturas, execuções e pelo desaparecimento de guerrilheiros
do PcdoB (Partido Comunista do Brasil) e de camponeses na região do Araguaia
entre 1972 e 1975.
A ideia de uma guerrilha rural não foi uma exclusividade do PCdoB.
Marighella, por exemplo, no Minimanual do Guerrilheiro Urbano, entendia que as
ações armadas nas cidades seriam meramente auxiliares da guerrilha rural, que ele,
assassinado em 1969, nunca chegou a concretizar. Sua organização, a ALN (Ação
Libertadora Nacional), desbaratada pela repressão no início dos anos 19703,
também não logrou implantar a guerrilha no campo.
O PCdoB tampouco chegou a iniciar uma guerrilha, pois a ditadura militar
descobriu a presença dos militantes quando eles ainda estavam a se implantar na
região do Araguaia. As campanhas contra os guerrilheiros estenderam-se de abril de
1972 a janeiro de 1975, durante pesada censura da imprensa, e as Forças Armadas
decidiram enfim não mais fazer prisioneiros, e sim eliminar todos os restantes.
A lei de anistia (6683/1979) não resolveu a questão dos desaparecidos no
Araguaia, muito pelo contrário: ela foi usada pelo regime para o efeito de autoanistia
e, como se se tratasse de uma amnésia histórica, serviu de pretexto político para
“legitimar” a postura oficial do Estado brasileiro de negar informações sobre a
Guerrilha, os corpos, os atestados de óbito e a própria existência do conflito.
Ainda durante a ditadura militar, no ano de 1982, familiares de 22
desaparecidos na Guerrilha do Araguaia foram à Justiça Federal contra essa postura
do Estado brasileiro; dessa forma:
[...] ajuizaram uma ação civil de natureza declaratória perante os tribunais
nacionais (1ª. Vara Federal do Distrito Federal - autos nº 82.00.24682-5),
pleiteando que a União fosse condenada a três obrigações: localizar os
2

Antes dessa sentença, o Estado brasileiro foi condenado no caso Ximenes Lopes vs. Brasil, em 4 de
julho de 2006; Escher e outros vs. Brasil, em 6 de julho de 2009; Garibaldi vs. Brasil, em 23 de
setembro de 2009.
3
Na última entrevista que concedeu, ao jornalista belga Conrad Detrez, em setembro de 1969, Carlos
Marighella reafirmou a guerrilha rural segundo a estratégia do foquismo, ou seja, a de que a guerrilha
se irradiaria de vários pontos do Brasil, e, assim, “O Brasil se tornará um novo Vietnã, dezenas de
vezes maior.”. No entanto, isso jamais ocorreria (MAGALHÃES, Mário. Marighella: o guerrilheiro que
incendiou o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 500).
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corpos dos desaparecidos, esclarecer as mortes e suas circunstâncias e
permitir o acesso a informações e documentos oficiais das Forças Armadas
relativos a esse acontecimento histórico.4

De início, o Judiciário concedeu uma resposta negativa, como explicou
Crimeia Alice Schmidt de Almeida5 na audiência publicada realizada pela CEV
“Rubens Paiva” em 10 de junho de 2013 sobre o caso Araguaia6:
Em 1989 o Judiciário sem examinar o mérito da ação julgou que ela era
improcedente porque tudo já havia sido esclarecido pela Lei de Anistia de
79, e nós recorremos. Aí eu faço um parágrafo para dizer quem é esse
Juiz. Esse Juiz, Vicente Leal, ele foi no Governo FHC nomeado Ministro e
ele posteriormente se descobriu que ele estava envolvido com a questão
da venda de habeas corpus para o narcotráfico, e como punição ele se
aposentou com os seus salários. Nós entramos com recursos. Em 1993 e
eu acho que é importante abrir um parêntese, três anos depois da abertura
da vala de Perus quando a questão dos mortos e desaparecidos e dos
crimes da ditadura estavam na imprensa, o nosso recurso foi julgado
procedente.

No governo de Fernando Henrique Cardoso, ocorreu o reconhecimento oficial
dos mortos e desaparecidos políticos. Não houve, porém, um esforço oficial de
esclarecer a verdade sobre a Guerrilha. Na mesma audiência, Crimeia de Almeida
esclareceu:
Então, diante dessas dificuldades tanto no julgamento da sentença como no
esclarecimento dos crimes, nós entramos com uma petição através da
Americas Watch. Mais tarde a Americas Watch saiu do Brasil e transferiu o
caso para o CEJIL, quem acompanha atualmente é o Centro Internacional
de Justiça. Nós entramos com essa ação na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. Em 2003 a Juíza da Primeira Vara da Justiça Federal
Solange Salgado, julgou a sentença interna e nos deu ganho de causa.
Lamentavelmente o Estado brasileiro através da AGU recorreu tanto no STJ
como no STF contra a sentença. E isso protelou a conclusão dessa
sentença por mais quatro anos.
4

CEV “Rubens Paiva”. Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo, 2013, p.
5.
5
Crimeia Alice Schmidt de Almeida (Santos, 1946) nasceu em uma família de esquerda e foi incluída
em inquérito policial militar já em 1964, apesar de menor de idade, com a irmã, Maria Amélia de
Almeida Teles. Foi presa no Congresso de Ibiúna em 1968. Como militante do PCdoB, ficou no
Araguaia de janeiro de 1969 até agosto de 1972, quando o partido a enviou a São Paulo para ajudar
a romper o cerco contra os militantes; ela já estava grávida de seu esposo André Grabois, que se
tornaria um dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia. Em dezembro de 1972, foi presa pela
Operação Bandeirante e torturada, embora grávida de seis meses e meio. Seu filho, João Carlos
Grabois, nasceu no Hospital de Guarnição do Exército, em Brasília, sem que a mãe tivesse qualquer
auxílio obstétrico. Ficou presa até abril de 1973. Desligou-se do PCdoB em 1987 e milita atualmente
na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e na União de Mulheres do Estado
de São Paulo (informações retiradas do livro da CEV “Rubens Paiva” Infância Roubada: Crianças
atingidas pela ditadura militar no Brasil. São Paulo: ALESP, 2014).
6
Esta e as demais citações do depoimento de Crimeia de Almeida estão disponíveis em <
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0M0Ixl2jcqWDj6Hk0skEefrYd-CUGV >.
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Em 2005 essa nossa petição à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos foi aceita por essa Comissão que passou a estudar o caso.
Também foi um processo demorado. Levou 10 anos para começar a estudar
o caso. Aí dois anos depois em 2007 essa sentença interna é transitada e
julgada favoravelmente a nós. E na sentença a Juíza determina que sejam
entregues os restos mortais, sejam lavrados os atestados de óbitos e todos
os documentos sobre a guerrilha do Araguaia sejam entregues aos familiares
em um prazo de 120 dias. Até hoje isso não foi feito.

Em maio de 2007, a decisão da Justiça Federal, favorável aos familiares,
transitou em julgado, mas o Estado brasileiro continua na mesma posição ilícita de
descumprir essa medida de sua própria Justiça.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da
Costa Rica, foi celebrada em 1969. Em razão da postura isolacionista e contrária
aos direitos humanos da ditadura militar, somente em 1992 o Estado brasileiro a
ratificou, e apenas em 10 de dezembro de 1998 reconheceu a jurisdição contenciosa
da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Em 7 de agosto de 1995, a denúncia foi levada à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, “apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL) e por Human Rights Watch/Americas, aos quais se uniram como
copeticionários o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência
do Estado, e a senhora Ângela Harkavy”7.
Em 2009, a Comissão levou o caso à Corte, tendo considerado que a
denúncia era admissível e procedente, e que o Estado brasileiro não só tinha violado
a Convenção Americana, mas também tinha falhado em implementar as
recomendações dispostas pela Comissão:
1. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante “a Comissão
Interamericana”, “a Comissão” ou “a CIDH”) submete à Corte Interamericana
de Direitos Humanos (doravante “a Corte Interamericana”, “a Corte” ou “o
Tribunal”) a demanda no caso número 11.552, Julia Gomes Lund e outros
(Guerrilha do Araguaia), contra a República Federativa do Brasil (doravante
“o Estado”, “o Estado brasileiro” ou “Brasil”), em virtude de sua
responsabilidade pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado
de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil (doravante
“PCdoB”) e camponeses da região, (doravante “as vítimas” ou “as vítimas
desaparecidas”) (infra paras. 105 e 106), como resultado de operações do
Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de
7
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Demanda da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a República
Federativa do Brasil. Caso 11.552. Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), 26 de março
de 2009, parágrafo 15.
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erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil
(1964 – 1985).
2. Além disso, a CIDH submete o caso à Corte porque, em função da Lei N°
6.683/79 (doravante também “Lei de Anistia”), promulgada pelo governo
militar do Brasil, o Estado não levou a cabo uma investigação penal com o
objetivo de julgar e sancionar os responsáveis pelo desaparecimento forçado
das 70 vítimas e pela execução extrajudicial de Maria Lucia Petit da Silva
(doravante “a pessoa executada”), cujos restos mortais foram encontrados e
identificados em 14 de maio de 1996; porque os recursos judiciais de
natureza civil com vistas a obter informação sobre os fatos não foram efetivos
para garantir aos familiares dos desaparecidos e da pessoa executada o
acesso à informação sobre a Guerrilha do Araguaia; porque as medidas
legislativas e administrativas adotadas pelo Estado restringiram
indevidamente o direito de acesso à informação dos familiares; e porque o
desaparecimento das vítimas, a execução de Maria Lucia Petit da Silva, a
impunidade dos responsáveis e a falta de acesso à justiça, à verdade e à
informação, afetaram prejudicialmente a integridade pessoal dos familiares
dos desaparecidos e da pessoa executada.8

O Estado brasileiro manteve-se na sua postura de não atender às demandas
dos familiares e, em um momento notável de desrespeito ao princípio da boa-fé nas
relações exteriores, pretendeu que elas já estariam atendidas com a simples
publicação de dossiê Direito à memória e à verdade, cujas informações foram
obtidas, em sua maioria, pelos próprios familiares dos mortos e desaparecidos,
ressalta Crimeia de Almeida na audiência referida:
Em 2009 diante das negativas do Estado brasileiro em responder as
questões sobre os desaparecidos políticos do Araguaia, as questões
colocadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso foi
encaminhado a Corte. E é interessante relembrar aqui que o Estado
brasileiro ainda chegou a pedir a Comissão Interamericana que encerrasse o
caso Araguaia porque estava aquele livro que vocês devem conhecer, Direito
à Memória e à Verdade, diga-se de passagem, a maioria das informações ali
estão graças aos familiares. [...] No dia 20 de maio de 2010 a Corte chamou
tanto o Estado brasileiro como os familiares e o CEJIL para uma audiência de
julgamento. Coincidentemente, alguns dias antes, no dia 29 de abril de 2010,
o STF anistia os torturadores. Analisando a ADPF 153 considera-se que os
torturadores foram anistiados.

Em 24 de novembro de 2010, no entanto, reafirmando sua jurisprudência, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por
unanimidade.
Um dos itens da condenação é o pedido oficial de desculpas pelo Estado
brasileiro. No entanto, a Comissão de Familiares decidiu não o receber enquanto a

8
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Demanda da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a República
Federativa do Brasil. Caso 11.552. Julia Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), 26 de março
de 2009, parágrafos 1 e 2.
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autoanistia não for derrubada e os responsáveis pelas graves violações de direitos
humanos não forem punidos, como lembra Crimeia de Almeida:
Também nessa mesma época, a sentença, a audiência foi dia 20, por volta
do dia 20, um pouquinho antes porque nós tivemos notícia disso na Costa
Rica, o Governo encaminhou Projeto de Lei da Comissão da Verdade que
vinha sendo protelado há anos o encontro de direitos humanos que se tirou
essa proposta e não saía. Poderia ser publicado no terceiro plano de direitos
humanos. Entre diversas divisões da Corte [itens resolutivos da sentença],
obriga o Estado brasileiro a esclarecer as circunstâncias do sequestro, de
torturas, assassinatos, e desaparecimentos de militantes políticos, localizar
seus restos mortais, responsabilizar criminalmente os agentes do Estado que
cometeram tais crimes, e que o Estado brasileiro reveja sua posição de
anistiar os torturadores. O Estado brasileiro não pode aplicar a Lei da Anistia
em beneficio dos autores de tais crimes de desaparecimento. A Corte não
aceita a autoanistia. Recomenda também que o Estado brasileiro acelere o
processo de tipificação do crime de desaparecimento forçado que até hoje
não foi feito, e entre outras decisões da Corte é que o Estado brasileiro deve
realizar a público no qual reconheça a sua responsabilidade ante o que está
escrito. Essa proposta já nos foi feita pelo Estado talvez logo de imediato à
sentença. Mas nós, familiares, nos recusamos a aceitar as desculpas
enquanto os torturadores não estiverem punidos. Então, eu gostaria de
levantar o seguinte, que essa questão do movimento guerrilheiro do Araguaia
na luta contra a ditadura, ela entra para a história graças à persistência dos
familiares porque mesmo as respostas das Forças Armadas durante o
processo na Justiça negavam qualquer fato no Araguaia. A conquista dessa
sentença tem uma abrangência muito grande porque ela não se limita aos
desaparecidos políticos no Araguaia, mas a todos os desaparecidos políticos
brasileiros e exige a punição dos torturadores. Então, isso aí, essa ação é a
única petição a Comissão Interamericana que chegou até a Corte e a sua
decisão foi de uma importância muito grande, por isso eu quero ressaltar
novamente a importância dessa publicação pela Assembleia Legislativa
porque esse é o material pedagógico e eu acho muito importante para a
nossa sociedade.

A depoente refere-se à publicação da CEV “Rubens Paiva” Sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, lançada em 2013.
Houve reações de alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal à decisão da
Corte Interamericana. César Augusto Baldi apontou a contradição do Ministro Cesar
Peluzo, que não apenas não julgou importante que o Brasil ficasse a mercê de
sanções pelo descumprimento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
como afirmou que o Supremo Tribunal Federal concederia habeas corpus “na hora”
se “eventuais responsáveis” fossem processados. Esse mesmo Ministro, no
julgamento da extradição de Cesar Battisti, em 2009, afirmou, no entanto, a
prevalência dos tratados internacionais. Ademais, em outros julgamentos, o próprio
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Tribunal elogiou a Convenção Americana,9 no entanto frontalmente desrespeitada no
julgamento da ADPF 153.

2. A decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 153

Com o intuito de esclarecer à interpretação que deve ser dada a Lei de Anistia
(Lei 6683/1979), o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
ingressou em 2008 com uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal (que recebeu o número 153).
Esse instituto está previsto no artigo 102, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, sendo o órgão competente para a análise da ADPF o Supremo Tribunal
Federal.
No caso da Lei de Anistia, coube a OAB provar que há um relevante
fundamento para a propositura da mencionada arguição. E, realmente, há uma
grande controvérsia sobre a aplicação da Lei de Anistia aos torturadores.
A ADPF proposta se refere ao entendimento que deve ser dado ao artigo 1º,
parágrafo 1º da Lei 6683/79, no qual é dito:
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre
02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares.
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por
motivação política.

A interpretação que acabou por prevalecer, apesar de sua fragilidade técnica
e de sua nocividade política (por sua oposição à dignidade humana), é a de que, ao
utilizar a expressão “crimes políticos ou conexos com estes”, a lei teria anistiado não
somente aos perseguidos políticos, mas também aos agentes da repressão que
9

BALDI, César Augusto. Guerrilha do Araguaia e direitos Humanos: considerações sobre a decisão
da Corte Interamericana. In: GOMES, L. F.; MAZZUOLI, V. de O. Crimes da ditadura militar: Uma
análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 154-173, 2011, p. 171-172.
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praticaram violações aos direitos humanos. Na verdade, essa é uma interpretação
equivocada, pois crimes políticos são aqueles praticados contra o Estado e não a
favor, portanto, os agentes públicos por estarem agindo a favor do regime militar
jamais poderiam estar praticando um crime político. Não é possível também
enquadrar na definição de crime conexo, já que conexão é um termo jurídico que se
refere a um crime que é praticado com o fim de facilitar a impunidade, a prática ou o
ocultamento de outro crime e a tortura não foi praticada com esse intuito, o de
esconder a prática de outro crime. Assim, em momento algum a Lei anistiou aos
torturadores e essa interpretação, construída politicamente, é equivocada. Mesmo
assim, o STF, ao julgar a ADPF 153 em abril de 2010, corroborou essa
argumentação10.
Não é a primeira vez que o Poder Judiciário utiliza o argumento de anistia
como óbice para não julgar os crimes ocorridos durante a ditadura militar. Em 1988,
o então ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto, agindo como presidente
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, requereu a reabertura do
inquérito policial militar sobre o caso Riocentro. Ao decidir a representação de nº
1061-7/DF, o Superior Tribunal Militar (STM) por maioria de votos a indeferiu,
argumentando não haver novas provas que justificassem a reabertura do inquérito,
bem como declarou extinta a punibilidade dos atos delituosos ocorridos no dia 30 de
abril de 1981 no Riocentro devido à ocorrência de anistia, prevista no parágrafo 1º
do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 26/198511, combinado com o artigo 123,
inciso II do Código Penal Militar12.
10
BISSOTO, Maria Carolina. Os 33 anos da Lei de Anistia. Disponível em:
<http://www.cartamaior.com.br/?/Opiniao/Os-33-anos-da-Lei-de-Anistia/26496>.
Acesso
em
26/11/2014.
11
Emenda Constitucional 26 de 27 de novembro de 1985: Art. 4º: É concedida anistia a todos os
servidores públicos civis da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos de exceção,
institucionais ou complementares. § 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes
políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem
como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação
exclusivamente política, com base em outros diplomas legais. § 2º A anistia abrange os que foram
punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no "caput" deste artigo, praticados no
período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. § 3º Aos servidores civis
e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou
graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes. § 4º A Administração Pública,
à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá readmitir ou reverter ao serviço ativo o
servidor público anistiado. § 5º O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a
partir da promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter
retroativo. § 6º Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares que já se
encontravam aposentados, na reserva ou reformados, quando atingidos pelas medidas constantes do
"caput" deste artigo. § 7º Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas
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A mesma Emenda Constitucional 26 foi utilizada como argumento na ADPF
153 para justificar que os torturadores também teriam sido anistiados. O ministro
Gilmar Mendes defendeu que a Emenda Constitucional 26/1985 teria ampliado os
anistiados previstos originalmente na Lei 6683/1979 e seria a base da nova ordem
constitucional, incorporando a anistia como um de seus fundamentos, e, assim é
impensável qualquer modificação de seus contornos originais, pois isto repercutiria
na própria base da Constituição. Para ele, a Emenda Constitucional nº 26 seria um
ato político que rompe com a Constituição anterior, trazendo as bases para a nova
ordem constitucional. A afirmação de Gilmar Mendes é equivocada, pois como
poderia uma emenda a uma Constituição autoritária (a de 1967) ser considerada a
base de uma ordem constitucional democrática (a de 1988)? Se formos considerar
realmente que a Constituição de 1988 determinou quem são os anistiados políticos,
o que teria de ser observado é o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ou a Lei 10.559/2002, que o regulamentou. Os dois dispositivos legais
são explícitos ao dizer que são considerados anistiados políticos os “atingidos por
atos de exceção, institucionais ou complementares”. Os torturadores não foram
atingidos por esse tipo de ato, assim, não são anistiados.
Gilmar Mendes ainda utiliza em seu voto a “teoria dos dois demônios”. Ao
mencionar que o período da ditadura militar gerou diversas lutas internas e que
havia grupos contrapostos, uns a serviço do Estado e outros a serviços de grupos
paraestatais que possuíam posicionamentos políticos divergentes daquele adotado
pelo Estado. A debilidade desse argumento foi apontada na introdução deste
Relatório. Para o ministro citado a contraposição ideológica gerou agressões
(caracterizadas como crimes) praticadas tanto pelo Estado, por meio de seus
agentes de repressão, quanto pelos cidadãos politicamente organizados. Segundo
ele, os sequestros, torturas e homicídios teriam sido praticados por ambos os lados,
apesar de reconhecer que o Estado teria praticado mais atos ilícitos do que os
disposições deste artigo já falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia,
até a data de sua morte, observada a legislação específica. § 8º A Administração Pública aplicará as
disposições deste artigo, respeitadas as características e peculiaridades próprias das carreiras dos
servidores públicos civis e militares, e observados os respectivos regimes jurídicos.
12
Art. 123. Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia ou indulto; III - pela
retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição; V - pela
reabilitação; VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º). Parágrafo único. A
extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância
agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um
deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.
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militantes políticos. Gilmar Mendes defende que um mesmo ato não pode ser tido
como ilícito para alguns e justificado, em virtude de um objetivo político ideológico
distinto, para outros. Como se percebe, é a aplicação da “teoria dos dois demônios”,
ou seja, se vamos julgar um lado (o Estado) também temos que julgar o outro (os
militantes políticos). Não havia dois lados em conflito, não se tratava de uma guerra,
e, mesmo em guerra, há leis a serem cumpridas. O que havia era um governo
ilegítimo, que tomou o poder desrespeitando as normas constitucionais por meio de
um golpe de Estado, destituindo um presidente legitimamente eleito, e cidadãos, que
exerciam o direito legítimo de resistência a um Estado ditatorial. Ao utilizar esse
argumento em seu voto, Gilmar Mendes comete um equívoco político e jurídico,
pois, mesmo que, em tese, os atos praticados pelas organizações de luta armada
fossem considerados crimes, esses fatos já foram julgados.
O ministro Eros Grau, relator da ADPF 153, também utilizou a Emenda
Constitucional nº 26 como um dos fundamentos de seu voto, na verdade, utilizando
a argumentação do parecer da Procuradoria Geral da República. Para ele, essa
emenda também foi responsável por inaugurar a nova ordem constitucional, sendo
sua norma-origem e ela também teria anistiado os autores dos crimes políticos e
conexos, reafirmando a anistia prevista pela Lei 6683/1979. Para Eros Grau o termo
conexão deveria ser analisado em seu contexto, pois a conexão existiria no caso de
ser possível se relacionar uma infração a outra, portanto, seriam conexos os crimes
de qualquer natureza (como os crimes comuns de tortura, sequestro, homicídio)
relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política. O termo
conexão não seria utilizado em seu sentido técnico, mas de forma diferenciada.
Outro fundamento utilizado pelo ministro Eros Grau para justificar a
improcedência da ação foi a suposta existência de um acordo político que teria
legitimado a Lei de Anistia (Lei 6683/79)13. Ora, nada mais descabido. Como aceitar
a existência de um acordo num Congresso Nacional no qual 1/3 dos senadores era
biônico (ou seja, eleitos indiretamente)? Quem foram as partes nesse acordo? Não
houve acordo. E mesmo que tivesse havido, este não teria validade alguma, pois
não se pode aceitar numa democracia um pacto no qual se negociem direitos
humanos. É importante lembrar que mesmo num Congresso Nacional que a ARENA
(o partido do governo) dominava, a aprovação do projeto de lei apresentado pelo
13

MEYER, Emilio Peluso Neder. Ditadura e responsabilização: elementos para uma justiça de
transição no Brasil. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012, p. 93.
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governo não foi tão fácil (a Lei de Anistia foi aprovada por 206 votos a favor do
projeto do governo e 201 votos contrários).
O julgamento da ADPF 153 ocorreu nos dias 28 e 29 de abril de 2010, tendo
como resultado a improcedência da ação, por 7 votos a favor e 2 contrários (o dos
ministros Carlos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski), adotando o STF a tese de
que a anistia, por ser fruto de um acordo, teria validade tanto para os torturadores
quanto para as vítimas da repressão militar.
É marcante na decisão da ADPF como não foi aplicado o direito internacional
dos direitos humanos. Recorda Deisy Ventura que o direito convencional
interamericano e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) não foram citados na decisão do STF na ADPF 15314.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com um
recurso de embargos de declaração, recurso este que está pendente de análise pelo
STF até hoje.
Alguns meses em seguida à decisão da ADPF 153, a Corte Interamericana de
Direitos Humanos proferiu a decisão no Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (Caso
Guerrilha do Araguaia).
Em seu relatório final, a Comissão Nacional da Verdade incluiu como uma de
suas recomendações, que haja a: “determinação, pelos órgãos competentes, da
responsabilidade jurídica – criminal, civil e administrativa – dos agentes públicos que
deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período
investigado pela CNV, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação dos
dispositivos concessivos de anistia inscritos nos artigos da Lei nº 6683 de 28 de
agosto de 1979, e em outras disposições constitucionais e legais15”. É importante
salientar que não se trata de uma revisão da Lei de Anistia, conforme
impropriamente noticiou a imprensa após a publicação do relatório final da CNV16.
Trata-se de não permitir que agentes da repressão sejam declarados anistiados,

14

VENTURA, Deisy. A interpretação judicial da Lei de Anistia brasileira e o Direito Internacional. In: A
anistia na era da responsabilização: o Brasil em perspectiva internacional e comparada. Brasília:
Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford: Oxford University, Latin America Centre, 2011, p.
336.
15
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório/ Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV,
p. 965. Disponível <http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Parte_5.pdf>
Acesso em 08/01/2015.
16
LIMA, José Antonio. Comissão da Verdade pede a revisão da Lei da Anistia. Carta Capital, 10 de
dezembro de 2014. Disponível em:< http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-da-verdadepede-a-revisao-da-lei-da-anistia-3171.html> Acesso em 08/01/2015.
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visto que os crimes por eles praticados tratam-se de crimes contra a humanidade, e,
dessa forma, são insusceptíveis de anistia e prescrição, assim esses agentes não
poderiam ser objeto de uma autoanistia em 1979, nem foram anistiados pela
Emenda Constitucional nº 26/1985 ou pelo artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, como afirma Emilio
Peluso Neder Meyer, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)17.
Logo após o relatório final da CNV, dois ministros do STF teriam se
pronunciado afirmando que acreditavam ser difícil que houvesse uma mudança de
entendimento do órgão durante o julgamento do recurso, mesmo com a ampla
renovação do quadro dos ministros desde 201018.
Espera-se que, quando do julgamento dos embargos de declaração, o STF
analise a questão levando em conta, além da decisão da Corte Interamericana no
“Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil”, o relatório final da Comissão Nacional da
Verdade.

3. A decisão da Corte Interamericana e o contexto do sistema interamericano
de direitos humanos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é o órgão jurisdicional do
sistema interamericano de direitos humanos, composta por sete juízes nacionais dos
Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), que são eleitos
a título pessoal pelos Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH)19. A CIDH possui duas competências: a consultiva e a contenciosa; no caso
desta última, limita-se aos Estados partes da Convenção Americana que
reconheçam a competência da Corte expressamente20. A CIDH pode analisar

17

MEYER, Emilio Peluso Neder. Revisão da Lei da Anistia. Entrevista a Catia Santana no portal Jus
Econômico. Disponível:< http://www.juseconomico.com.br/entrevistas/emilio-peluso-neder-meyer>.
Acesso em 08/01/2015.
18
Segundo a reportagem da Carta Capital, os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello
teriam se pronunciado sobre o tema logo após a divulgação do relatório final da CNV. In: LIMA, José
Antonio. Comissão da Verdade pede a revisão da Lei da Anistia. Carta Capital, 10 de dezembro de
2014. Disponível em:< http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-da-verdade-pede-arevisao-da-lei-da-anistia-3171.html> Acesso em 08/01/2015.
19
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9ª edição revista e
ampliada. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 254.
20
Os Estados partes que aceitaram a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos
Humanos são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El
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denúncias de que um Estado parte da OEA violou um direito protegido pela
Convenção Americana, sendo que, caso seja constatada que efetivamente ocorreu
essa violação, será proferida uma sentença que deve ser cumprida pelo Estado21.
Olsen, Payne e Reiter questionam o papel pioneiro da América Latina no
tocante à justiça de transição, argumentando que Grécia, Portugal e Gana, nos anos
1970, haviam antecedido os julgamentos por graves violações de direitos humanos;
no entanto, seus dados até 2007 sugeriam que “a América Latina supera as outras
regiões em termos do número de julgamentos, ainda que, especificamente, isso
tenha ocorrido na forma de ‘justiça tardia’ ou da revogação de leis de anistia”, como
na Argentina, Chile, Peru e Uruguai22, casos que veremos a seguida.
Serão analisadas a seguir algumas decisões da Corte Interamericana de
Direitos Humanos referentes a desaparecimento forçado, tortura e direito à memória
e à verdade. Essas decisões comprovam que a CIDH já possui uma jurisprudência
antiga sobre o tema, prevendo que as leis de anistia não podem ser um obstáculo
para a persecução penal dos agentes responsáveis por violações aos direitos
humanos.
Apesar da importância do sistema interamericano também para o caso da
Colômbia (onde somente houve um golpe de estado em todo o século XX), ele não
foi aludido neste capítulo em razão das especificidades políticas desse Estado, que
o tornam muito diferente do que ocorreu no Brasil e em outros Estados da América
do Sul. Na Colômbia, ocorreu a situação muito peculiar de justiça de transição sem
transição, eis que não houve mudança de regime político23.

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana,Suriname e Uruguai. Informação em ABC de La Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Disponível: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/index.html#2> Acesso em
05/01/2015.
21
PIOVESAN, Flávia, p. 259.
22
OLSEN, Tricia D.; PAYNE, Leigh A.; REITER, Andrew G. Equilibrando julgamentos e anistias na
América Latina: perspectivas comparativa e teórica. Revista Anistia Política e Justiça de Transição.
Brasília: Ministério da Justiça, p. 152-175, jul./dez. 2009, p. 156-157.
23
Delphine Lecombe, ao comentar a peculiaridade da Colômbia, vê a justiça de transição nesse país
como uma justiça de saída de conflito: "No entanto, a Colômbia não conhece, propriamente falando, a
"transição" política no sentido de mudança do regime. [...] Não obstante, a expressão justiça de
transição e o kit jurídico que passa a encarná-la – os direitos das vítimas à verdade, à justiça, à
reparação, à não repetição dos crimes cometidos – não demoram a aparecer nas esferas sociais e
políticas relacionadas à definição de uma justiça de saída de conflito colombiana." (“Pourtant la
Colombie ne connaît pas à proprement parler de "transition" politique au sens de changement de
régime. [...] Néanmoins, l'expression justice transitionnelle et le kit juridique qui vient à l'incarner - les
droits des victimes à la vérité, la justice, la réparation, la non-répétition des crimmes commis - ne
tardent pas à apparaître dans les sphères sociales et politiques participant à la définition d'une justice
de sortie de conflit colombienne.” LECOMBE, Delphine. "Nous sommes tous en faveur des victimes":
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Ademais, deve-se lembrar que, em todos esses países, o processo de justiça
de transição foi impulsionado pelo ativismo social dos grupos mobilizados, seja de
militantes, seja de familiares, ou grupos de jovens, que agiram também por meio dos
meios de comunicação, palestras públicas, escrachos a torturadores e assassinos
das ditaduras (neste caso, especialmente na Argentina). Sem essa mobilização (na
Argentina, especialmente as Madres e Abuelas da Plaza de Mayo e os Hijos e Hijas
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; no Brasil, os Familiares de
Mortos e Desaparecidos Políticos), os casos nunca teriam sido levados à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
No caso do Brasil, o capítulo deste Relatório "Lembrar os 50 anos do golpe
militar, lembrar suas vítimas, lembrar a resistência, construir a verdade e alcançar a
justiça" mostra a articulação de diferentes organizações e militantes, com demandas
de ontem e de hoje, contra o golpe militar, a ditadura e seu legado de violência e
discriminação.

3.1 Argentina

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos visitou a Argentina durante o
período da ditadura militar instaurada nesse país após o golpe de 24 de março de
1976, em virtude de ter recebido várias denúncias sobre as violações aos direitos
humanos que ali estariam ocorrendo.
Em razão das denúncias a Comissão Interamericana decidiu elaborar um
informe e ao comunicar o governo argentino sobre esta decisão lhe informou do
interesse que tinha em visitar o país para realizar uma observação in loco, por
considerar que este era o meio mais adequado para determinar com maior precisão
e objetividade a situação dos direitos humanos em um determinado país e momento
histórico. A Comissão chegou ao país em 06 de setembro de 197924 e permaneceu
até 20 de setembro do mesmo ano.

La diffusion de la justice transitionnelle en Colombie. Paris: Institut Universitaire Varenne, 2014, p.
12).
24
Na reunião da Junta Militar argentina realizada no dia 7 de setembro de 1979 recebeu-se a
saudação protocolar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ver Acta nº 110 de 07 de
setembro de 1979, p. 236. Disponível:<http://www.archivosabiertos.com/downloads/edificioCondor/
Actas_Tomo3.pdf> Acesso em 20/01/2014.
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O jornalista Horacio Verbitsky em seu livro “El Silencio” relata que quando a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos visitou a Escola de Mecânica da
Armada (ESMA), o maior centro de detenção de prisioneiros políticos argentino, não
encontrou prisioneiros no local, visto que com a ajuda da Igreja Católica a Armada
os havia escondido na ilha “El Silencio”, de propriedade do cardeal arcebispo de
Buenos Aires.
Segundo Verbitsky “[...] desde o início de 1977 o governo norte-americano de
James Carter pressionava para que a Argentina convidasse a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e a Armada se propunha levá-la a visitar a
ESMA, para desmentir as afirmações da imprensa europeia de que ali funcionava
um campo de concentração e interrogatório25”.
“O governo argentino conseguiu retardar até os fins de 1979 a visita da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos mencionada no informe do
embaixador estadunidense e que havia sido começada a ser discutida no início de
1977. Esses quase três anos não foram desaproveitados pela maquinaria do terror,
mas ao se aproximar o vencimento do prazo um dos problemas pendentes eram os
prisioneiros clandestinos. Entre os preparativos para criar um clima favorável foram
contratados alguns jornalistas que escreveriam a versão oficial. Haviam sido
escolhidos entre os simpatizantes ideológicos com a ditadura pelo Centro Piloto de
Inteligência que a ESMA havia montado em Paris. Ainda que seu trabalho fosse
remunerado, não se podia pedir a eles cumplicidade pessoal direta com as
aberrações cometidas. Diante das denúncias dos exilados e de organismos de
solidariedade deviam ser pré-fabricadas provas que tornassem convincente sua
refutação. Era necessário que vissem os lugares assinalados como campos
clandestinos de concentração para que, em seguida, prestassem um testemunho
que parecesse verdadeiro26”.
Verbitsky narra que os comissionados da OEA percorreram a ESMA sem
encontrar nada anormal. Os guardas se instalaram nos dormitórios dos presos que
haviam sido evacuados para um lugar insuspeito27. Norma Cozzi, uma das presas
políticas do ESMA naquele momento, se recorda que nos primeiros dias de
setembro, nas vésperas da chegada da Comissão Interamericana de Direitos

25

VERBITSKY, Horacio. El Silencio. 1ª edição. Buenos Aires: Sudamericana, 2005, p. 116.
VERBITSKY, Horacio. Obra citada, p. 144.
27
VERBITSKY Horacio. Obra citada, p. 174.
26
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Humanos, os guardas disseram que não poderia permanecer nenhum preso na
ESMA, e assim, ela foi juntamente com outros presos tirada do local algemada e
encapazuda durante a noite, sendo levada dentro de uma caminhonete até o
embarcadouro da Prefeitura em São Fernando, de onde foi conduzida dentro de
uma lancha até a ilha28. No dia 2 ou 3 de outubro de 1979 os prisioneiros foram
devolvidos a ESMA. A CIDH tinha terminado a sua inspeção, sem encontrar nada do
que ali buscava. Como na ida, a viagem se fez por grupos, em condições diferentes
segundo a hierarquia de cada um do grupo29.
Durante a sua visita a Comissão realizou uma série de entrevistas com várias
autoridades. Entre essas autoridades estavam: o presidente da República da época
(Jorge Rafael Videla); o presidente da Corte Suprema de Justiça; integrantes da
Junta Militar; governadores de províncias; ex-presidentes da República; autoridades
religiosas; entidades de direitos humanos; representantes de organizações políticas;
associações

profissionais;

sindicatos;

entidades

comerciais,

industriais

e

empresariais. Foram realizadas também investigações de alguns casos, bem como
visitas a alguns centros de detenção.
Em seu comunicado de imprensa inicial a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos convidou a todas as pessoas que consideravam que algum dos
direitos

estabelecidos

na

Declaração

Americana

havia

sido

violado,

que

apresentasse a correspondente denúncia. O número total de denúncias recebidas foi
superior a 5580, sendo que dessas 4153 eram denúncias novas, 1261 se referiam a
casos já em trâmite e 166 se referiam a temas não relacionados com violações aos
direitos humanos.
A Comissão proferiu recomendações ao governo argentino acerca dos
seguintes temas: desaparecidos políticos; detidos à disposição do Poder Executivo
Nacional e direito de opção para sair do país; métodos de investigação utilizados;
regime carcerário; julgamento perante a Justiça Militar; garantias processuais e de
defesa nos juízos.
Nas conclusões do informe apresentado ao presidente Jorge Rafael Videla a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou que por ação ou omissão
das autoridades públicas e seus agentes, foram cometidos na Argentina numerosas
e graves violações de direitos humanos previstas na Declaração Americana de
28
29

Idem, p. 202.
Idem, p. 226.
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Direitos e Deveres do Homem, sendo que essas violações afetaram particularmente:
o direito à vida; o direito a liberdade pessoal; o direito a segurança e integridade
pessoal; o direito à justiça e ao processo regular; afirmou ainda que o exercício
pleno da liberdade de opinião, expressão e informação tem sido limitado de
diferentes formas em razão da vigência de ordenamentos legais de exceção que
contribuíram, inclusive, para criar um clima de incerteza e de temos para os
responsáveis por meios de comunicação; os direitos trabalhistas foram afetados
(incidindo principalmente no direito de associação sindical em razão de atos de
intervenção militar e da promulgação de estatutos legais que violam direitos das
classes trabalhadoras); que os direitos políticos se encontram suspensos; além
disso, a Comissão considerou que as entidades de defesa dos direitos humanos têm
encontrado obstáculos injustificáveis para o desenvolvimento de seu trabalho.
A

Comissão

Interamericana

de

Direitos

Humanos

formulou

quinze

recomendações ao governo argentino:
1) em relação as mortes que tenham sido imputadas a autoridades públicas e
aos seus agentes, abrir as investigações correspondentes e processar e punir, com
todo rigor da lei os responsáveis por essas mortes;
2) em relação aos desaparecidos, cumprir as recomendações que a Comissão
fez preliminarmente ao governo argentino em 20 de setembro de 1979 e em
conseqüência, informar sobre a situação destas pessoas;
3) para se evitar que se produzam novos casos de desaparecimento, criar um
registro central de presos que permita aos familiares e outros interessados serem
informados em um curto prazo sobre as prisões efetuadas, determinar que essas
detenções sejam feitas por agentes devidamente identificados e divulgar instruções
a fim de que os sejam levados sem demora a lugares especificamente destinados a
este objeto;
4) considerar a possibilidade de derrogar o estado de sítio, em vista de que,
segundo as reiteradas declarações do governo argentino, não persistiriam as causas
que o motivaram;
5) em relação aos presos a disposição do Poder Executivo Nacional e o direito
de opção para sair do país, que sejam adotadas as seguintes medidas: a) que a
faculdade que o artigo 23 da Constituição outorga ao chefe de Estado para deter
pessoas sob o regime de estado de sítio, se sujeite a critérios de razoabilidade e não
se estendam as detenções, b) que se coloque em liberdade as seguintes pessoas
www.verdadeaberta.org
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detidas a disposição do Poder Executivo Nacional: i) aquelas que sem justificativa
razoável ou por tempo prolongado se encontrem detidas, ii) as que tenham sido
absolvidas ou já tenham cumprido suas penas; iii) as que tenham direito de
liberdade condicional, c) que se restabeleça a plenitude o exercício do direito de
opção de sair do país, a fim de que o trâmite das solicitações não sofram atrasos
que impeçam a efetividade do exercício desse direito;
6) investigar completamente as denúncias sobre o uso de tortura e outros
maus-tratos ilegais, e punir, com todo o rigor da lei, aos responsáveis desses atos;
7) instruir a todos os funcionários e empregados de entidades envolvidas na
aplicação da lei, na segurança do Estado e na custódia dos detidos sobre os direitos
que estes possuem, especialmente em respeito a proibição de todo tratamento cruel,
desumano e degradante, e informá-los sobre as punições a que se expõem no caso
de violar esses direitos;
8) dar um tratamento humanitário aos detidos por razões de segurança ou
ordem pública, no qual, em nenhum caso deverá ser inferior ao que se aplica aos
réus comuns, tendo presente em um e no outro caso as normas mínimas para o
tratamento de pessoas privadas de liberdade, aceitadas internacionalmente;
9) adotar as seguintes medidas relativas as garantias processuais e de defesa
em juízo: a) assegurar as pessoas submetidas a juízo diante dos tribunais militares,
as garantias do devido processo legal, especialmente o direito de defesa por um
advogado escolhido pelo processado, b) designar uma comissão de juristas
qualificados para que estude os processos realizados pelos tribunais militares
durante a vigência do estado de sítio, e que nos casos em que se tenham omitido as
garantias inerentes ao devido processo tenham as recomendações pertinentes, c)
que se conceda as garantias e facilidades para que os juízes investiguem
efetivamente os casos de pessoas detidas em virtude de leis de segurança, d) que
se concedam as garantias indispensáveis aos advogados que defendem os
processados;
10) dar toda a cooperação ao Poder Judiciário para assegurar a efetividade e
o recurso de habeas corpus e de amparo;
11) em relação ao direito de opinião, expressão e informação, derrogar, ou
modificar, aquelas leis, como a Lei 20.840 e outras, que significam limitações aos
exercício desse direito;
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12) em relação aos direitos trabalhistas, tomar as medidas necessárias para
assegurar a sua efetividade e, em matéria de associação sindical, garantir os direitos
das organizações de trabalhadores derrogando ou se for o caso modificando as
disposições legais que impeçam seu desenvolvimento normal;
13) em relação aos direitos políticos, dar os passos necessários para o
restabelecimento das atividades e participação dos partidos políticos na vida pública
da nação, assim como garantir os direitos políticos dos cidadãos;
14) em relação ao direito de liberdade religiosa e de culto, derrogar o Decreto
nº 1867 de agosto de 1976 que proíbe todo tipo de atividade aos Testemunhas de
Jeová, e investigar e punir qualquer discriminação contra os judeus;
15) em relação as entidades de defesa de direitos humanos, dar garantias e
facilidades necessárias para que possam contribuir a promoção e observância dos
direitos humanos na Argentina30.
Em reunião da Junta Militar argentina realizada no dia 26 de fevereiro de 1980
foi aprovada a redação final sobre a resposta do governo ao informe da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
Em sua resposta o governo argentino apresenta várias objeções ao informe,
refutando de forma categórica as conclusões que o documento apresenta. Segundo
o governo argentino: “o informe não é objetivo nem imparcial, visto que se
caracteriza por uma crítica constante e indiscriminada ao governo, alcançando
também o Poder Judiciário. Os fatos positivos são sistematicamente silenciados ou
minimizados e se acentua em troca todo elemento desfavorável. Em alguns casos
se chega a configurar uma verdadeira intromissão nos assuntos internos do Estado,
excedendo-se a competência da Comissão31”.
É alegado ainda que o informe seria incriminatório, o que contraria o equilíbrio
próprio de um documento produzido por um órgão internacional; que parte de
preconceitos e não se procura estabelecer a verdade e sim buscar argumentos que
comprovem as conclusões anteriormente elaboradas; que a metodologia aplicada é
equivocada, pois parte de denúncias não comprovadas como fundamento para as
conclusões; argumenta-se ainda que muitos dos casos estariam incluídos de forma
30

As informações sobre o Informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos elaborado na
visita
in
loco
na
Argentina
em
1979
estão
disponíveis
em:
<
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/internac/cidh79/> Acesso em 19/01/2015.
31
Anexo 2 da Acta 129 – Reunión de La Junta Militar. 26 de fevereiro de 1980. Tomo 4, p. 58.
Disponível em: < http://www.archivosabiertos.com/downloads/edificioCondor/Actas_Tomo4.pdf>
Acesso em 21/01/2015.
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incorreta (por não serem admissíveis as denúncias, por essas estarem ainda em
trâmite ou por terem em sua tramitação erros não imputáveis ao governo; apresenta
acusações não provadas contra determinadas pessoas o que compromete a sua
honra e seu nome sem possibilidade de defesa.
Alega-se também que o informe ignoraria a realidade argentina da última
década, sem cujo conhecimento é impossível a compreensão da situação atual e o
passado recente. O informe não se ocupa da agressão terrorista, cujas magnitudes
e conseqüências explicam e justificam as medidas que o governo devia tomar para a
defesa da sociedade, que nunca teriam se excedido de uma resposta razoável a
essa tremenda agressão a que se estava sujeito.
As medidas são criticadas sistematicamente o informe, que em numerosos
capítulos se referem de forma negativa à legislação de emergência que foi
necessário sancionar-se. O ordenamento jurídico do país é questionado globalmente
e se coloca em dúvida a constitucionalidade da aplicação de determinadas leis e
instruções.
Segundo o governo argentino o informe não é construtivo, não deseja
solucionar nenhum problema que pudesse existir e sim a dificultar. Possuindo um
caráter político alheio a competência e a finalidade da Comissão.
Em sua resposta o governo argentino alega que: “a Nação argentina, seu
povo, suas instituições, suas melhores tradições morais e culturais, seu patrimônio
espiritual e material foram astuciosamente e descaradamente agredidos pela
subversão terrorista32”.
O que se percebe na leitura da resposta argentina é a completa
desqualificação que se tenta fazer do informe da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, alegando sempre, com base nos princípios da doutrina da
Segurança Nacional que o país somente decretou estado de sítio em virtude de uma
ameaça por parte de um inimigo interno (os terroristas) e que o fez, com o propósito
de “salvar a democracia” que estaria em risco. Com a alegação de se “proteger” o
país, milhares de pessoas foram presas, torturadas, desaparecidas forçosamente. O
que o informe demonstra é o número gigantesco de denúncias de violações aos

32

Anexo 2 da Acta 129 – Reunión de La Junta Militar. 26 de fevereiro de 1980. Tomo 4, p. 62.
Disponível em: < http://www.archivosabiertos.com/downloads/edificioCondor/Actas_Tomo4.pdf>
Acesso em 22/01/2015.
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direitos humanos que vinham sendo praticadas pelo governo argentino. Denúncias
estas que o governo argentino se esforça naquele momento em desqualificar.

3.2 Peru

O primeiro caso peruano no qual foi proferida sentença é o de Barrios Altos.
Os fatos do presente caso ocorreram em 3 de novembro de 1991. Seis indivíduos do
grupo Colina, composto por membros do Exército, entraram em um imóvel situado
no bairro conhecido como Barrios Altos na cidade de Lima. No momento da invasão,
estava sendo realizada uma “pollada33”, ou seja, uma festa para arrecadar fundos
com o objetivo de fazer reparos no edifício34.
Os atacantes chegaram ao local em dois veículos e obrigaram as vítimas a
deitar-se no solo. Em seguida, começaram a atirar por um período aproximado de
dois minutos. Quinze pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas. O
Congresso peruano promulgou uma lei de anistia, que excluía a responsabilidade
dos militares, policiais e também de civis, que tivessem cometido, entre 1980 e
1995, violações aos direitos humanos ou participado dessas violações. Não foram
realizadas maiores investigações nem foram punidos os responsáveis35.
A Corte considerou que são inadmissíveis as disposições de anistia, as
disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidades
que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis de violações
graves dos direitos humanos tais como a tortura, as execuções sumárias, extralegais
ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados, todos eles proibidos por contrariar

33

Comida típica peruana feita de frango.
Ficha técnica da Sentença da Corte Interamericana – Caso Barrios Altos vs. Peru. “Los hechos del
presente caso ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos del grupo Colina, compuesto por
miembros del Ejército, irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios
Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada”, es decir,
una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edifício”. Todas as
traduções do espanhol foram feitas pelos responsáveis pela escrita do capítulo.
35
“Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos y obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo.
Seguidamente empezaron a dispararles por un período aproximado de dos minutos. 15 personas
fallecieron y 4 quedaron gravemente heridas. El Congreso peruano promulgó una ley de amnistía, la
cual exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, que hubieran
cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones.
No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables”.
34
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direitos

inderrogáveis

reconhecidos

pelo

Direito

Internacional

dos

Direitos

Humanos36.
A Corte conforme o alegado pela Comissão e não contestado pelo Estado,
considera que as leis de anistia adotadas pelo Peru impediram que os familiares das
vítimas e as vítimas sobreviventes no presente caso fossem ouvidas por um juiz,
conforme o disposto no artigo 8.1 da Convenção; violaram o direito a proteção
judicial previsto no artigo 25 da Convenção; impediram a investigação, perseguição,
captura, acusação e punição dos responsáveis pelos fatos ocorridos em Barrios
Altos, descumprindo o artigo 1.1 da Convenção, e obstruíram o esclarecimento dos
fatos do caso. Finalmente, a adoção de leis de anistia incompatíveis com a
Convenção descumpriu a obrigação de adequar o direito interno prevista no artigo 2
da mesma37.
A Corte acha necessário enfatizar que, a luz das obrigações gerais previstas
nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, os Estados Partes tem o dever de
tomar as providências de toda natureza para que ninguém seja excluído da proteção
judicial e do exercício do direito a um recurso simples e eficaz, nos termos dos
artigos 8 e 25 da Convenção. É por isso que os Estados Partes na Convenção que
adotem leis que tenham este efeito, como são as leis de auto-anistias, incidem em
uma violação dos artigos 8 e 25 em conjunto com os artigos 1.1 e 2 da Convenção.
As leis de auto-anistia conduzem a indefesa das vítimas e a perpetuação da
impunidade, por serem manifestamente incompatíveis com as palavras e o espírito
da Convenção Americana. Este tipo de leis impede a identificação dos indivíduos
responsáveis de violações aos direitos humanos, já que se cria obstáculos a

36

“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.”
37
“La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que
las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las
víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el
artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo
25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de
los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la
Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de
las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el
derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma”.
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investigação e ao acesso à justiça e impede as vítimas e seus familiares conhecer a
verdade e receber a reparação correspondente38.
Como consequência da manifesta incompatibilidade entre as leis de
autoanistia e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as mencionadas leis
carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a
investigação dos fatos que constituem esse caso nem para a identificação e a
punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou semelhante impacto em relação
a outros casos de violações aos direitos humanos previstos na Convenção
Americana acontecidos no Peru39.
No presente caso, é inquestionável que se impediu aos sobreviventes, seus
familiares e aos familiares das vítimas que faleceram, conhecer a verdade sobre os
fatos ocorridos em Barrios Altos40.
Em que se pese o anterior, nas circunstâncias do presente caso, o direito à
verdade se encontra subsumido no direito da vítima ou seus familiares a obter dos
órgãos competentes do Estado o esclarecimento dos fatos violadores e as
responsabilidades correspondentes, por meio da investigação e o julgamento que
preveem os artigos 8 e 25 da Convenção41.

38

“La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las
providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del
derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es
por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo
son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con
los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las
víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la
letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los
individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y
el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la
reparación correspondiente”.
39
“Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos
jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que
constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual
o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la
Convención Americana acontecidos en el Peru”.
40
“En el presente caso, es incuestionable que se impidió a las víctimas sobrevivientes, sus familiares
y a los familiares de las víctimas que fallecieron, conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos
en Barrios Altos”.
41
“Pese a lo anterior, en las circunstancias del presente caso, el derecho a la verdad se encuentra
subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a
través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”.
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Dessa maneira, esta questão ficou resolvida ao assinalar-se que o Peru
violou os artigos 8 e 25 da Convenção, em relação as garantias judiciais e a
proteção judicial42.
A Corte declarou que as leis de anistia nº 26479 e 26492 são incompatíveis
com a Convenção Americana de Direitos Humanos e, em consequência, carecem de
efeitos jurídicos43.
Declarou-se que o Estado peruano deve investigar os fatos para determinar
as pessoas responsáveis das violações aos direitos humanos dos fatos a que esta
sentença se refere, assim como divulgar publicamente os resultados dessa
investigação e punir os responsáveis44.
Foi aprovado ainda um acordo de reparações às vítimas, seus familiares e
seus representantes. Além disso, a Corte determinou que o Estado peruano
reparasse às vítimas e seus familiares o gasto com saúde e fornecesse
gratuitamente a estas atendimento médico em hospitais localizados próximos as
suas residências. Ainda foi determinado o pagamento de bolsas de estudos aos
beneficiários da sentença.
A sentença ainda determina que o Peru inicie o processo de ratificação da
Convenção sobre imprescritibilidade dos crimes de guerra e crimes contra a
humanidade; bem como efetue a publicação da sentença em Diário Oficial e
promova a sua divulgação em outros meios de comunicação.

3.3 Chile

O Chile teve mais de uma comissão da verdade. A Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliciación, presidida pelo advogado Raúl Rettig Guissen, também
conhecida por Comissão Rettig, criada por decreto de 25 de abril de 1990, elaborou
o conhecido Informe Rettig, com fulcro nos mortos e desaparecidos políticos. A
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conhecida como Comissão
42

“Por lo tanto, esta cuestión ha quedado resuelta al haberse señalado (…) que el Perú incurrió en la
violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con las garantías judiciales y la
protección judicial”.
43
“Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos”.
44
“Declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas
responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta
Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los
responsables”.
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Valech, presidida pelo Monsenhor Valech, foi criada em 2003 com outro foco, que
era o recolher os testemunhos dos perseguidos políticos.
A ditadura de Pìnochet evitou a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, que somente foi ratificada em 1991. No entanto, a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos tinha competência para receber denúncias,
conferida por Resolução da OEA de 1965, embora sem atribuições de justiça
internacional. Alguns casos de desaparecidos foram denunciados à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos; o governo chileno respondia que não possuía
informações45, ou criava versões fantasiosas, como do caso do músico de esquerda
e diretor de teatro Victor Jara, assassinado após tortura no Estádio do Chile (foi visto
com vida pela última vez em 15 de setembro de 1973), para onde milhares de
presos políticos foram levados após o golpe. O Ministério das Relações Exteriores
do Chile respondeu desta forma à Comissão Interamericana, em 27 de março de
1974, sobre o artista: “Victor Jara. Falecido. Morreu por ação de franco-atiradores
que, reitero, disparavam contra as Forças Armadas bem como contra a população
civil” 46.
A Comissão Interamericana teve atuação desde o golpe, mas uma censura
mais efetiva à ditadura ocorreu no ano de 1985, quando diversos países do
continente estavam em processo de democratização (até mesmo o Brasil):
Às condenações da ONU devem-se somar as censuras da OEA. A reação
da Comissão (CIDH), um dos órgãos especializados no sistema
interamericano de direitos humanos, foi imediata. Já em 14 de setembro de
1973, a Anistia Internacional e a Comissão Internacional de Juristas
expressaram (em um telegrama) à Comissão sua preocupação com as
violações de direitos humanos que estavam acontecendo no Chile. Em
seguida, em 17 de setembro de 1973, a Comissão requereu informações ao
país, formulou recomendações preliminares sobre o respeito dos direitos

45

Como exemplo, o estudante de economia da Universidade do Chile, Juan Andres Blanco Castillo,
que tinha vindo da Universidade Patrice Lumumba, instituição da União Soviética que acolhia
estudantes estrangeiros. Ele foi preso em Santiago do Chile e visto pela última vez em Valparaíso,
em setembro de 1973, quando tinha 25 anos: “O caso de Juan Andrés Blanco foi denunciado à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Solicitada informação por esse órgão ao governo
chileno da época, este respondeu que não tinha antecedentes de sua detenção”. (“El caso de Juan
Andrés Blanco fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitada
información por dicho organismo al Gobierno chileno de la época, respondió no tener antecedentes
de su detención.” (CHILE. Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos
y de la violencia política. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. 1996, p. 673,
disponível em < http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/chile/cv_09_chile_informe_cnrr_1996.pdf >)
46
“Victor Jara: Fallecido. Murió por acción de francotiradores que, reitero, disparaban
indiscriminadamente contra las Fuerzas Armadas como en contra de la población civil". (CHILE.
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe. 1996, vol. I, p. 130, disponível em <
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/chile/nunca_mas_chile_a_1vol1_t1.pdf >).
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fundamentais e solicitou autorização ao governo militar para realizar uma
visita in loco do secretário executivo da Comissão, a qual se consumou em
outubro do mesmo ano. Com a mesma finalidade ocorreu outra visita in loco
de cinco membros da Comissão entre julho e agosto de 1974. A constante
preocupação da Comissão se traduziu na elaboração de quatro informes
especiais sobre o país (1974, 1976, 1977 e 1985) e, quando não se renovou
o mandato, na inclusão do Chile em um capítulo especial do Informe Anual.
Nesse sentido, o Informe de 1985 reveste-se de particular importância, pois,
diante da negativa do Estado do Chile em aceitar uma vista in loco, porém
graças ao apoio de setores da sociedade chilena envolvidos na defesa dos
direitos humanos, o documento resultante foi acumulativo e incluiu uma
análise global de suas violações, desde 1973 até 1985. 47

No Informe de 1985, a Comissão declarou que estava provado o uso da
tortura pelos órgãos de segurança e pelos Carabineiros.
O processo de justiça de transição, no Chile, foi redespertado pela prisão de
Pinochet em Londres, em 17 de outubro de 1998, a pedido do juiz espanhol Baltasar
Garzón, que solicitou sua extradição por motivo para investigar os crimes de
genocídio, terrorismo e tortura contra cidadãos espanhóis48. Foi a primeira vez em
que “um ex-chefe de Estado estava sendo considerado potencialmente responsável
juridicamente diante de um tribunal local por alegada atividade criminosa de caráter
político durante o seu período no poder”49. Pinochet, que generosamente havia
atribuído a si mesmo o papel de senador vitalício durante a transição para o poder
civil, conseguiu voltar ao Chile: alegando motivos de saúde, logrou impedir a
extradição para a Espanha – o próprio Estado espanhol recusou a apelar à Justiça
do Reino Unido, apesar do requerimento de Garzón.

47

“A las condenas de la ONU hay que sumar las censuras de la OEA. La reacción de la Comisión
(CIDH), uno de los órganos especializados en el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, fue inmediata. Ya el 14 de septiembre de 1973, Amnistía Internacional y la
Comisión Internacional de Juristas expresaron (en un cable) a la Comisión su preocupación por las
violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en Chile. Acto seguido, el 17 de
septiembre de 1973, la Comisión requirió información al país, le formuló recomendaciones
preliminares sobre el respeto de los derechos fundamentales y solicitó autorización al gobierno militar
para realizar una visita in loco por parte del secretario ejecutivo de la Comisión, visita que se
consumó en octubre del mismo año. Con idéntica finalidad se verificó otra visita in loco por parte de
cinco miembros de la Comisión, entre julio y agosto de 1974. La constante preocupación de la
Comisión se tradujo en la elaboración de cuatro informes especiales sobre el país (1974, 1976, 1977
y 1985) y, cuando no se le renovó el mandato, en la inclusión de Chile en un capítulo especial del
Informe Anual./ En este sentido, el Informe de 1985 reviste particular importancia, pues, ante la
negativa del Estado de Chile a aceptar una visita in loco, pero gracias al apoyo de sectores de la
sociedad civil chilena involucrados en la defensa de los derechos humanos, el documento resultante
fue acumulativo e incluyó un análisis global de sus violaciones, desde 1973 hasta 1985.” (CHILE.
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe. 2004. p. 220-221. Disponível em <
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/chile/cv_09_chile_informe_valech.pdf >. Acesso em 12 jan.
2015).
48
LORENZETTI, Ricardo Luis; KRAUT, Alfredo Jorge. Derechos humanos: justicia y reparación.
Buenos Aires: Sudamericana, 2011, p. 120.
49
FALK, Richard. Achieving Human Rights. London: Routledge, 2009, p. 119.
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No entanto, a conjuntura política no Chile havia mudado (há os que chamem
essa mudança de “efeito Garzón”, embora as mudanças no Judiciário chileno não
possam ser explicadas apenas por fatores externos50), sua imunidade como expresidente foi levantada. Em 5 de janeiro de 2005, ele foi posto em prisão domiciliar
em razão de homicídios, torturas e desaparecimentos ocorridos no Plano ou
Operação Condor51. Ele morreu em 2006, e sua viúva e filhos foram condenados por
evasão fiscal e desvio de patrimônio público, quando foram descobertas, em 2005,
contas secretas abertas no banco Riggs, dos Estados Unidos.
Até então, o ditador havia passado incólume pelo Judiciário de seu país.
Deve-se lembrar que a Corte Suprema de Justiça do Chile declarou seu apoio ao
golpe de Pinochet já em 13 de setembro de 1973, em documento assinado pelo
presidente do Tribunal, o magistrado Enrique Urrutia Manzano; de fato, o Poder
Judiciário foi o único Poder não dissolvido pelo golpe, em parte devido à afinidade
ideológica com o novo regime52. Essa aliança do Judiciário chileno com o regime foi
relatada pela Embaixada dos Estados Unidos (uma das forças conspiradoras na
derrubada do presidente Salvador Allende) em telegrama, de setembro de 1974, à
Secretaria de Estado dos EUA, numa avaliação sobre a situação chilena após um
ano do golpe:
7. O Problema dos Direitos Humanos. Nestas circunstâncias, o exercício de
direitos humanos foi severamente restringido. A Junta utilizou legalismos
forçados e um Judiciário complacente para justificar duras medidas
punitivas – nos primeiros dias do regime, execuções sumárias; mais tarde,
julgamentos baseados na aplicação retroativa da atual legislação de
emergência, algumas vezes acompanhada por fortes evidências
circunstancias de tortura.53
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COLLINS, Cath. Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador. The
Pennsylvania University Press, 2010, p. 143.
51
COLLINS, Cath, op. cit., p. 141.
52
YOPO HERRERA, Mladen Daslav. Concertación de partidos por la democracia: coalición política,
partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010. Universiteit Leiden, 2013, p. 129. Disponível em
<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21849/Proefschrift%20Mladen%20Yopo%20
Herrera.pdf?sequence=5>. Acesso em 23 jan. 2015.
53
“7. The Human Rights Problem. In these circumstances, the exercise of human rights in Chile has
been severely restricted. The Junta has utilized strained legalisms and a compliant Judiciary to justify
harsh punitive measures – in the early days of the regime, summary executions; later, trials based on
the retroactive application of present emergency legislation, sometimes accompanied by strong
circumstantial evidence of torture.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. EMBAIXADA DO CHILE.
Telegrama à Secretaria de Estado dos EUA, set. 1974, P R 112015Z, Secretaria de Estado dos
Estados Unidos da América. Disponível em <http://foia.state.gov/>. Acesso em 10 fev. 2015).
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Ademais, entre 1973 e 1978, as cortes militares condenavam rapidamente
(em questão de dias, recorda Anthony W. Pereira54) e sem possibilidade de
apelação.
Em razão desse contexto local, o papel do Direito Internacional foi muito
importante. Pinochet foi preso no Reino Unido, “ironicamente, apenas porque o Chile
havia em 1988 ratificado a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes” e a própria Justiça chilena passou a
aplicar mais esse tratado em suas decisões55. No entanto, deve-se lembrar que a
restrita autorização para extradição dada pelo Reino Unido apenas autorizava o
processo para fatos ocorridos após 29 de setembro de 1988, data em que esse
Estado incorporou a Convenção contra a Tortura a seu direito interno.
A qualificação do crime de desaparecimento forçado como permanente e,
portanto, insuscetível de prescrição veio com a decisão da Corte Suprema do Chile,
em 17 de novembro de 2004, que confirmou a decisão de Alejandro Solìs que
condenou o ex-chefe da DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, a polícia política
da época) o general Manuel Contreras, e mais quatro agentes desse órgão, pelo
desaparecimento de Miguel Ángel Sandoval, militante do Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) capturado em 7 de janeiro de 1975.
76 Que no tocante à procedência da anistia e da prescrição alegada nestes
autos, devem fazer-se as seguintes considerações:
[...]
c) [...] tendo o dito delito de sequestro o caráter permanente, ao seguir se
prolongando no tempo, não processo, no caso dos autos, a aplicação da
mencionada Lei de Anistia, já que esta se refere a delitos consumados no
período de tempo que assinala, isto é, entre o 11 de setembro de 1973 e o
10 de março de 1978, como tampouco a prescrição da ação penal, pois a
ação ilícita do passado não cessou em suas consequências para a vítima,
que se encontra ainda desaparecida.56
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PEREIRA, Anthony W. Political (in)justice. University of Pittsburgh Press, 2005, p. 156.
SIMMONS, Beth A. Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. New York:
Cambridge University Press, 2009, p. 293.
56
Excerto do Fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones en el proceso por Miguel Angel
Sandoval Rodriguez: “76 Que en cuanto a la procedencia de la amnistía y prescripción alegada en
estos autos, deben hacerse las siguientes consideraciones: […] c) […] teniendo dicho delito de
secuestro el carácter de permanente, al seguirse prolongado en el tiempo, no procede, en el caso de
autos la aplicación de la mencionada Ley de Amnistía, ya que ésta se refiere a delitos consumados
en el período de tiempo que señala, esto es, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1978, como tampoco la prescripción de la acción penal, pues la acción ilícita no ha cesado en sus
consecuencias para la víctima, la que se encuentra aún desaparecida.” (Disponível em
<http://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/119/104sandoval_miguel.pdf>. Acesso em 26 jan.
2015).
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O crime de desaparecimento forçado ainda não estava tipificado no Chile,
mas o Estado já participava da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento
Forçado de Pessoas, e pôde aplicá-la ao caso, respeitando a obrigação (citada no
acórdão) da Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969, pela qual o
Estado não deve alegar disposições de seu direito interno para descumprir
obrigação de tratado internacional de que faça parte.
Foi em 2009, que a Corte Suprema do Chile, pela primeira vez, enquadrou a
tortura como crime de lesa-humanidade, bem como as desaparições forçadas e as
execuções, em caso dos presos políticos encarcerados (17 foram mortos) na
Academia de Guerra Aérea entre 11 de setembro de 1973 e janeiro de 197557. Ela o
fez, porém, destacando as Convenções de Genebra e o Direito Internacional
Humanitário, e não especialmente a jurisprudência do sistema interamericano de
direitos humanos.
A partir dessas Convenções, a lei de autoanistia dos anos Pinochet foi
questionada, por incompatível com as obrigações assumidas pelo Estado chileno.
NONO: Que, como já resolveu anteriormente esta Corte, em virtude do
exercício de sua soberania, nossa Nação pode anistiar os delitos penais
que se realizem e estejam submetidos a seu poder. No entanto, se ela
limitou seu próprio poder a respeito de certos atos injustos por um
compromisso internacional, como no caso em exame, não pode
soberanamente ultrapassar esse limite autoimposto e contrariar, desse
modo, a ordem nacional e universal, tampouco burlar as mencionadas
Convenções assinadas e ratificadas pelo Chile, descumprindo as
obrigações assumidas, sem prévia denúncia daquelas, dado que não é
justificável que, vinculado a esses instrumentos, trate-se de eludir seu
cumprimento invocando a legislação nacional ordinária.
DÉCIMO: Que, nessa perspectiva, a chamada lei de anistia pode ser
claramente entendida como um ato de autoexoneração de responsabilidade
criminal por graves violações de direitos humanos, pois foi editada
posteriormente a elas [as Convenções] por aqueles que detinham o poder
durante e depois dos fatos, garantindo, dessa maneira, a impunidade dos
responsáveis. Essa conduta viola o artigo 148 da IV Convenção de
Genebra, pelo que é inexequível a respeito das violações graves contra os
direitos essenciais nelas determinados e cometidas em nosso país durante
sua vigência.58
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CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). Derechos Humanos en Argentina.
Informe 2010. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2010, p. 103.
58
“NOVENO: Que, como ya se ha resuelto con anterioridad por esta Corte, en virtud del ejercicio de
su soberanía, nuestra Nación puede amnistiar las contravenciones penales que se realicen y que
estén sometidas a su potestad. Empero, si ha limitado su propio poder respecto de ciertos injustos en
un compromiso internacional, como en el evento en examen, no puede soberanamente sobrepasar
dicho límite autoimpuesto y contrariar, de ese modo, el orden nacional y universal ni menos burlar los
mencionados Convenios, suscritos y ratificados por Chile, incumpliendo las obligaciones asumidas,
sin previa denuncia de aquellos, dado que no es justificable que vinculado mediante esos
instrumentos, se trate luego de eludir su acatamiento invocando la legislación nacional ordinaria.
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Denúncia, nesse caso, significa o ato internacional pelo qual o Estado deixa
de participar de tratado internacional. O Chile não havia denunciado as Convenções
de Genebra, pelo que elas continuavam obrigatórias. No caso, trata-se da
Convenção relativa à proteção dos civis em tempos de guerra. O artigo 148 impede
os Estados de se eximirem em relação aos crimes previstos no artigo anterior:
homicídio doloso, tortura e tratamentos desumanos, deportação e remoção ilegais,
detenção ilegal e outras condutas ilícitas:
ARTIGO 147. Os delitos graves referidos no artigo precedente são aqueles
que abrangem um ou outro dos seguintes atos, se forem cometidos contra
pessoas ou bens protegidos pela presente Convenção: o homicídio
voluntário, a tortura ou os tratamentos desumanos, incluindo as
experiências biológicas, o propósito de causar intencionalmente grandes
sofrimentos ou graves lesões no corpo ou à saúde, a deportação ou
transferência ilegais, a reclusão ilegal, a obrigatoriedade de uma pessoa
protegida servir as forças armadas de uma Potência inimiga ou o propósito
de privá-la do seu direito de ser julgada regular e imparcialmente segundo
as prescrições da presente convenção, a tomada de reféns, a destruição e
apropriação de bens não justificáveis pelas necessidades militares e
executadas em grande escala de modo ilícito e arbitrário.
ARTIGO 148. Nenhuma Alta Parte contratante poderá escusar-se nem
isentar uma outra Parte contratante das responsabilidades contraídas por si
mesmo ou por outra Parte contratante por motivo dos delitos citados do
artigo precedente.

O Estado brasileiro ratificou em 1957 essa Convenção, também amplamente
violada pela ditadura militar no Brasil. É notável como o Judiciário brasileiro, no
entanto, tem lamentavelmente falhado em aplicar as disposições internacionais
concernentes, e ignorado a responsabilidade do Estado brasileiro no campo do
Direito dos Tratados.

3.3 Uruguai

DÉCIMO: Que en esta perspectiva, la llamada ley de amnistía puede ser claramente entendida como
un acto de autoexoneración de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos
humanos, pues se dictó con posterioridad a ellos por quienes detentaban el poder durante y después
de los hechos, garantizando de esta manera, la impunidad de sus responsables. Esta conducta
resulta violatoria del artículo 148 del IV Convenio de Ginebra, por lo que es inexequible respecto a las
contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidas en nuestro
país durante su vigencia.” (Recurso de casación interpuesto por Edgar Benjamín Cevallos Jones y
Ramón Pedro Cáceres Jorquera. Rol 8113-2008. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Disponível
em < http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dialjur/cont/7/cnt/cnt6.pdf>. Acesso em 17 jan.
2015.)
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Apesar de ter chegado a prender ex-chefes de Estado, os uruguaios, sob a
democracia, duas vezes decidiram publicamente manter a lei de anistia para a
ditadura militar (que durou de 1973 a 1985): no plebiscito de 1989, por uma pequena
minoria, e diante de ameaças das Forças Armadas, e por referendo em 2009.
Segundo Elin Skaar, o “único caso na história do mundo em que as pessoas de um
país democrático ratificaram uma lei concedendo impunidade militar por meio de um
referendo” 59.
Até 1985, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou informes
criticando o Uruguai pelo desrespeito aos direitos humanos; o mesmo fez o Comitê
de Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, cuja competência
havia sido pelo Protocolo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
ratificado pelo Estado uruguaio em 1969.
Em 1988, esse Comitê considerou a lei de anistia uruguaia violadora do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, e voltaria a fazê-lo em 199360.
A anistia, Ley de Caducidad de La Pretensión Punitiva del Estado havia sido
aprovada em 22 de dezembro de 1986 no governo de Sanguinetti, e abrange os
crimes cometidos até 1º de março de 1985 pelas Forças Armadas e pela polícia.
Em 1991, o general Hugo Medina, em entrevista, afirmou que, se a lei de
anistia tivesse sido derrubada em 1989, novo golpe teria acontecido: “Se eu não
assumisse a responsabilidade de um golpe, o oficial abaixo de mim na hierarquia a
teria assumido, e se não ele, o próximo. E isso porque era esse o pensamento das
Forças Armadas” 61.
Em 1992, no entanto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos logrou
editar importante decisão no caso Hugo Leonardo de los Santos Mendoza et al v.
Uruguai, que dizia respeito a oito denúncias por crimes cometidos pela ditadura
militar no Uruguai, entre eles a prisão e o assassinato do estudante de Agronomia
Hugo Leonardo de los Santos Mendoza em 1973. Constatou-se a violação da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Nos seus pontos resolutivos, a decisão
59

SKAAR, Elin. Impunidade versus responsabilidade no Uruguai: o papel da Ley de Caducidad. In:
PAYNE, Leigh A.; ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. (org.) A anistia na era da responsabilização:
o Brasil em perspectiva internacional e comparada. Brasília: Ministério da Justiça; Oxford: Oxford
University, p.428-469, 2011, p. 438.
60
GROS ESPIELL, Héctor; ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G. La evolución político-constitucional
de Uruguay entre 1975 y 2005. Estudios constitucionales, Año 6, nº 2, 2008, p. 399-433. Disponível
em < http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v6n2/art13.pdf>. Acesso em 26 jan. 2015.
61
LINZ, Juan J.; STEPAN, Alfred. A transição e consolidação da democracia: A experiência do sul da
Europa e da América do Sul. Trad. Patrícia de Q, C. Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 191.
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determinou a obrigação do Uruguai de indenizar as vítimas ou seus sucessores,
bem como de investigar os fatos ilícitos e descobrir quem eram os agentes
responsáveis:
1. Conclui que a Lei 15.848, de 22 de dezembro de 1986, é incompatível
com o artigo XVIII (Direito à justiça) da Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, e os artigos 1, 8 e 25 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos.
2. Recomenda ao Governo do Uruguai que outorgue às vítimas
peticionárias, ou a seus sucessores, uma justa compensação pelas violações
a que se refere no parágrafo precedente.
3. Recomenda ao Governo do Uruguai a adoção das medidas necessárias
para esclarecer os fatos e individualizar os responsáveis pelas violações de
direitos humanos ocorridas durante o período de fato.62

O “período de fato” a que se refere a Comissão corresponde ao governo de
fato, e não de direito, instaurado pela ditadura em 1973.
A Comissão, no entanto, deixou de levar o caso à Corte Interamericana de
Direitos Humanos, que não o examinou, pois os particulares não têm legitimidade
processual para levar denúncias a esse Tribunal.
Em 2005, com o governo de Tabaré Vásquez, a discussão sobre os
desaparecimentos forçados ganhou novo ímpeto; em setembro de 2006, começaram
os primeiros julgamentos de antigos nomes da ditadura militar, inclusive o ex-ditador
Juan Maria Bordaberry (que governou de 1973 a 1976), que foi condenado em 2010,
depois de sete anos de processo, por atentado à Constituição63.
Foi introduzido no ordenamento uruguaio “o crime de ‘desaparecimento
forçado de pessoas’, tipificado no artigo 21 da Lei 18.026 que havia sido incorporada
em 2006 às normas penais nacionais, segundo os tratados internacionais de direitos
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“1. Concluye que la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986, es incompatible con el artículo XVIII
(Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos
1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.
Recomienda al Gobierno del Uruguay que otorgue a las víctimas peticionarias, o a sus derechohabientes, una justa compensación por las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo
precedente.
3.
Recomienda al Gobierno del Uruguay la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los
hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el
período de facto.” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe nº 29/92. 2 out.
1992. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/annualrep/92span/Uruguay10.029.htm>. Acesso em 28
jan. 2015.)
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LA RED 21. Condena a Bordaberry: “No hay antecedentes en América Latina”. 12 de febrero de
2010. Disponível em < http://www.lr21.com.uy/politica/399773-condena-a-bordaberry-no-hayantecedentes-en-america-latina > Acesso em 28 jan. 2015.
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humanos ratificados pelo Uruguai, o que significou um avanço substancial na cultura
jurídica da sociedade uruguaia”64.
Em outubro de 2009, dois dias antes de a população uruguaia decidir pela
manutenção da Ley de Caducidad, o Supremo Tribunal desse país decidiu que essa
lei era inconstitucional ao decidir o caso de Nibia Sabalsagaray, jovem comunista
assassinada em quartel militar no ano de 1974. A promotora criminal Mirtha
Guianze, em 2007, propugnou pela inconstitucionalidade da Ley de Caducidad. O
Tribunal, dois anos após, decidiu que havia uma inconstitucionalidade de ordem
formal, pois a lei não havia sido votada com maioria qualificada no parlamento, e
também de natureza material, pois a lei violava os direitos dos cidadãos, ferindo o
Direito Internacional.
Também neste caso, a derrubada da anistia vê-se aliada à aplicação do
Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Skaar, em 2011, afirmou que essa decisão era um precedente para o
“consenso generalizado da comunidade jurídica no Uruguai (e fora)”

65

e que, com

isso, a lei de anistia foi golpeada. Nesse mesmo ano, o Estado foi condenado pela
Corte Interamericana no Caso Gelman vs. Uruguai.
María Claudia García Iruretagoyena Casinelli e seu marido Marcelo Ariel
Gelman Schubaroff, filho do poeta argentino Juan Gelman, foram presos em 1976
em Buenos Aires. Ela foi entregue à repressão uruguaia no âmbito da Operação
Condor. Estava grávida e deu a luz a sua filha, María Macarena Gelman García
Iruretagooyena, que foi entregue a um policial uruguaio e sua esposa, que
registraram falsamente a menina como se fosse sua filha biológica. María Claudia e
Marcelo Ariel seguem desaparecidos até hoje.
O próprio Juan Gelman teve que viver no exílio (em França, Nicarágua e,
finalmente, no México), em razão da ditadura militar argentina. Ele e sua esposa
lograram, em 2000, descobrir onde estava sua neta, que mudou de sobrenome em
2005. A Corte Interamericana, em 2011, considerou que o Uruguai não havia
cumprido o dever de adequar sua legislação interna à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, mantendo a Ley de Caducidad.
64
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Entre os pontos condenatórios, estavam estes: “Em um prazo razoável, o
Estado deve conduzir e levar a termo eficazmente a investigação dos fatos do
presente

caso,

a

fim

de

esclarecê-los,

determinar

as

correspondentes

responsabilidades penais e administrativas e aplicar as consequentes sanções que a
lei preveja”66, buscar e localizar María Claudia García Iruretagoyena ou os seus
restos mortais, garantir que a lei de anistia não fosse um obstáculo para
investigação e sanção dos responsáveis, por sua invalidade diante da Convenção
Americana de Direitos Humanos, e a implementação de um programa permanente
de direitos humanos para os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.
A supervisão de cumprimento da sentença, em 20 de março de 2013,
constatou que apenas alguns pontos haviam sido atendidos, e que o Judiciário
uruguaio estava sendo um obstáculo para o cumprimento da sentença: “a decisão
de 22 de fevereiro de 2013 da Suprema Corte de Justiça do Uruguai constitui um
obstáculo para o plano acatamento da Sentença”67.
Essa decisão, tomada em fevereiro de 2014 pela Suprema Corte, foi a que
considerou inconstitucionais alguns artigos da Lei 18.831 de 2011, que
consideravam que os crimes de lesa-humanidade eram imprescritíveis. Segundo o
Tribunal, ela não pode se aplicar à ditadura militar e tornar sem efeito a Ley de
Caducidad, por afronta ao princípio constitucional da irretroatividade das leis: a lei
penal não pode retroagir para punir.
A decisão da Corte uruguaia, que foi na contramão do sistema interamericano
de direitos humanos, foi objeto de campanha da Anistia Internacional no Uruguai:
A decisão da Suprema Corte de Justiça do Uruguai de fevereiro de 2013
que declara inconstitucionais alguns artigos da lei 18.831 de 2011 mantém
formalmente aberta a possibilidade de que os juízes penais possam
investigar e, havendo elementos de convicção suficientes, castiguem os
responsáveis por violações de direitos humanos ao manter vigente a
pretensão punitiva do Estado.

66

“En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de
los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes
responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea
[…]” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay.
Sentencia
de
24
de
febrero
de
2011.
Disponível
em
<
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf>. Acesso em 26 jan. 2015).
67
“[…] la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay constituye
un obstáculo para el pleno acatamiento de la Sentencia […]” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 20 de
marzo de 2013. Disponível em <http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf>.
Acesso em 26 jan. 2015).
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Sem embargo, baseando-se em uma errônea interpretação do princípio da
irretroatividade da lei penal, declara inconstitucionais os artigos 2 e 3 da Lei
18.813, que estabeleciam o caráter imprescritível dos crimes de lesahumanidade. Por isso, toda investigação penal sobre os crimes cometidos
até março de 1985 parece condenada ao fracasso, pois o acórdão em
questão desconhece seu caráter de delitos de lesa-humanidade e determina
que se encontram sujeitos a prescrição.68

Juan Gelman morreu em de janeiro de 2014, aos 83 anos, sem nunca ter
encontrado seu filho e sua nora, ou seus restos mortais.

4. Significado da publicação da sentença pela CEV “Rubens Paiva”:
publicização e audiência de lançamento

A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes
Lund determinou em seu parágrafo 273 que:
Conforme se ordenou em outras oportunidades, o Tribunal julga que, como
medida de satisfação, o Estado deve publicar, uma única vez, no Diário
Oficial, a presente Sentença, incluindo os nomes dos capítulos e subtítulos
– sem as notas de rodapé -, bem como a parte resolutiva da mesma. Além
disso, o Estado deverá: a) publicar o resumo oficial da Sentença proferida
pela Corte em um diário de ampla circulação nacional, e b) publicar na
íntegra a presente Sentença em um sítio eletrônico adequado do Estado,
levando em conta as características da publicação que se ordena realizar,
a qual deve permanecer disponível durante, pelo menos, o período de um
ano. Finalmente, levando em conta a solicitação dos representantes de
publicação desta decisão em formato de livro, o Tribunal estima oportuno
ordenar, ademais, que o Estado publique num sítio eletrônico adequado, a
presente Sentença em formato de livro eletrônico. Estas publicações
devem ser efetuadas no prazo de seis meses, contados a partir da
notificação da presente Sentença.
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“La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara
inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la
posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción
suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la
pretensión punitiva del Estado.
Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley
penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter
imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los
crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión
desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a
prescripción.” (ANISTIA INTERNACIONAL. Uruguay: A 40 años del golpe de Estado, los crímenes del
pasado siguen impunes. Índice AI: PRE01/318/2013 27 junio 2013. Disponível em <
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/uruguay-40-os-del-golpe-de-estado-los-crmenes-del-pasado-siguen-impunes-20>. Acesso em 26 jan., 2015.)
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A publicação da íntegra da sentença foi feita no Diário Oficial da União do dia
15 de junho de 2011. Em um jornal de ampla circulação ocorreu no dia 15 de junho
de 2011 no jornal O Globo, e num site eletrônico (no caso, o da Secretaria de
Direitos Humanos).
A publicação da sentença em formato de livro pela Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” caracteriza-se como uma forma de
cumprimento da sentença. É uma medida de satisfação aos requerentes, visto que
possibilita a divulgação dos fatos e o conhecimento das violações aos direitos
humanos praticadas pelo Estado à sociedade. A partir da publicação o Estado
reconhece que aqueles fatos ocorreram. Sabe-se que por muito tempo a ocorrência
da Guerrilha do Araguaia foi negada pelo Brasil, bem como foi proibida a divulgação
de qualquer informação sobre ela. Ao se fazer a publicação da sentença que
condenou o Brasil pelas violações praticadas durante a Guerrilha do Araguaia, estáse permitindo que os fatos sejam conhecidos e não mais ocultados pelo Poder
Público.
A publicação não atende completamente os pedidos dos familiares, visto que
ainda falta a total abertura dos arquivos sobre a Guerrilha do Araguaia; falta a
localização dos corpos dos desaparecidos políticos, o pedido de desculpas oficiais
por parte do Estado, entretanto, a publicação atende em parte os reclamos, pois
permitiu que, pela primeira vez, o Estado reconhecesse as amplas violações
praticadas durante o conflito.
O lançamento da publicação da sentença da Corte Interamericana no Caso da
Guerrilha do Araguaia pela Comissão Estadual de São Paulo “Rubens Paiva”
ocorreu na 50ª Audiência Pública da CEV “Rubens Paiva” realizada no dia 10 de
junho de 2013 no Auditório Paulo Kobayashi.
Nesta audiência foi ouvido o depoimento de Crimeia Alice Schmidt de
Almeida, ex-presa política, sobrevivente da Guerrilha do Araguaia e uma das
peticionarias do caso. Durante sua fala ela relatou a luta dos familiares dos
desaparecidos políticos da Guerrilha da Araguaia pelo direito de Justiça, as ações
internas, o ingresso da petição junto a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, o andamento do processo, o encaminhamento do caso para a Corte
Interamericana de Direitos Humanos e a sentença do dia 24 de novembro de 2011
(publicada em 14 de dezembro de 2011).

Em sua fala, Crimeia destacou a

importância da publicação, afirmando que:
www.verdadeaberta.org
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Eu gostaria de agradecer a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo,
pela publicação dessa sentença que é uma, eu acho que é muito
importante para a formação da nossa sociedade, para que o nosso país
comece a entender realmente o que são os direitos internacionais dos
direitos humanos. As normas internacionais de direitos humanos.

Rosa Maria Cardoso, advogada de presos políticos durante a ditadura militar e
comissionada da Comissão Nacional da Verdade, destacou em sua fala a
importância da publicação da sentença por parte da CEV “Rubens Paiva”,
dimensionando o valor pedagógico dessa publicação.
Fábio Konder Comparato, advogado e professor da Universidade de São
Paulo (USP), em sua fala destacou o sistemático desrespeito aos princípios dos
direitos humanos por parte do Brasil. Traçando um panorama histórico desse
desrespeito, afirmou que o Brasil é o único país da América Latina a não processar
os agentes públicos civis e militares que praticaram violações aos direitos humanos
durante o regime militar. Afirmou que o Brasil possui dois ordenamentos jurídicos:
um, no qual os direitos humanos estão todos declarados; o outro, interno no qual
esses direitos consagrados internacionalmente são desrespeitados. O Brasil aceitou
voluntariamente a jurisdição da Corte Interamericana, e, portanto, é obrigado a
cumprir as suas sentenças, entretanto, internamente desrespeita e descumpre as
determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fábio Konder
Comparato destacou ainda a importância de que a Comissão Nacional da Verdade
demonstre o descumprimento por parte do Estado da sentença da Corte
Interamericana no caso da Guerrilha do Araguaia.
Marlon Weichert, procurador da República, começou a sua fala enfatizando a
obrigatoriedade do cumprimento da sentença, demonstrando, que ao aderir,
voluntariamente, mesmo que tardiamente, a jurisdição da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, o Brasil é obrigado a cumprir a sentença. Afirmou que não parece
haver nenhum vício formal, nenhuma inconstitucionalidade, na forma como o então
presidente da República Fernando Henrique Cardoso reconheceu a jurisdição da
Corte Interamericana de Direitos Humanos para atos ocorridos após 10 de
dezembro de 1998. Não haveria também nenhuma alegação de que o presidente da
República ou o Congresso Nacional tenham decidido participar do sistema
interamericano por pressão de alguma potência estrangeira, o que poderia
caracterizar uma violação a soberania nacional. Como não há nenhuma dessas
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duas nulidades no ato em que o Brasil aderiu a Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, o país é obrigado a cumprir a sentença, já que voluntariamente
aderiu ao sistema, e cumpri-la não caracteriza uma violação a soberania nacional.
Existe uma obrigação de todos os órgãos do Estado brasileiro de cumprir a sentença
da Corte Interamericana no Caso Gomes Lund e Outros, sendo que só haveria, na
opinião de Marlon Weichert, uma única maneira de não cumpri-la, que é afirmando
que a norma da Convenção Interamericana que obriga o cumprimento integral das
sentenças em que os Estados forem parte é inconstitucional. Entretanto, de acordo
com a Convenção de Viena sobre Direito de Tratados, o Estado não pode se recusar
a cumprir um artigo ou dois de um tratado, devendo, nesse caso, denunciá-lo
integralmente, deixando assim, em consequência, de fazer parte do sistema
interamericano de direitos humanos, o que caracterizaria um retrocesso em matéria
de direitos humanos. Mas essa providência não teria sentido prático em relação a
sentença do Caso Gomes Lund e Outros, visto que, por uma previsão da própria
Convenção Interamericana de Direitos Humanos a denúncia só produz efeitos um
ano depois e não pode ter efeito retroativo para nenhuma decisão já proferida.
Marlon Weichert tratou ainda em sua fala do trabalho que o Ministério Público
Federal vem desenvolvendo em relação a violações praticadas durante o período da
ditadura militar, as ações que propôs e a situação em que se encontram cada uma
delas. Tratou por fim do andamento do cumprimento da sentença por parte do
Estado Brasileiro, afirmando que este cumprimento não vem ocorrendo.
O advogado Belisário dos Santos Junior explicou que a sentença do caso da
Guerrilha do Araguaia na verdade não se refere somente aos mortos e
desaparecidos da Guerrilha, ou somente ao esclarecimento das violações aos
direitos humanos praticadas nesse episódio, e sim, a todos os mortos e
desaparecidos políticos do período da ditadura militar e a necessidade do
esclarecimento de todas as violações praticadas durante os anos de 1964-1985.
Belisário tratou ainda do direito de reparação, explicando no que este consiste e
afirmou que essa previsão se encontra não somente no Caso Gomes Lund e Outros,
como em outras sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também
em casos perante outros tribunais internacionais. Tratou ainda do processo de
transição entre a ditadura militar e a democracia, afirmando que este foi controlado
pelo governo. Afirmou ainda que a Lei 9140/95 reconhece os desaparecidos como
mortos para fins humanitários e previdenciários, e que é necessário aplicar o nosso
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direito, que reconhece que enquanto não aparecer o corpo o crime é permanente.
Por fim, afirmou que a aplicação da Justiça no que se refere aos crimes praticados
durante o regime militar é fundamental para as vítimas, assim como o ritual da
verdade e da memória, porque só assim se passa para frente.
José Carlos Moreira da Silva Filho, professor da PUC-RS e Conselheiro da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, iniciou sua fala demonstrando os
equívocos da decisão do STF na ADPF 153. Afirmou que a Emenda Constitucional
26/1985 não pode ser considerada como uma medida que originou a Constituição
Federal de 1988, visto que se tratou de uma emenda feita ainda sob domínio
autoritário. O governo que estava no poder não era um governo eleito pelo povo,
pois quem deveria ter assumido a presidência da República era Ulysses Guimarães.
Sendo que somente com a Constituição Federal de 1988 que se reinaugura um
período democrático no país. José Carlos aponta que a Lei de Anistia de 1979 foi
produzida ainda durante a ditadura militar e possui uma série de conceitos que estão
em desacordo com a ordem democrática instaurada com a CF/88. Para ele a única
definição que pode ser aceita de crime político é aquele praticado contra um Estado
Democrático de Direito, sendo assim todas as ações daqueles que se insurgiram
contra a ditadura militar, inclusive de luta armada, são ações de resistência, que é
um direito legítimo. A Lei de Anistia foi produzida por um Congresso Nacional no
qual havia a presença de senadores biônicos e mesmo assim foi por poucos votos
que o projeto defendido pelo MDB acerca da Lei de Anistia não foi aprovado. Ele
relembra que o movimento pela anistia que pregava por uma anistia ampla, geral e
irrestrita jamais defendeu que esta anistia se estendesse aos torturadores que
praticaram crimes de lesa-humanidade. Na decisão do STF é citado o parecer de
José Paulo Sepúlveda Pertence, na época vice-presidente da subseção do Distrito
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que, segundo a fala de José
Carlos, naquele momento o parecer dá entender que aquela era a anistia possível,
buscando com a lei garantir o retorno dos exilados e a libertação dos presos
políticos, portanto, deve-se analisar o parecer naquele contexto. José Carlos afirma
que não há na Constituição Federal nenhuma menção que a anistia se estenda aos
agentes que praticaram tortura, o que há é o contrário, visto que no artigo 8º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) consta a anistia é para os
perseguidos políticos e não para aqueles que perseguiram.
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José Carlos critica que na decisão da ADPF 153 o Supremo Tribunal Federal
ao contrário do que deveria ter observado não decidiu do modo que prevalecesse a
norma mais favorável em relação a ampliação, promoção e preservação dos direitos
humanos, visto ser isso que determina o Direito Internacional dos Direitos Humanos
e o próprio texto constitucional.
José Carlos afirma que o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana
de Direitos Humanos e o argumento que a Corte ameaça a soberania nacional é
falso. Na sentença é declarado que:
Este Tribunal é consciente de que as autoridades internas estão sujeitas ao
império da Lei, e por esse motivo estão obrigadas a aplicar as disposições
vigentes no ordenamento jurídico. No entanto, quando o Estado é parte de
um tratado internacional como a convenção interamericana, todos os seus
órgãos inclusive seus juízes também estão submetidos àquele, o que os
obriga a zelar para que os efeitos das disposições da convenção não se
vejam desde o início enfraquecido pela aplicação de normas contrárias ao
seu objeto e finalidade, e que carece de efeitos jurídicos. O Poder
Judiciário, portanto está internacionalmente obrigado a exercer um controle
de convencionalidade ex-ofício entre as normas internas e a convenção
interamericana (parágrafo 76 da sentença).

Ou seja, todo o Estado brasileiro, todos os Poderes devem cumprir a
sentença. Portanto, o STF deve cumprir a sentença e se não o fizer, deve justificar
por qual motivo está deixando de cumprir. Na decisão da ADPF 153 não há
nenhuma menção ao direito internacional dos direitos humanos, o que é muito
grave.
José Carlos termina sua fala lembrando que a apuração dos crimes ocorridos
na Guerrilha do Araguaia e das outras violações praticadas durante a ditadura militar
é de interesse não somente dos atingidos, mas de toda a sociedade. Relembra por
fim da necessidade de que as Forças Armadas tenham uma formação em prol dos
direitos humanos, que é uma das obrigações derivadas da sentença da Corte
Interamericana no Caso Gomes Lund e Outros.
A realização da audiência foi importante por ter possibilitado que a sociedade
tivesse acesso à sentença, para que lute para a sua efetivação.

A exigência jurídica de cumprimento da decisão da Corte Interamericana de
Direitos Humanos: Ações movidas pelo Ministério Público Federal
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A Comissão Nacional da Verdade não logrou grandes avanços na
investigação dos crimes ocorridos na Guerrilha do Araguaia. Com efeito, apesar das
condenações da Justiça brasileira e da Corte Interamericana, até agosto de 2014 (e
a CNV teve seu mandato encerrado em 16 de dezembro desse ano) não estava nem
mesmo claro se haveria um capítulo específico sobre a questão no relatório final.
A CEV “Rubens Paiva”, que elaborou perfis de 35 mortos e desaparecidos do
Araguaia para a Comissão Nacional, protestou publicamente, no fim de agosto, a
respeito dessa lacuna que se anunciava nos trabalhos da CNV:
A repressão à Guerrilha do Araguaia, um dos casos mais emblemáticos da
ditadura brasileira, corre o risco de não ter um capítulo específico no relatório
final da Comissão Nacional da Verdade (CNV). [...]
O “descaso” com o episódio, a menos de quatro meses do prazo para a
entrega do relatório, é fruto da falta de organização e planejamento da CNV,
apontam ativistas de comissões estaduais, que preparam relatórios parciais
para servir de subsídio para a elaboração do documento que deve ser
entregue até dia 16 de dezembro.
‘Já escrevemos sobre 15 mortos no Araguaia que eram de São Paulo e, se
tivermos tempo e fôlego, vamos fazer os outros 55 casos referentes a esse
episódio, pois ninguém da Comissão Nacional está fazendo’, disse Maria
Amélia Teles, da Comissão da Verdade “Rubens Paiva” da Assembleia
Legislativa de São Paulo. [...]
Amelinha concorda que o Araguaia, um dos casos de maior notoriedade da
repressão ditatorial, não parece estar recebendo a devida atenção pela CNV
e acrescenta: nesse número total de vítimas do Araguaia não estão
camponeses da região que teriam sido torturados. ‘Não foi feita nenhuma
investigação mais apurada em relação à população local. E o que se tem dos
guerrilheiros é aquilo que os familiares estão apurando há muitos anos’,
lembra.
A CNV fez em 12 de agosto uma audiência sobre o Araguaia e ouviu uma
série de militares sobre o caso em novembro de 2013. Não falta material
coletado. A questão é o planejamento. Até o momento ninguém está
encarregado de elaborar o trecho que discorrerá exclusivamente sobre o
Araguaia. Caso isso ocorra, explica o presidente da comissão de São Paulo,
o deputado estadual Adriano Diogo (PT), é provável que seja São Paulo
quem fará.69

O capítulo acabou sendo realizado pela CNV, mas a localização dos
desaparecidos do Araguaia ainda resta a fazer, bem como a investigação e a
responsabilização dos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos
ocorridas durante a ditadura militar, e não só no tocante à Guerrilha, que foi a
condenação que o Estado brasileiro sofreu pela Corte Interamericana. Trata-se,
pois, da dimensão da justiça no campo da justiça de transição.
69
GOMBATA, Marsílea. Relatório final da Comissão Nacional da Verdade pode ficar sem capítulo
sobre o Araguaia. Carta Capital. 23 de agosto de 2014. Disponível em <
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/relatorio-final-da-comissao-da-verdade-corre-o-risco-deficar-sem-capitulo-sobre-a-guerrilha-do-araguaia-893.html >.
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No tocante a essa dimensão, faz-se crucial o papel do Ministério Público. Em
razão da condenação do Estado brasileiro no caso Gomes Lund e Outros, o
Ministério Público Federal (MPF) criou, com a Portaria 21 da 2ª. Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, de 25 de novembro de 2011, um grupo para cuidar
da questão da justiça de transição, com o objetivo de propor ações contra os autores
de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar:
[...] a portaria atribuiu ao grupo as funções de: a) definir um plano inicial para
a persecução penal; b) identificar os casos abrangidos pela sentença aptos à
incidência da lei penal; c) definir o juízo federal perante o qual serão
propostas as ações penais, de acordo com as disposições internacionais e os
dispositivos constitucionais e legais; d) examinar a investigação de crimes de
quadrilha, nos casos em que os vínculos estabelecidos ainda durante a
ditadura militar permaneceram íntegros até momento recente.70

A importância da iniciativa do Ministério Público Federal é ainda mais
significativa quando se nota que “a polícia federal não está comprometida com a
investigação das violações a DH perpetradas durante o regime de arbítrio”

71

, não

havendo instaurado nenhum procedimento investigativo por sua própria iniciativa.
Antes dessa condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
haviam

sido

protocoladas

oito

notícias-crime

nos

casos

de

casos

de

sequestro/desaparecimento forçado e homicídio/execução sumária contra Flávio de
Carvalho Molina, Luis José da Cunha, Manoel Fiel Filho, Vladimir Herzog, Aluízio
Palhano Pedreira Ferreira, Luiz Almeida Araújo, Horacio Domingo Campiglia, Mônica
Susana Pinus de Binstock, Lorenzo Ismael Viñas e Jorge Oscar Adur72.
Nos casos de Luís José da Cunha, Vladimir Herzog e Flávio de Carvalho
Molina, os procuradores naturais pediram arquivamento das investigações
instauradas “com fundamento na prescrição, intangibilidade da coisa julgada formal
(caso Herzog) e anterioridade e taxatividade da lei penal no que se refere à definição
de crimes contra a humanidade (caso Luís José da Cunha).” [grifos do original]73.
No último caso, porém, o juiz da 7ª. Vara Federal de São Paulo homologou
parcialmente o arquivamento, fazendo prosseguir a investigação pelo crime de
ocultação de cadáver, em vista de sua natureza permanente, o que afasta sua
70

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Grupo de Trabalho Justiça de Transição: atividades de
persecução penal desenvolvidas pelo Ministério Público Federal 2011/2013. Brasília, 2014, p. 14.
Disponível em < http://t.co/dlubw1m6uL >. Acesso em 26 jan. 2015.
71
BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 22.
72
BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 16-17.
73
BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 17-18.
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prescrição, e a previsão do artigo 5º, inciso XLIV da Constituição da República, que
prevê a inafiançabilidade e a imprescritibilidade da “ação de grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático”.
A resistência dentro do Ministério Público Federal à investigação e à
propositura de ações contra os autores de graves violações de direitos humanos
durante a ditadura militar manifestou-se ainda no pedido de arquivamento dos casos
de Horacio Domingo Campiglia e Mônica Susana Pinus de Binstock, e de João
Goulart, que foram deferidos. O procurador regional da república em Pernambuco
fez um pedido genérico de arquivamento em relação aos casos de execuções e
desaparecimentos ocorridos naquele caso74.
Há também resistência do Judiciário, manifestada em decisões que aplicam a
prescrição e a Lei de Anistia, alegadamente segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153, embora a questão dos crimes
permanentes não tenha sido enfrentada nesse julgamento75.
Apesar disso, o STF considera crime permanente o desaparecimento forçado,
e ratificou essa jurisprudência na Extradição 1278, solicitada pela Argentina em
relação ao militar do Exército argentino Cláudio Vallejos, acusado de tortura,
homicídio, sequestro qualificado e desaparecimento forçado de pessoas, praticados
na Escola de Mecânica da Armada Argentina (ESMA), tristemente célebre campo de
concentração da última ditadura militar que ocorreu naquele país. O Ministro relator
Gilmar Mendes ratificou, no julgamento, em setembro de 2012, que a jurisprudência
do STF adota o entendimento de que “nos delitos de sequestro, quando os corpos
não forem encontrados, em que pese o fato de o crime ter sido cometido há
décadas, na verdade está-se diante de um delito de caráter permanente, com

74

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 19-20.
Houve um aparte sobre o assunto, feito pelo Ministro Ayres Britto, durante o julgamento: “Ayres
Britto, que foi o outro Ministro, com Lewandowski, que votou pela procedência (parcial) da ação, teve
a oportunidade de fazer um aparte sobre os casos de crime continuado (o que inclui os
desaparecimentos forçados), que não estão prescritos, ao Ministro Peluso. Este Ministro, no entanto,
manteve sua posição contrária a tais noções básicas de Direito Penal. Posição mais radical contra
essas noções esposou o Ministro Marco Aurélio de Mello, que votou solitariamente pela extinção do
processo sem julgamento do mérito, por alegada falta de interesse processual, sustentando que a
ADPF seria inútil, tendo a prescrição supostamente alcançado todas as condutas delituosas
praticadas na ditadura militar.” (FERNANDES, Pádua. Ditadura Militar na América Latina e o Sistema
Interamericano de Direitos Humanos: (in)justiça de transição no Brasil e Argentina. Rey Tristán,
Eduardo; Calvo González, Patricia. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso
internacional, Sep 2010, Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, Centro
Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto; Consejo Español de Estúdios
Iberoamericanos, p.1674-1692. Disponível em <halshs-00531273>. Acesso em 26 jan. 2015).
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relação ao qual não há como assentar-se a prescrição”76. Os crimes de tortura e
homicídio foram considerados prescritos. Apesar disso, essa posição do STF seria
suficiente para autorizar diversos processos contra autores de graves violações de
direitos humanos, e a resistência do Judiciário brasileiro em permitir que as ações
avancem se aparentaria a uma proteção aos repressores brasileiros, que receberiam
um tratamento mais favorável do que os dos países vizinhos.
Com fundamento no julgamento da ADPF 153, o ministro Teori Zavascki, do
Supremo Tribunal Federal suspendeu ação penal, em 29 de setembro de 2014,
contra José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raymundo Ronaldo
Campos, Jurandyr e Jacy Ochsendorf e Souza, acusados no caso do
desaparecimento do Deputado Federal Rubens Paiva. Em 10 de setembro do
mesmo ano, o Tribunal Regional Federal da 2ª. Região havia, por maioria, negado
pedido de trancamento dessa ação77.
O Tribunal Regional Federal da 2ª. Região havia concedido habeas corpus no
caso do atentado no Riocentro, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1981. Os generais
reformados Nilton de Albuquerque Cerqueira e Edson Sá Rocha, o coronel
reformado Wilson Luiz Chaves Machado e o major reformado Divany Carvalho
Barros. A decisão foi estendida aos outros dois réus, Cláudio Antonio Guerra e o
General reformado Newton Araújo de Oliveira e Cruz. No voto do Desembargador
Antonio Ivan Athié, relator da ação, temos o acolhimento do revisionismo histórico
feito pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 153:

Anoto de início que, tanto a denúncia quanto a decisão que a recebeu,
revelam notável inconformismo com o sepultamento de investigações de
fatos ocorridos em época de governo militar, definitivamente lançados à paz
do arquivo, não só em função da extinção da punibilidade de todos os
envolvidos em face do tempo decorrido, mas também pelo perdão e

76
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2ª Turma autoriza extradição de argentino acusado de crimes
na
ditadura
militar.
18
set.
2012.
Disponível
em
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=218387 >. Acesso em 14 jan.
2014.
77
Processo nº 104222-36.2014.4.02.0000. Nessa ocasião, houve a caracterização como crime de
lesa-humanidade: “A procuradora regional da República Silvana Batini considerou ‘histórica’ a
decisão. Segundo ela, foi a primeira vez que a Justiça brasileira reconheceu que determinados crimes
cometidos durante a ditadura militar configuram crimes contra a humanidade.” (CONSULTOR
JURÍDICO. 33 anos depois: Ação contra acusados de matar Rubens Paiva deve seguir, diz TRF-2. 10
set. 2014. Disponivel em < http://www.conjur.com.br/2014-set-10/acao-acusados-matar-rubens-paivaseguir-trf >. Acesso em 27 jan. 2015).

www.verdadeaberta.org

44

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

esquecimento outorgados pelos legítimos representantes do povo brasileiro,
através do instituto da anistia.78

Esse

voto

constituiu

também

lapidar

expressão

de

provincianismo

constitucional, em regra usado pelo Judiciário brasileiro contra os direitos humanos,
na comparação do Direito Internacional com a Lei de Talião, bem como de
desvalorização do Judiciário brasileiro, na comparação da ação penal contra os réus
com um suposto “justiçamento”:
[...] não há como estender-se a nós como norma cogente qualquer decisão
estrangeira, senão, por absurdo, teríamos de admitir a incidência no Brasil
da legislação alienígena, e não só a repressiva, mas também a permissiva.
Não pode, em resumo, e por exemplo, aqui ser adotada a Lei de Talião,
também as adúlteras não podem ser chicoteadas como permitido em alguns
países, não cabe pena de morte a adversários políticos, assim como, ao
contrário de alguns países, que até permitem ao pai tirar e com violência a
vida de filho em caso de apostasia, aqui pode sim, e sem qualquer
consequencia [sic], renunciar-se a qualquer religião.
Evidente que tudo isso é pura esdruxularia, com a devida vênia [sic], sem
deixar de considerar a beleza do raciocínio da decisão impugnada, digna
mesmo de figurar na mídia espetaculosa como histórica decisão, não só
pelo ineditismo como pelo notável sentimento de justiçamento,
perigosamente em voga atualmente.79

A 1ª. Vara Criminal Federal de São Paulo rejeitou, em 30 de setembro de
2014, denúncia contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, o
delegado Dirceu Gravina e o servidor aposentado Aparecido Laertes Calandra
(conhecido pelo codinome Capitão Ubirajara80), pela morte do jornalista Luiz
Eduardo da Rocha Merlino, e contra o médico legista Abeylard de Queiroz Orsini,
que assinou laudos sobre a morte do jornalista. Segundo a decisão, “Os fatos
descritos na vestibular ocorreram em 1971, durante a ditadura militar, razão pela
qual é forçoso reconhecer a extinção da punibilidade, em decorrência da

78
Ação
penal
nº
0017766-09.2014.4.02.5101.
Disponível
em
<www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/153/523569.rtf>. Acesso em 26 jan. 2015.
79
Idem.
80
O governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin defendeu-o nestes termos: “'A anistia vale
para os dois lados. Vamos voltar ao passado a cada momento? O delegado Calandra presta bons
serviços, não tem nenhuma condenação e nada que o impeça de trabalhar na polícia investigativa'”
(AZEVEDO, Solange. Torturado e torturador? Delegado que Alckmin defendeu é reconhecido como
torturador por Nilmário Miranda, Secretário Nacional de Direitos Humanos. Revista Época, 17 abr.
2003, Disponível em < http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR56964-6009,00.html >.
Acesso em 26 jan. 2015.). Sua participação na repressão foi, no entanto, documentada pela
Comissão Nacional da Verdade.
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concessão de anistia (art. 107, II, CP).” [grifos do original]81. Novamente fez-se
referência à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 153.
Outra decisão que seguiu o mesmo rumo foi da 1ª. Vara Criminal Federal de
São Paulo, em 13 de janeiro de 2015, que rejeitou a denúncia do Ministério Público
em processo contra Ustra, Calandra e Gravina pelo desaparecimento de Hélcio
Pereira Fortes em 1971. “Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem
constitucional, sua adequação à Constituição de 1988 torna-se indiscutível.”82
Outra tese é a de que o crime de ocultação de cadáver seria instantâneo,
embora de efeitos permanentes, o que autorizaria considerá-lo prescrito nos casos
da ditadura militar. Em 13 de janeiro de 2014, o juiz da 5ª Vara Federal Criminal em
São Paulo declarou extinta a punibilidade de Ustra e do delegado aposentado
Alcides Singillo, a respeito do desaparecimento do estudante Hirohaki Torigoe, em
1972, pois se trataria de crime, segundo a decisão, “cuja consumação se dá a partir
do momento em que o cadáver está desaparecido”83.
O reconhecimento legal da morte efetuado pela Lei nº 9140 de 4 de dezembro
de 1995 (“Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências.”) foi
considerado motivo, pela 4ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, em
novembro de 2013, para trancar a ação contra o coronel do Exército Sebastião
Curió, acusado de sequestro durante a Guerrilha do Araguaia84.
No entanto, prossegue a ação proposta em outubro de 2012 pelo Ministério
Público Federal de São Paulo contra Ustra, Alcides Singillo e Carlos Alberto Augusto
(conhecido como “Carlinhos Metralha”) em razão do desaparecimento forçado de
Edgar de Aquino Duarte85.

81

Ação penal nº 001264-98.2014.4.03.6181. Disponível em < http://s.conjur.com.br/dl/juiz-rejeitadenuncia-ustra.pdf>. Acesso em 25 jan 2015.
82
Ação penal nº 001635122.2014.4.03.6181. Disponível em < http://s.conjur.com.br/dl/sentencaustra-helcio-pereira-fortes.pdf >. Acesso em 27 jan. 2015.
83
Ação penal nº 0004823-25.2013.403.6181. Disponível em <http://s.conjur.com.br/dl/denuncia-ustraextinta-porque-ocultacao.pdf>. Acesso em 27 jan. 2015.
84
LUCHETTE, Felipe. Trancada ação que acusava Curió de sequestro no Araguaia. Consultor
Jurídico. 27 nov. 2013. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2013-nov-27/trf-tranca-acaoacusava-curio-sequestro-guerrilheiros-araguaia>. Acesso em 25 jan. 2015.
85
Ação penal nº 0011580-69.2012.4.03.6181. Ustra foi considerado revel nesse processo, cuja
próxima audiência foi marcada para 5 de maio de 2015 (BARRETO, Thais. Crimes da ditadura:
Justiça Federal marca audiência para ouvir acusados do desaparecimento de Edgar Aquino Duarte.
19 jan. 2015. Disponível em < http://www.thaisbarreto.com/crimes-da-ditadura-militar-justica-federalwww.verdadeaberta.org
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Deve-se notar que todos os réus dessas ações penais propostas pelo
Ministério Público Federal no contexto da justiça de transição foram incluídos na lista
de autores de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar do
Relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o que confirma o critério e o
cuidado dos procuradores de justiça envolvidos86.
A nova posição do Ministério Público Federal, muito diferente da defendida na
ADPF 153, foi ratificada no parecer de Rodrigo Janot, como novo Procurador-Geral
da República, na ADPF 330, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol).
A ação ataca o descumprimento da sentença da Corte Interamericana de
Direitos Humanos no caso Gomes Lund e Outros. Em razão de seu objeto, foi
apensada à ADPF 153, cujos embargos de declaração, interpostos pelo Conselho
Federal da OAB ainda não foram julgados.
Com sólido fundamento na técnica dos direitos humanos, é notável o parecer
de Janot; embora afirmando que não há oposição à decisão da ADPF 153, qualificou
as graves violações de direitos humanos durante a ditadura como imprescritíveis e
insuscetíveis de anistia, tanto pelo fato de se tipificarem como crimes contra
humanidade, quanto pela obrigação do Estado brasileiro de cumprir a decisão da
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se, pois, de tentar aplicar
corretamente tanto o controle da constitucionalidade quanto o controle da
convencionalidade, neste caso, seguindo o entendimento da Corte Interamericana.
Ante o exposto e em virtude do efeito vinculante da decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos proferida em face da República
Federativa do Brasil no caso GOMES LUND, em 24 de novembro de 2010,
o Procurador-Geral da República opina:
[...]
b) pelo conhecimento parcial e pela procedência parcial da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, para que o Supremo Tribunal
Federal dê ao art. 1o da Lei 6.683/1979 (Lei da Anistia), interpretação
conforme a Constituição (art. 10, caput e § 3o, da Lei 9.882/1999), de
maneira a excluir qualquer exegese que possa:
b.1) ensejar extinção de punibilidade de crimes de lesa-humanidade ou a
eles conexos, cometidos por agentes públicos, civis ou militares, no
exercício da função ou fora dela; e

marca-audiencia-para-ouvir-acusados-do-desaparecimento-de-edgar-aquino-duarte/>. Acesso em 25
jan. 2015.
86
A CEV “Rubens Paiva”, para colaborar com os esforços do Ministério Público Federal na
investigação dos crimes da ditadura militar, protocolou, em 5 de fevereiro de 2015, na Procuradoria
da República em São Paulo, material sobre José Carlos da Costa, militante da Vanguarda Armada
Revolucionária – Palmares (VAR-Palmares) desaparecido em 1973, e Sônia Maria de Moraes Angel
Jones, militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), executada após torturas nesse mesmo ano.
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b.2) acarretar a extensão dos efeitos da lei a crimes permanentes não
exauridos até 28 de agosto de 1979 ou a qualquer crime cometido após
essa data.
c) pelo conhecimento e improcedência do pedido de interpretação conforme
a Constituição no que se refere à incidência da Lei 6.368/1979 [sic] a crimes
continuados.
Nos termos do art. 10 da Lei 9.882/1999, manifesta-se pela comunicação a
todos os poderes de que a persecução penal de graves violações a direitos
humanos deve observar os pontos resolutivos 3, 5, 9 e 15 da sentença da
Corte Interamericana de Direitos Humanos em face do Brasil no caso
GOMES LUND, em razão de seus efeitos vinculantes para todos os órgãos
administrativos, legislativos e judiciais do Estado brasileiro.87

A interpretação conforme a Constituição impediria reconhecer a prescrição
dos crimes contra a humanidade, bem como dos crimes permanentes. O parecer
ainda ressaltou a obrigação de a sentença da Corte Interamericana merecer a
necessária publicidade no Estado.
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) decidiu apoiar o Parecer do
Procurador-Geral da República: “O presidente da AMB, João Ricardo Costa, afirmou
que uma lei que exclua a responsabilidade dos agentes que praticaram crimes
contra a humanidade no período da ditadura militar é, no mínimo, equivocada.”88.
Esperemos que este seja um sinal de uma mudança no Judiciário brasileiro,
para que os crimes de lesa-humanidade, de ontem e de hoje, passem a ser
combatidos de maneira mais efetiva, seguindo os padrões atuais do Direito
Internacional dos Direitos Humanos e, mais especificamente, do sistema
interamericano.

Recomendações:

1. Cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos
no Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, decidida em 2010.
2. Revisão ou reinterpretação da Lei de Anistia da ditadura militar para a nulidade
absoluta de seus dispositivos contrários à justiça de transição.
3. Cumprimento integral da Ação Ordinária nº 82.00.024682-5, que transitou em
julgado em 2008, e que determinou a localização dos desaparecidos, dos seus
87

Disponível em <www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=5102145&tipoApp=.pdf>.
Acesso em 27 jan. 2015.
88
CONSULTOR JURÍDICO. Crimes imprescritíveis: Juízes apoiam revisão da Lei da Anistia proposta
por Rodrigo Janot. 3 set. 2014; Disponível em < http://www.conjur.com.br/2014-set-03/juizes-apoiamrevisao-lei-anistia-proposta-pgr>. Acesso em 26 jan. 2015.
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restos mortais, o esclarecimento das circunstâncias da morte e a entrega do relatório
oficial sobre as operações militares contra a Guerrilha do Araguaia.
4. Abertura dos documentos sobre a Guerrilha do Araguaia.
5. Investigação e responsabilização pela queima de arquivos relativos à Guerrilha do
Araguaia.
6. Adequação do direito interno brasileiro ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional no tocante aos crimes de guerra e crimes de lesa-humanidade.
7. Tipificação do delito de desaparecimento forçado.
8. Inclusão da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos
fundamentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos em todos os níveis da
formação militar.
9. Inclusão da Guerrilha do Araguaia e das outras graves violações de direitos
humanos pela ditadura militar nos currículos escolares de ensino de história.
10. Criação de sítios de memória relacionados à Guerrilha do Araguaia.
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prefacio

Las actas  a  contenidas en este tomo abarcan el período comprendido entre el  de
julio de  y el  de diciembre de .
En dicho período, la Junta Militar aborda distintos temas que tienen relación con la
situación de los Derechos Humanos en el país: la clasiﬁcación de personas detenidas, incluidas en nóminas del Acta Institucional del  de junio de ; el debate acerca de la
Declaración de la Junta Militar sobre desaparecidos; se evalúan los efectos de la visita de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se analiza el pedido de entrevista a
esta Comisión de la ex presidenta Estela Martínez. También se debate el “perfeccionamiento” del documento sobre desaparecidos.
En el mismo período, la Junta Militar aborda el homenaje a los caídos en la lucha contra la subversión.
En relación con temas referidos a las instituciones del Estado, la Junta Militar trata la
modiﬁcación de sus propios reglamentos y de los del Poder Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (cal). Asimismo, analiza la modiﬁcación del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, sus objetivos, las premisas básicas “no
negociables” y la institucionalización de las Fuerzas Armadas en el esquema de poder.
Otro tema que se aborda es la modiﬁcación de la ley de Radiodifusión y, en el aspecto
económico, se trata el Presupuesto Nacional en una reunión a la que asistieron el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, y el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
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1 SUMMARY: AS IT REACHES ITS FIRST ANNIVERSARY, THE MILITARY
JUNTA WHICH OVERTHREW THE LEFTIST GOVERNMENT OF SALVADOR
ALLENDE ON SEPTEMBER
1973 ZS FIRMLY ENSCONCED IN POWER.
ITS GREATEST SOURCE OF STRENGTH ZS TH'AT 'IT HAS, AND IS SEEN
TO HAVE, SUPPLANTED POLITICAL AND SOCZAL STRIFE, HYPERZNFLATION AND AN ECONOMY NEAR CHAOS BY ZNTERNAL ORDER AND A
FAIRLY EFFECTIVE IF HARSH AUSTER1TY PROGRAM WHICH COULD PAVE
THE WAY FOR FUTURE ECONOMIC GROWTH
ITS
INCLUDE
THE RIGIDITY AND LIMITED CAPACITY OF A
DOMINATED
ZN ALMOST ALL RESPECTS BY THE MZLZTARY; THE ACTUAL AND STILL
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OP A SINGLE EXPORT COMMODITY

--

COPPER

2.

WE SEE NO EFFECTIVE THREAT AND NO ALTERNATZVE TO THE JUNTA
AT THE MOMENT. ZT IS SLOWLY RELAXING ITS HUMAN RIGHTS RESTRICTIONS,
BUT WHETHER AND TO WHAT EXTENT IT WZLL MOVE TOWARD FULL
RESTORATION OF TRADITIONAL CHILEAN DEMOCRATIC NORMS REMAINS
END SUMMARY.
VERY MUCH AN OPEN QUEST1ON

3.

THE INEVITABILITY OF REVOLT. IN EVALUATING THE JUNTA'S
RECORD, IT IS IMPORTANT TO BEAR IN MIND THE SITUATION WHICH
LED TO THE COUP. TO A CONSIDERABLE EXTENT, RATHER THAN
SEEKING PONER, THE JUNTA HAD POWER THRUST UPON IT THE
THOUSAND DAYS OF THE ALLENDE REGIME HAD LEFT THE COUNTRY IN
A SHAMBLES. IT NAS WRACKED BY POLITICAL DISPUTES, POLARIZED
DISORGANIZED BY LABOR AND CIVIC UNREST,
BY SOCIAL
ECONOMIC POLICIES. IT IS REASONABLE
BY
UNSOUND
AND IMPOVERISHED
TO BELIEVE THAT THE SITUATION HAD DETERIORATED SO SHARPLY
FROM THE
THAT SOME FORM OF VIOLENT CHANGE WAS IMMINENT
CIRCUMSTANCES
EXTREME LEFT ZF NOT FROM THE RZGHT. IN THESE
THE ASSUMPTION OF POWER BY THE MILITARY NAS URGED BY SOME
AND WELCOMED BY MOST AS AN APPROPRIATE RESPONSE. A NATION
TRAUMATIZED BY WHAT IT HAD BEEN THROUGH IN THE MAIN RESPONDED
GRATEFULLY TO THE REESTABLISHMENT OF ORDER, SOBRIETY/ AND
MORE NORMAL ECONOMZC PROCESSES, EVEN AT THE COST OF FURTHER
SUPPRESS1ON OF TRADZTIONAL CHZLEAN FREEDOMS. WHAT REMAZNED
OF THE LEFT WENT UNDERGROUND TO AWAIT A MORE AUSPICZOUS DAY,
WHILE CENTERS OF ANTI-JUNTA ACTIVITY WERE ORGANIZED OUTSIDE
THE COUNTRY.

~ONISMS,

--

4.

OF THE MZLITARY GOVERNMENT. NEN AS THEY ARE TO
CIVIL ADMINISTRATION, THE LEADERS OF THE JUNTA
NZTH
WZTH CONS1DERABLE SUCCESS
HAVE ORGANZZED THE1R
THE SZNGLE EXCEPTION OF ECONOMIC AND FINANCIAL MATTERS, ALL
FUNCTIONS CONTINUE TO BE HEADED BY ACTZVE
LEADING
OR RETIRED MILITARY OFFICERS. THERE ZS NO CAUDILLO, ALTHOUGH
THE SENIOR MEMBER OF THE FOUR-MAN JUNTA, ARMY
GENERAL AUGUSTO P1NOCHET UGARTE, HAS EMERGED AS CHZEF OF
STATE, AND IS GRADUALLY ASSUMING GREATER ASCENDANCY. THZS
NATURE

POLITICS

AND

GOVE~

GOVE~

CO~BR

PAGE
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IS STILL A REGZME ZN WHICH ALL THE MILITARY SERVICES PARTZCZPATE:
WHILE RIVALRIES EXIST, THEY DO NOT AFFECT DEC1SZON-MAKING AT
THE GENERAL POLICY LEVEL.
LEADERS WORK HARD AND
APPEAR TO MAINTAIN HIGH STANDARDS OF PERSONAL OFF1CZAL

GOVE~

PROBITY.

FREQ~Y

HEAVY-HANDED AND FUMBLING;
5- ADMINISTRATION IS
THE MZLZTARY TYPES VARY WIDELY ZN THEZR ADMINZSTRATZVE ABILITY,
THE PREVAILING THRUST OF THE LEADERS IS SELF-RIGHTEOUS,
DIDACTZC, INTOLERANT, AND CONSERVATIVE. AS TIME HAS GONE BY,
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FEAR QF AN ZMMZNENT MARXZST COUNTERATTACK HAS DZMZNZSHED, BUT
THINKING
IT HAS
IT ZS STZLL A LEADING ELEMENT ZN
RESULTED IN A STRIDENT AND OVERSIMPLIFIED ANTI-MARXIST APPROACH
IN MOST AREAS OF THE REGIME ' S ACTIVITY

GQVE~

6.

THE NEW CHILEAN SOCIETY. AN AUTHORITARIAN SOCIETY HAS
TAKEN SHAPE WITHIN THIS FRAMEWORK. TRADITIONAL POLITICAL
ACTIVITY AND THE PARLIAMENTARY SYSTEM HAVE BEEN SUPPRESSED,
THE NORMAL POLITICAL PROCESSES OF INTERACTION AND FEEDBACK
BETWEEN GOVERNMENT AND PEOPLE HAVE BEEN CURTAILED
LEFTIST
PARTZES HAVE BEEN BANNED; THE OTHERS HAVE BEEN PLACED IN
"RECESS, " FORBIDDEN TO CARRY OUT POLITICAL ACTIVITIES AND
LZMZTED TO THE BAREST ADMZNZSTRATZVE
TASKS. WHAT REMAINS OF
A ONCE LIVELY PRESS IS SUPINE AND CONTROLLED, LARGELY THROUGH
SELF-CENSORSHIP. ELECTIONS ARE FORBIDDEN IN ALL SOCZAL
ORGANIZATIONS;
NEW LEADERS ARE APPOZNED,
AND INITIATIVES
FLOW FROM THE TOP DOWN. THE TRADZTIONAL GREMZOS {PROFESSZONAL,
STUDENT AND BUSINESS ORGANIZATIONS)
CONTZNUE TO FUNCTION.
THE1R NOTZONS OF A CORPORATE STATE INFLUENCE THE JUNTA,
WHICH IS IDEOLOGICALLY TUGGED THZS WAY AND THAT BY ADVISERS
WHO ON THE
ARE AUTHORITARIAN,
NATIONALISTIC AND
MILITARISTIC, WHILE ON THE MODERATE WING THEY ARE LESS RIGID
AND MORE POPULZST ZN APPROACH

AND

EX~

7.

THE

HUMAN RZGHTS PROBLEM. ZN THESE CZRCUMSTANCES,
THE
HUMAN RIGHTS IN CHZLE H'AS BEEN SEVERELY RESTRICTED.

EXERCISE OF

THE JUNTA HAS UTILIZED STRAINED LEGALISMS AND A COMPLIANT
JUDICZARY TO JUSTIFY HARSH PUNITIVE MEASURES
ZN THE EARLY
DAYS OF THE REGIME,
EXECUTIONS; LATER, TRIALS BASED
ON THE RETROACTIVE APPLICATION OF PRESENT EMERGENCY LEGISLATION, SOMETIMES ACCOMPANIED BY STRONG CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

--

S~Y

PAGE
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OF TORTURE. WITH EXPERIENCE OVER TIME, AND WITH ZTS SUCCESS
IN COUNTERACTING THE CLANDESTINE INTERNAL OPPOSITZON, THE
REGIME'S SELF-CONFIDENCE HAS INCREASED. A MODERATING
HAS SET IN IN THIS AREA, BUT THERE 1S NO DOUBT THAT ITS
CONTINUANCE
IS SUBJECT TO THE MAZNTENANCE OF STRICT INTERNAL
SECURITY STANDARDS. BY ALL INDICATIONS, THE SYSTEM OF LENGTHY
DETENTION WITH LITTLE OR NO CONTACT WITH FAMILIES OR ATTORNEYS,
STRINGENT INVESTZGATION MEASURES, AND MILITARY JUSTICE WILL
CONTINUE TO BE IN EFFECT FOR SOME TIME.

llllllLASSIFIEO
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8. NEVERTHELESS, CHILE IS BY NO MEANS A TOTALITARIAN SOCIETY.
ZTS RECORD ZN RELEASING THIRD-COUNTRY NATIONALS WHO TOOK
RE~E ZN SAFE QUARTERS, AND ASYLEES HOLED UP IN EMBASSZES,

GOVE~

HAS BEEN GOOD; ABOUT 8, 500 HAVE GONE. THE
HAS
ALLOWED ALL MANNER OF INTERN'ATIONAL
OBSERVERS, OFFICIAL AND
UNOFFICIAL, TO ENTER THE COUNTRY FREELY' AND HAS AFFORED THEM
QUITE EXTRAORDINARY OPPORTUNITIES TO VISIT AND TALK WITH
LEADING OFFICIALS, DETAZNEES, AND CRITICS. THE CONTINUANCE
OF A FOUR AND ONE-HALF HOUR NIGHTLY CURFEW AND THE UBZQUZTY
OF ARMED SECURZTY FORCES ARE BORNE EASILY BY THE AVERAGE CHILEAN,
WHOSE DAILY LIFE CONTZNUES TO BE CARRIED ON IN A SURPRISINGLY
NORMAL

9.
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PROBI EMS MAY BE GREATEST. THE

POLICY OF AUSTERITY ADOPTED TO REIN
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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. 287320, 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 conselheironato da OAB, chegou mesmo a tornar-se, lembra Denise Rollemberg20, vicepresidente 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, verificouse 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.
DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DOPSMG). Informação n. 062/AA/DOPS/MG-74. 19 dez. 1974, documento confidencial, Pasta 4387, APM,
DOPS/MG.
21
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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, 50Z-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.16741692.
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
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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,
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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 DOICodis, 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
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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.
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.
54
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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.
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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-012504, 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
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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.
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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.
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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.
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. Prontuário de Airton Esteves
Soares, APESP, Acervo DEOPS/SP.
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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.
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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.
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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
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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
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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.
www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

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.
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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
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Cf. Cunha (2011). Destaques da historiadora Janaína de Almeida Teles publicado no artigo referido
acima.
www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

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 lesahumanidade 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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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 DOICodi/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 civilmilitar, 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-da1

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
improvisada,

alguns

sem

dias,

ventilação

Crimeia
e

foi

instalações

transferida
sanitárias,

para
local

uma

cela

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 DOICodi, 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 coautoras: 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-reconheceresponsabildiade-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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Imprensa de resistência à Ditadura

A censura imposta a partir de 1964 criou uma lista de assuntos
proibidos, numa tentativa clara de impedir que a população conhecesse os
principais acontecimentos da Ditadura implantada, especialmente a violência
imposta à população. Para tratar desse período, a Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizou uma série de audiências públicas
que ficou intitulada “Semana da Imprensa de Resistência”, a qual destacou o
importante papel das denúncias feitas pelos semanários organizadas pela
esquerda brasileira. Um dos trabalhos mais detalhados sobre esse período foi
escrito e publicado pelo jornalista Bernardo Kucinski no livro “Jornalistas e
Revolucionários – Nos tempos da imprensa alternativa”.
A revista Realidade, publicada pela editora Abril entre 1966 e 1976,
entrou no rol de destaques do jornalismo no entendimento de que suas
publicações tiveram caráter inovador na imprensa brasileira, cuja identidade
das pautas foram adotadas interinamente pela imprensa alternativa. Foi dela
que saiu muitos jornalistas que compuseram a imprensa de resistência à
ditadura, como, por exemplo, Raimundo Pereira. A revista destacou-se no
papel “refletir com mais profundidade sobre problemas cotidianos do país e do
mundo”1. Mesmo pertencendo a uma empresa que não tinha como objetivo
principal o enfrentamento da Ditadura, os jornalistas que trabalhavam na
revista criaram “estratégias próprias para apresentar textos que não
atendessem ao poder e mesmo para denunciar a censura2”. No livro “Da
guerrilha à imprensa feminista: a construção do feminismo pós-luta armada no
Brasil (1975-1980)” as autoras Amelinha Teles e Rosalina Santa Cruz Leite
explicaram que em todo período da Ditadura falar da mulher era um assunto
proibido. Elas destacaram, inclusive, a censura de uma publicação inteira da
revista.
Em janeiro de 1967, a revista Realidade, de caráter nacional, da
Editora Abril, pertencente à grande imprensa, teve sua edição de
número 10 apreendida por ter sido totalmente censurada. Tratava-se
de um número dedicado à mulher brasileira. A manchete era: “A
1

BARZOTO, Valdir Heitor. Leitura de revistas periódicas: forma, texto e discurso: um estudo
sobre a revista Realidade (1966-1976). UNICAMP, 1998, p. 13.
2
Idem.
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mulher brasileira de hoje”. Ao lado dessa manchete, havia os
seguintes destaques: “Pesquisa: o que elas pensam e querem”;
“Confissões de uma moça livre”; “Ciência: o corpo feminino”; “Eu me
orgulho de ser mãe solteira”; “Por que a mulher é superior”; “Assista a
um parto até o fim”. A edição era fruto de uma pesquisa realizada
com 1.200 entrevistas sobre a mulher brasileira. Levantaram diversas
situações vividas pelas mulheres e Carmen Silva, psicóloga e
jornalista da equipe, fazia críticas ao tratamento dado às seções de
“Conselho Sentimental” das revistas femininas3.

No livro mencionado acima Bernardo Kucinski explicou:
Entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos
que tinham como traço comum a oposição intransigente ao regime
militar. Ficaram conhecidos como imprensa alternativa ou imprensa
nanica. A palavra nanica, inspirada no formato tabloide adotado pela
maioria dos jornais alternativos, foi disseminada principalmente por
publicitários, num curto período em que eles se deixaram cativar por
esses jornais. Já o radical de alternativa contém quatro dos
significados essenciais dessa imprensa: o de algo que não está
ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas coisas
reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação
difícil e, finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e
1970, de protagonizar as transformações sociais que pregavam4.

O fato é que a imprensa alternativa surgiu com o desejo dos diversos
grupos das esquerdas de protagonizar as transformações que propunham e a
busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande imprensa
e à universidade5. Nas audiências públicas, destacou-se a precisão e
importância das denúncias das violências impostas à população, a irreverência
dos temas tabu, o vínculo direto aos movimentos sociais, o desafio à censura e
a ousadia dos integrantes que, mesmo perseguidos, resistiram em seu papel.
O tabloide “Pif-Paf”, lançado em junho de 1964, dirigido por Millôr Fernandes,
que, depois de ser demitido de O Cruzeiro, resolveu criar uma publicação
independente, marcou a primeira fase do chamado ciclo alternativo. Fazia
oposição pelo humor e durou apenas oito edições. Na sua última edição, em
1964, afirmou que, se o jornal continuasse a ser lançado, o país acabaria se
tornando uma democracia:
Quem avisa, amigo é: se o governo continuar deixando que certos
jornalistas falem em eleições; se o governo continuar deixando que
determinados jornais façam restrições à sua política financeira; se o
3

TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina Santa Cruz. Da guerrilha à imprensa feminista: a
construção do feminismo pós-luta armada no Brasil (1975-1980), p. 42-43.
4
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São
Paulo: Scritta, 1991, p. 5.
5
Idem, p. 6.
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governo continuar deixando que alguns políticos teimem em manter
suas candidaturas; se o governo continuar deixando que algumas
pessoas pensem por sua própria cabeça; e sobretudo, se o governo
continuar deixando que circule esta revista, com toda sua irreverência
e crítica, dentre em breve estaremos caindo numa democracia.6

Em 1969 nasceu O Pasquim, logo após do Ato Institucional nº 5, em
um momento em que várias publicações tinham sido fechadas. Foi publicado
pela primeira vez em outubro de 1969, com grande equipe de cartunistas que
usavam o seu talento para um humor sagaz com a capacidade de ganhar
caráter forte de subversão ao regime, mesmo não tendo sido seu objetivo
principal. Segundo Kucinski, foi o semanário mais duradouro de todos. A
publicação d’O Pasquim inaugurou a técnica do deboche, tão eficaz na crítica
ao milagre econômico7. Além das charges, O Pasquim havia inaugurado um
estilo diferente de apresentar entrevistas para os seus leitores, o que
influenciou outros veículos de comunicação. Em abril de 1970, após a capa
dedicada a Dom Helder Câmara, a polícia começou a censurar O Pasquim – de
início, irregularmente. Em junho, foi introduzida a censura prévia, obrigando a
redação a submeter todas as matérias, antecipadamente, à Polícia Federal8.
Além dos jornalistas e chargistas que faziam parte da equipe, O Pasquim
contou com colaboradores como Chico Buarque e Glauber Rocha. Houve um
episódio ocorrido no dia 1º de novembro de 1970, em que policiais do DOICODI invadiram a redação d’O Pasquim durante o fechamento da edição.
Quase toda a equipe foi presa nessa ocasião. O único que se salvou foi Tarso
de Castro, que conseguiu escapulir pelo muro dos fundos e refugiar-se na casa
ao lado, um escritório, de onde continuou dirigindo o jornal clandestinamente9.
O Pasquim ainda sofreu um atentado à bomba que poderia ter
causado várias vítimas fatais no Rio de Janeiro. O jornalista Sérgio Augusto,
que foi colaborador do jornal, publicou em janeiro de 2015 um artigo sob o título
“Ninguém quis ser o ‘Pasquim’” que detalha esse episódio:

6

Final número oitavo, que acabou por ser o último, do Pif-Paf, apud QUEIROZ, Andréa Cristina
de Barros. PIFPAF e Millôr: a densidade em tempos de efemeridade. XIII Encontro de História
Anpuh-Rio,
2008.
Disponível
em
<http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1213275415_ARQUIVO_TextoANP
UH-Rio.pdf>. Acesso em 10 fev. 2015.
7 7
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa.
São Paulo: Scritta, 1991, p. 109.
8
Idem, p. 111.
9
Idem, p. 112.
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Na madrugada de 12 de março de 1970, colocaram uma bomba na
sede do hebdô carioca, uma casa de dois andares na fronteira entre
Flamengo e Botafogo, na zona sul da cidade. Não havia ninguém na
redação àquela hora. Sua carga pesava cinco quilos, o dobro da que
destruíra uma loja do Correio da Manhã, na avenida Rio Branco, e as
vidraças do prédio de 25 andares em que ela se localizava.
Felizmente, deu chabu no artefato explosivo. Os responsáveis pelo
atentado apertaram demais a ligação do estopim com a espoleta, e o
fogo não chegou até o carregamento de dinamite e TNT. Além de
covardes, os terroristas a serviço dos fundamentalistas do regime
militar não primavam pela competência, o que ficou mais do que
evidente quando aquela bomba destinada a explodir o Rio Centro, em
1981, estourou antes do tempo no colo de um dos oficiais
encarregados da missão. Após examinar a bomba – não a bombaneném que matou o sargento, mas a que quase destruiu a redação
do Pasquim –, o detetive Penteado, perito do Dops (Departamento de
Ordem Política e Social), afirmou ter sido a maior que encontrara num
atentado terrorista. Tinha um cano plástico de 30 cm, ligado a uma
lata de Toddy através de uma rosca e de rebites. Estava envolvida
por um saco de aninhagem, um papel das Casas da Banha e duas
folhas de jornal retiradas do Caderno B do Jornal do Brasil. Se
explodisse, destruiria a sede do Pasquim, matando seu vigia (o doce
“seu” Oscar) e a mulher, e provocaria uma carnificina nos prédios
vizinhos. Por ser um petardo poderoso, seus estilhaços poderiam
ainda atingir um gasômetro instalado a mais ou menos 100 metros do
jornal, causando estragos incalculáveis, estimou o detetive Penteado,
que ficou impressionado com a técnica adotada no mecanismo da
bomba, coisa de especialistas na avaliação do agente da lei10.

A jornalista e ex-presa política Mariluce Moura11 foi colaboradora d’O
Pasquim em 1976 e ressaltou que, entre outras qualidades, o jornal era um
sopro de vitalidade e alegria em meio a tempos sombrios.

Imprensa alternativa e clandestina

Quase todas as organizações e partidos de esquerda elaboraram sua
própria comunicação, assumindo todos os riscos que o sistema repressivo
impunha. Era preciso muita astúcia para angariar fundos, apurar informações
proibidas, montar gráficas e distribuir os jornais clandestinos. Por exemplo, em
maio de 1968, Carlos Marighella lançou o seu boletim clandestino O
Guerrilheiro, conclamando a luta armada. A Ação Popular lançou seu jornal
clandestino Libertação, enquanto discutia sua fusão com o PCdoB, que por sua

10
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Disponível
em:
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,ninguem-quis-ser-o-pasquim-imp-,1617964. Acesso
em: 10 fev 2015.
11
Depoimento da jornalista Mariluce Moura durante audiência pública da Comissão da Verdade
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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vez instalava as bases da guerrilha do Araguaia12. O jornalista Carlos Azevedo
era o editor-chefe do Libertação. Ele e outros colaboradores fizeram uma das
primeiras publicações a qual foi distribuída na manifestação do Dia do
Trabalhador, em 1º de Maio de 1968, episódio em que o governador Abreu
Sodré recebeu uma na Praça da Sé, após ser expulso do palco da
comemoração13. Carlos Azevedo ainda relatou:
Isso foi em 1968. No processo, nós tínhamos reuniões com vários
jornalistas para discutir estes problemas. Alguns deles foram presos.
Inclusive passei a ser procurado e, então, eu deixei a revista
Realidade e comecei a entrar em um processo de clandestinidade.
Ainda era uma coisa semiclandestina em 1969, mas depois do Ato
Institucional nº 5 se tornou uma clandestinidade mais forte e
continuamos fazendo o jornal. O Libertação continuou saindo todo o
tempo, a gente criou condições de fazer isso. Era muito difícil fazer
porque nós não tínhamos nenhum local. Para reunir uma equipe a
gente teve que se reunir na rua, em botequim, às vezes reunião
aconteceu até dentro de um cemitério para a gente poder conversar e
planejar o jornal. [...] A equipe do jornal Libertação reuniu material
sobre denúncia de torturas e que em todo o país estavam
acontecendo assassinatos, etc. e nós fizemos um livro que foi
publicado na clandestinidade, foram mil exemplares [com 200
páginas] e se chamava “Livro Negro da Ditadura Militar”. Nós
conseguimos distribuir, ele repercutiu inclusive no exterior14.

A imprensa alternativa é marcada por atuações decisivas dos
jornalistas que buscavam qualquer recurso para realizar o trabalho de
denúncias. Destaca-se também a atuação do jornalista Raimundo Pereira, que
foi criador de diversos semanários, entre eles, dos jornais Amanhã, Opinião e
Movimento. O jornal Opinião foi destaque, considerado por Kucinski um dos
mais influentes nos anos 1970, chegando às bancas pela primeira vez em 23
de outubro de 1972, com proposta de ser crítico, analítico e abertamente contra
a ditadura. Foi secretamente instruído pelo Comitê Central da Ação Popular
(AP) e patrocinado pelo empresário Fernando Gasparian, que era notório portavoz da burguesia e acabou sensibilizado com as atrocidades da ditadura,
marcadas pelo desaparecimento de pessoas, especialmente a do seu colega, o
deputado-federal Rubens Paiva.
Bernardo Kucinski explica em seu livro que Gasparian desejou então
desempenhar um novo papel social, lançando um jornal de oposição, com
12

Idem, p. 40.
Em depoimento na Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
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projeto editorial desenhado pelo jornalista Raimundo Pereira e projeto gráfico
de Elifas Andreatto. Na Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, o jornalista
Carlos Azevedo destacou também que o jornal era uma contraposição direta à
grande imprensa, mostrando que mesmo em condições de extrema
perseguição, foi capaz de fazer jornalismo colocando o “Rei a nu”, podendo
diretamente falar “a notícia que vocês não dão nós damos!”, conforme relatou
Azevedo. “Apesar do predomínio de textos de jornalistas estrangeiros
traduzidos, Opinião funcionou como canal de comunicação entre intelectuais e
jornalistas perseguidos pelo regime e seu público. Principalmente os
perseguidores e pensadores expurgados das universidades, aos quais Opinião
devolveu o direito de falar”, explicou Kucinski15.
“Competindo com a cosmética Veja, o alternativo Opinião desvendou
por comparação direta o adesismo da grande imprensa ao regime autoritário.
Isolou intelectualmente o governo, já isolado da juventude urbana por O
Pasquim. Foi se tornando, como O Pasquim, ponto de encontro virtual das
oposições”, destacou Kucinski. O jornal Opinião, com esse formato, passou a
sofrer censura e acabou sendo fechado em 1977. O jornalista Antônio Luis
Bernardes contou que começou a trabalhar com a imprensa alternativa no
jornal Opinião, em Belo Horizonte, e também esteve na equipe do jornal
Movimento até um ano antes de ser fechado. Para ele, foi uma experiência
vitoriosa na luta contra a ditadura, já que havia um arsenal muito pesado para
destruir a imprensa de resistência.
A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” trouxe o papel do jornal
Movimento que teve sua primeira publicação no dia 7 de julho de 1975. Era
formado por jornalistas e deputados do grupo “autêntico” do PMDB. Sem
patrocínio, quase sem publicidade, o semanário era apoiado decididamente
nos movimentos populares. Para sobreviver, o jornal adotou uma política de
relação direta com o leitor, a qual correspondia a 90% da receita. Parte desses
recursos era parte de uma venda de “ações”. Muita gente comprou as ações
por acreditar no projeto político, era uma experiência de vanguarda e com um
programa político próprio, foi censurado desde o número zero, até o folheto
anunciando o jornal fora apreendido, segundo o jornalista Carlos Azevedo.

15

Idem, p. 171.
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Nesse período, Carlos Azevedo estava vivendo clandestinamente e atuava
como colaborador, tendo conhecido os membros ativos e à frente dos trabalhos
estava, mais uma vez, o jornalista Raimundo Pereira. O trabalho configurava
uma experiência corajosa, todos os participantes viviam sob constante ameaça,
e a redação não era um ambiente seguro.

Em depoimento, Antônio Luis

Bernardes explicou:
O jornal Movimento foi uma iniciativa fantástica. Foi uma obra coletiva
fruto de uma mobilização nacional feita por muita gente de diversos
seguimentos, debaixo de uma ditadura fascista. Ele foi feito primeiro
pelos que saíram do jornal Opinião, um grupo imbuídos da ideia de
que não deveriam entrar no jogo do regime militar, não apostar, não
dar crédito à manobra de distensão lenta, gradual e segura. Todos
estavam convencidos da necessidade e da possibilidade de fazer um
jornal mais avançado. Depois tivemos grupos, seguimentos e
pessoas que se incorporaram de imediato ao longo do processo de
criação desse jornal, com o esforço de levá-lo adiante. O jornal
Movimento incorporou no seu processo de criação um grupo
autêntico com grande número de jornalistas do Brasil inteiro16.

As pautas tratadas pela imprensa alternativa aprofundavam sobre
assuntos decisivos da política nacional e internacional. A defesa do petróleo e
da Amazônia, denúncias do racismo contra negros e índios, as críticas à dívida
externa, o movimento feminista e as denúncias sobre a violência estavam entre
os temas que sofriam censura. Um fato curioso foi uma reportagem do jornal
Movimento sobre a comemoração dos 200 anos da independência dos Estados
Unidos. Em uma reportagem de Carlos Azevedo, foi publicado trechos da
Declaração da Independência dos Estados Unidos, entre as quais, se
destacou: “todo povo submetido à tirania tem o direito de se revoltar”. A matéria
foi censurada e acabou tendo grande repercussão. A imprensa internacional
chegou a ressaltar que a ditadura brasileira estava censurando a Declaração
da Independência Americana. Outro aspecto da atuação da censura refletia em
muito trabalho aos ativistas da imprensa nanica. Para garantir que a publicação
saísse após os cortes dos censores em Brasília, os editores do jornal
Movimento tinham que mandar material equivalente a três edições.
O jornalista Antônio Luis Bernardes17 destacou em seu depoimento
que a ditadura atuava de forma desigual, jogando um arsenal muito pesado

16

Idem.
Em depoimento na Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
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para destruir a imprensa de resistência, cuja comparação poderia ser de “um
canhão para matar um mosquito”. O jornal Movimento, assim como outros
semanários, teve vida curta, mas marcantes, e efetivamente foi sustentado pela
oposição nacional, mesmo com pressão econômica violentíssima, culminando
em atentados a bancas de jornais, além de muitos jornalistas, como Bernardes,
serem seguidos constantemente, quando muitos acabaram presos, torturados
e até assassinados. Um estudo apresentado pela Comissão Nacional de
Anistia trouxe a análise de 50 casos de jornalistas perseguidos na ditadura e
anistiados no âmbito do ministério da Justiça. Na lista, consta, por exemplo, o
nome do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado sob tortura no
DOI-Codi de São Paulo18. Merlino trabalhou no jornal Folha da Tarde e também
para o jornal alternativo Amanhã. Sobre o contexto das violências e o que se
voltou contra jornalistas, Antônio Luis Bernardes destacou:
Acho até muito interessante a iniciativa da Comissão da Verdade
Assembleia Legislativa de São Paulo de estar abordando esses
aspectos da luta da resistência à ditadura. A linha geral de trabalho
das outras comissões não registrou. É um registro importante. Há
situações extremamente dramáticas, inclusive porque resultam em
mortes, resultam em mutilação, em violações extremas dos direitos
humanos. Eu acho que nós podemos falar de uma experiência que
considero vitoriosa na luta contra a ditadura19.

Antônio Luis Bernardes lembrou que no final de 1972 conheceu o
pessoal que fazia o jornal “Classe Operária”, que era o César Teles, Maria
Amélia de Almeida Teles e o Carlos Nicolau Danielli. Este foi assassinado sob
tortura diante dos dois amigos no DOI-Codi-SP. Bernardes destacou que o
jornal Classe Operária ficou com dificuldades de circular, mas ele e outros que
tinham acabado de entrar no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) se
empenharam em ajudara fazer o jornal. Continuaram escrevendo as matérias e
montaram também um sistema para ajudar a imprimir e distribuir o Classe
Operária.

18

O jornalista Luis Eduardo Merlino, militante do POC (Partido Operário Comunista), foi preso
ilegalmente e assassinado no DOI-Codi de São Paulo após torturas em 1971, com 23 anos de
idade. Sua família decidiu processar os responsáveis. Um dos capítulos deste relatório da CEV
“Rubens Paiva” trata dos processos das famílias Teles e Merlino contra o coronel reformado
Brilhante Ustra, responsável pelo DOI-Codi/SP.
19
Idem.
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Imprensa alternativa e sindical

A imprensa alternativa também existia em setores específicos.
Parte da atividade jornalística alternativa passou por um processo de
institucionalização, como ocorreu em geral com as oposições.
Especialmente com a tomada dos sindicatos pelas forças de
esquerda a partir das greves de 1978 e 1979 no ABC, e com a
consolidação de entidades representativas dos movimentos
populares, como Comissão Pastoral da Terra, que a partir de 1978
lança boletins e pequenos jornais em vários Estados. “Na década de
1980, multiplicam-se órgãos de sindicatos e partidos políticos e
jornais de movimentos populares apoiados materialmente pela Igreja
Católica, na CUT e outras entidades da sociedade civil” – explicação
do livro “Jornalistas e Revolucionários”.20
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responsáveis pela comunicação nos sindicatos, conhecida por imprensa
operária ou imprensa sindical. O jornalista Carlos Azevedo chamou atenção de
que o primeiro ato da ditadura militar em abril de 1964 foi fechar os sindicatos e
outras entidades, cerceando toda esta imprensa de esquerda que existia no
Brasil não escapando nem mesmo veículos como o jornal Última Hora, que era
nacionalista. O jornalista Sérgio Gomes contou que a classe trabalhadora teve
o melhor da intelectualidade que se dedicava aos trabalhos da imprensa
sindical, embora em muitos pontos os trabalhadores tivessem dificuldade de
entendê-los. Daí a necessidade de adaptar a linguagem, explicar em detalhes e
com publicações de frequente periodicidade.
Já antes da greve de 1978, na campanha salarial de 1977, os
metalúrgicos de São Bernardo do Campo valeram-se do uso moderno
e massivo da comunicação, mobilizando os trabalhadores através do
boletim diário com a figura do João Ferrador, e de uma edição
especial da Tribuna Metalúrgica. Durante a greve de 1979, Tribuna
Metalúrgica chega a tirar entre vinte e trinta mil exemplares diários de
seu suplemento. Nesse ano também surge Folha Bancária, jornal
diário do Sindicato dos Bancários de São Paulo, começando com mil
exemplares de tiragem, crescendo para até 35 mil. Dezenas de
sindicatos rurais são também retomados por lideranças populares
que desalojam os pelegos e passam a publicar jornais inspirados, em
parte, no padrão alternativo. No Paraná chega a ser criado um jornal
único de nove sindicatos rurais, o Picareta na Justiça. E, em São
Paulo, estudantes de comunicação, liderados por Sérgio Gomes e
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ligados à corrente Unidade Sindical e ao PCB, criam uma sociedade
por cotas, para produzir jornais para o movimento sindical, a Oboré21.

Segundo o ex-preso político Sebastião Neto, outro destaque foi a
publicação do Jornal dos Jornais, que tinha como objetivo passar a mensagem
aos operários para ingressarem na luta por seus direitos e contra as
imposições da ditadura. O jornal foi fundado em outubro de 1979, no calor da
morte do operário Santo Dias. Era vendido nas portas das fábricas. Neto
ressaltou que ninguém publicou mais do que a oposição metalúrgica e que
enfrentaram muitos desafios para fazer a imprensa sindical existir naquelas
condições. Entretanto, todas as correntes da esquerda contribuíram, havia pelo
menos 380 mil metalúrgicos na época.
O sindicato dos jornalistas adotou tarefa pragmática com trabalho
intenso pela defesa dos jornalistas presos e perseguidos e no que diz respeito
às interdições das publicações. Como já fora mencionado, os semanários da
imprensa alternativa, por serem obrigados a mandar para Brasília toda sua
edição composta por textos, fotografias, ilustrações, não só tinham seu trabalho
multiplicado, como, em razão dos custos, recebiam com isso uma “punição
econômica”, conforme explicou o jornalista Audálio Dantas. Para ele, a punição
era proposital, pois na época os órgãos repressores sabiam que havia
dificuldades de manter os custos dos jornais. Além disso, do material enviado
para a censura, em média apenas 20 ou 30% era liberado para publicação e a
parte censurada não poderia deixar o espaço em branco, sendo necessário
colocar matérias frias para cobrir os espaços.

Perseguições, censura, exílio e “rachas”

Muitos brasileiros precisaram ficar exilados logo após o Golpe de
1964. A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” ouviu os ex-presos políticos
Anivaldo Padilha e José Luiz Del Roio, que atuaram intensamente quando
ficaram fora do país para estabelecer comunicação entre os perseguidos e
denunciar as violações dos direitos humanos que estavam ocorrendo naquele
período. “No exílio, a primeira coisa que você faz é tentar denunciar algo na
21
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imprensa local. A imprensa no exílio é muito pouco conhecida, mais de 80
títulos de jornais foram feitos no exílio”, contou José Luiz Del Roio22, militante
político e marido da desaparecida política Ísis Dias de Oliveira. No ano de
1969, saiu uma publicação própria dos exilados que foi intitulada Frente
Brasileira de Informações, a qual ironizava quanto à sigla americana FBI. A
primeira publicação saiu na Argélia e estavam à frente os perseguidos políticos
Marcio Moreira Alves e Miguel Arraes.
“Era um nome provocador. Depois foi criada a edições: chilena,
italiana, francesa, belga, inglesa, holandesa. Foi um instrumento mais forte de
comunicação”, destacou Del Roio. As publicações tinham importância de
continuar as denúncias e também de fortalecer uma nova forma de luta política.
“Era importante você ter jornais em países que apoiavam a ditadura como
Estados Unidos, Inglaterra e Roma que tinha muito contato com o Vaticano”,
detalhou Del Royo. O ex-preso político Anivaldo Padilha foi para os Estados
Unidos e conseguiu fazer um trabalho junto às igrejas. “O exílio é outra frente
de luta com o desafio de superar a ignorância sobre a ditadura no Brasil,
desconstruir a propaganda do ‘milagre econômico’. Havia dominação
ideológica e a paranóia anticomunista. Era necessário romper o silêncio da
imprensa”, explicou Padilha23.
Houve um grande “racha” do jornal Movimento em abril de 1977. A
partir daí, muitos dissidentes organizaram-se para constituir mais um
semanário, o jornal Em Tempo. Formado também por colaboradores do jornal
Opinião, naquela ocasião foi considerado um marco da reorganização das
esquerdas brasileiras. O jornalista Tibério Canuto disse à Comissão da
Verdade “Rubens Paiva” que, quando o jornal Em Tempo nasceu, a Ditadura
estava em uma fase que poderia ser chamada de “começo do fim” e
provavelmente por essa razão o jornal não esteve sob censura prévia como
esteve o jornal O Movimento desde o seu nascedouro. Tibério Canuto detalhou
um pouco mais sobre a origem do Em Tempo:

22

Depoimento de José Luiz Del Roio durante audiência pública realizada no dia 3 de outubro
de 2013 na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
23
Depoimento de Anivaldo Padilha durante audiência pública realizada no dia 3 de outubro de
2013 na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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O jornal Em Tempo agregou jornalistas e intelectuais oriundos do
jornal Movimento, como é o caso de Bernardo Kucinski, como é o
meu caso, que era chefe da sucursal da Bahia. Entre os intelectuais
que também eram do jornal Movimento, citamos aqui alguns mais
famosos: Guido Mantega, Maria Moraes, Jorge Batista. Há outros que
não era do jornal Movimento, como: Chico de Oliveira, Flávio
Carvalho, Flávio Aguiar. [...] Mas qual vai ser a característica do Em
Tempo. Ele, rapidamente se tornou um dos filões que o jornal vai
descobrir que é a denúncia, a reportagem denúncia, sobretudo, de
tortura, e sobre desaparecidos políticos24.

Já o jornalista Antônio Prado Jr, conhecido pelo apelido – Paecu, era
mais uma tentativa de busca de um caminho para ajudar solucionar os
problemas sociais que o país vivia, ressaltando o sonho dos que atuavam na
imprensa alternativa para modificar e transformar o Brasil em um país mais
justo, mais humano.
Assim começou a nascer o jornal Em Tempo, conglomerado de
forças heterogêneas, unidas pela oposição ao que denominavam
“reboquismo” de Movimento e tendo como ideológo maior Chico de
Oliveira, autor das críticas mais elaboradas ao que chamava de “a
saída etilista para a crise”. Chico de Oliveira proclamava como tarefa
do campo popular “trabalhar por uma saída democrática”, o que
implicava a “livre organização dos trabalhadores”. Esse acabou sendo
o mote do novo jornal25.

O Em Tempo se destacou com reportagens que abordaram as
denúncias

de

torturas

nas

prisões

e

sobre

os

militantes

políticos

desaparecidos. Foram publicadas matérias sobre o desaparecimento do
deputado federal Rubens Paiva e sobre a sobrevivente da casa da Morte de
Petrópolis – RJ, Inês Etienne Romeu. Essas e outras denúncias provocaram a
repressão. Como forma de intimidação, houve a realização de atentados a
bancas de jornal, provocando prejuízos aos donos que acabavam optando por
não vender mais os jornais da imprensa de resistência. No período do Em
Tempo, Canuto ressaltou que houveram ataques seguidos nas bancas em
Salvador, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Uma
matéria publicada em julho de 1978 marcou a história fora do jornal do Em
Tempo. A. Em 1978 o jornal Em Tempo foi o primeiro e único a publicar a lista
dos 233 torturadores e publicou posteriormente mais duas listas de outros
24

Em depoimento na Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
“Rubens Paiva”.
25
KUCINSKI, Bernado. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São
Paulo: Scritta, 1991, p. 229.
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Estados. “A lista dos torturadores teve um enorme impacto. As manchetes de
antes não tiveram o efeito que teve a lista”, relatou o jornalista Bernardo
Kucinski, que foi editor do Em Tempo. A edição chegou ao recorde de 20 mil
exemplares e esgotou. O jornal sofreu represália na mesma semana que
publicou. Houve dois atentados: um em Curitiba, com a sede invadida, onde
picharam o número “233”, e outra em Belo Horizonte, onde colocaram ácido na
máquina de escrever, conforme depoimento do jornalista Tibério Canuto,
durante audiência da Comissão “Rubens Paiva”, em outubro de 201326.
Durante cada ano da Ditadura, diversas situações complicaram a
manutenção dos veículos da imprensa alternativa. A denúncia feita pelos
presos políticos com o nome ou apelido de 233 torturadores era acompanhada
da descrição das formas que eles eram submetidos às torturas e a morte e
desaparecimento de diversas pessoas as quais eles tinham presenciado. A
Comissão da Verdade “Rubens Paiva” apresenta neste relatório um capítulo
detalhado sobre o documento que foi intitulado Bagulhão: a voz dos presos
políticos. A grande imprensa não tratava do assunto, motivo pelo qual havia o
desconhecimento por parte de algumas pessoas ou até mesmo um motivo para
alegar não saber para tornar o assunto indiscutível e possivelmente imutável
naquele momento. Foi por isso que os 35 presos políticos do presídio do Barro
Branco, em São Paulo, organizaram o documento apelidado de “Bagulhão”,
também conhecido como “Carta à OAB”, que fora enviada ao então presidente
do Conselho Federal da OAB, Dr. Caio Mario da Silva Pereira, que causou
grande repercussão em vários Estados. A Comissão da Verdade “Rubens
Paiva” publicou em 2014 e distribuiu o documento sob o nome Bagulhão: A Voz
dos Presos Políticos Contra os Torturadores (tema de outro capítulo deste
relatório da CEV “Rubens Paiva”) com revisão e atualização de nomes com
fotos de torturadores.
Em agosto de 1975, Caio Mário da Silva Pereira havia alegado à
imprensa não possuir fatos concretos e respostas objetivas provindas
de pessoas vítimas de prisão irregular e de arbitrariedades policiais, o
que impulsionou os presos a denunciarem as graves violações dos
direitos humanos, como um gancho, remetendo uma carta ao próprio
presidente da OAB. “Isso terminou como a mais contundente
26

BARRETO, Thaís. Ustra lidera primeira lista pública de denúncia contra torturadores — Carta
Capital, disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ustra-lidera-primeira-listapublica-de-denuncia-contra-torturadores-9465.html Acesso em 18/11/ 2014.
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denúncia de torturas e torturadores formulada [naquele momento] e
assinada por presos políticos brasileiros”, destacou o ex-preso
político Reinaldo Morano Filho, um dos signatários. O documento foi
tema de audiência pública na Comissão da Verdade do Estado de
São Paulo “Rubens Paiva”, na segunda-feira 16 [de junho de 2014],
na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), à qual
compareceram ex-militantes e familiares de presos políticos. “A
grande importância desse documento nunca foi contestada. Ele serve
de orientação, como uma ponta do fio da meada para ver onde vai
nos levar. A gente precisa chegar à Justiça para que esse País possa
seguir novos caminhos. Os responsáveis pelos arbítrios, mesmo os
atuais, não podem ter o exemplo de impunidade que esse documento
aponta”, ressaltou o ex-preso político Manoel Ciryllo de Oliveira Neto.
Mesmo finalizada em 23 de outubro de 1975, a carta ganhou um
post-scriptum dois dias depois para incluir a denúncia do assassinato
do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog. Até então, a versão que
vinha sendo divulgada era a do “suicídio”, ancorada pelo falso laudo
assinado pelo médico-legista Harry Shibata27.

Ter como pauta a denúncia os crimes da ditadura tornou a imprensa
alternativa alvo de muitos ataques. Os semanários nasciam e morriam com
uma velocidade considerável. A Comissão da Verdade “Rubens Paiva”
conseguiu trazer representantes dos jornais: Ex-, Bondinho, Cobra de Vidro;
Versus, Brasil Mulher e Nós Mulheres. De cada um foi possível resgatar
episódios que merecem destaque da atuação da imprensa. O jornalista Mylton
Severiano falou do seu trabalho junto ao Bondinho e ao EX.
Eu pertenço a um dos mais de cem, parece que o Bernardo Kucinski
contou cento e cinquenta, por volta, de grupos de jornalistas que
resolveram, durante a ditadura, fazer jornalismo com as próprias
mãos. [...] O primeiro veículo no qual eu participei, o "Bondinho", foi
uma experiência de jornalismo que se chamava na época
contracultura, inspirado em veículos como Time Out e Rolling Stone,
principalmente, uma espécie de protestar contra aquele estado de
coisas pela contracultura28, ou seja, não falar de política diretamente,
porque era impossível, você podia ser pendurado pelos pés. Então, o
Bondinho era uma revista cult, nós falávamos basicamente de
comportamento. Então eu prefiro falar mais do “EX-”, porque ali sim
nós exercemos o jornalismo puro, fomos o nosso grande feito, isso é
sabido, está ali no cartaz: “Liberdade abre as asas sobre nós", que foi
o último número nosso, porque em seguida fomos obrigados a fechar

27

Idem.
“BONDINHO também se aproximou dos tropicalistas, mas adotou um estilo próprio de
contracultura, com ênfase na liberação sexual sob a influência das idéias do psicanalista
alemão anti-fascista William Reich, que considerava a repressão sexual como mãe de todas as
repressões, e foi redescoberto e cultuado pela juventude dos anos de 1970, especialmente na
Inglaterra. A redação passou a viver a liberação total, comunitariamente, num casarão na Lapa,
onde praticavam o amor livre e utilizavam a maconha.” KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e
revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 1991, p. 51.
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as portas, já que fomos o único veículo deste país, impresso, a
publicar a reportagem completa sobre o caso Vlado29.

O EX havia sido nomeado assim com tom de ironia, era uma espécie
de “ex-tudo que já sabíamos que não ia durar”. A duração curta era uma
certeza na imprensa alternativa e o EX durou um ano e meio, conforme está
registrado na história contada no livro do Bernado Kucinski. Mylton Severiano
destacou sobre a ultima publicação e caso Vlado que foi uma reportagem
completa sobre o assassinato sob tortura no DOI-Codi de São Paulo do
jornalista Vladimir Herzog. Na época, o jornalista Hamilton Almeida Filho teve a
ideia de reeditar a edição do EX, o que deu origem ao livro “A sangue quente: a
morte do jornalista Vladimir Herzog”. O jornalista Mino Carta foi convidado na
época para escrever uma apresentação:
Uma escritora que me marcou muito nestes últimos anos, Hannah
Arendt, deixou várias páginas apinhadas de sabedoria sobre a
verdade factual. Cujo contrário é a mentira, tanto quanto o contrário
da verdade científica é o erro e o contrário da verdade filosófica é a
ilusão. Através de Hannah Arendt, cristalizei a minha crença na
irremediável subjetividade do jornalismo, como expressão individual
de homens que optaram por essa forma de atuação política às vezes
sem dar-se conta da essência política da profissão e da vocação
política que todo jornalista de verdade deve ter. Da mesma maneira,
fortaleci a minha crença na objetividade dos fatos em si, cujo destino
é inescapável: se registrados, eles passam a compor um bem
inestimável, a memória do mundo; quando omitidos, porém, nada
poderá fazê-los voltar à lembrança dos homens, pois sobre eles o
esquecimento se fechará como o mar sobre um barco soçobrado. A
edição de EX que volta agora sob a forma de livro, um relato forte e
profundo dos fatos que conduziram e se seguiram à morte do
jornalista Vlado Herzog nas dependências do DOI-CODI de São
Paulo, é uma contribuição para a memória do nosso tempo. [...]30

Esta edição fez o EX chegar ao limite, ao “fio da navalha”, conforme
relatou Severiano. O jornal, além da repressão policial, que fez com que o
último número fosse o da denúncia do Herzog, foi prejudicado por O Estado de
S. Paulo, que vetou a impressão do EX em sua gráfica por divergência de linha
política. Hamilton Almeida, um dos jornalistas do EX, denunciou este caso de
censura econômica na XXXI Assembleia Anual da Sociedade Interamericana
de Imprensa, em 20 de outubro de 1975. No plenário da Assembleia, Júlio de
29

Depoimento de Mylton Severiano durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizada no dia 3 de outubro de 2013.
30
CARTA, Mino. In: ALMEIDA FILHO, Hamilton. A Sangue-Quente: a morte do jornalista
Vladimir Herzog. São Paulo: Alfa-Omega, 1978, p. VII.
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Mesquita Neto declarou que de nada sabia, pois “esse tipo de negócio não
chega até a mim”. Segundo Hamilton de Almeida:
[...] a recusa de O Estado de rodar o Ex-13, coisa dita como certa,
teve quase a equivalência da apreensão de uma edição: atraso de
saída em banca, elevação nos custos gráficos-industriais
conseguidos às pressas, além do desgaste do único capital líquido e
certo com que a Ex- editora conta: o trabalho.31

O jornal Cobra de Vidro também cumpriu seu papel. O primeiro
número saiu poucas semanas após a morte do jornalista Vladimir Herzog,
segundo o jornalista Igor Fuser. Ele contou à Comissão da Verdade “Rubens
Paiva” como foi editado o trabalho:
Cobra de Vidro era um jornal estudantil. Nós nos considerávamos um
pouco o filho caçula, pequeno filhote da imprensa alternativa da
época. Publicações como EX, uma experiência logo anterior a nossa,
o jornal Opinião, que também o [jornal] Movimento, ao qual nós
éramos bastante ligados politicamente e relações pessoais e tudo
mais. Cobra de Vidro era um entre muitos e muitos jornais da
imprensa estudantil da época. O que deu a ele um certo destaque foi
que, ao contrário daqueles jornais impressos em folhas de sulfite de
uma forma precária e mimeógrafos ou máquinas pequenas de offset
existentes nos centros acadêmicos, o Cobra de Vidro tinha uma
proposta jornalística um pouco mais ambiciosa, era publicado em
tabloide, com uma tiragem relativamente grande para um jornal
estudantil. Se inspirava no padrão de qualidade da imprensa
alternativa da época. Era distribuído de graça, tínhamos uma tiragem
de três mil a cinco mil exemplares32.

O jornal era feito por jovens estudantes. O trabalho aconteceu “entre o
fim do período mais duro da repressão e o período que viria a culminar com o
fim da ditadura”, conforme detalhou Igor Fuser.
Quando eu entrei no Cobra de Vidro eu estava ainda no ensino
médio, depois fui fazer Cásper Líbero, foi a minha primeira
experiência com jornalismo, havia mais uns dois estudantes de
jornalismo e o resto era estudante de engenharia, vários de
engenharia, estudantes de administração, enfermagem, medicina,
artes plásticas, pessoal de cinema [...].A existência do Cobra de Vidro
está ligada ao trabalho clandestino do [Partido Comunista do Brasil]
PCdoB. O partido, evidentemente, como todas as organizações de
esquerda, não atuava livremente, quer dizer, existiam militantes, as
pessoas desconfiavam mais ou menos quem estava mais dentro do
31

EX. Estadão quase esmaga Ex. São Paulo, n. 16, nov. 1975, p. 19. Disponível em
<http://www.imprensaoficial.com.br/jornalex/Jornalex_16.pdf>. Acesso em 10 fev. 2015.
32
Depoimento de Igor Fuser durante audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de
São Paulo “Rubens Paiva”.
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movimento quem poderia ser do partido ou não, mas tudo era
tremendamente secreto. Quer dizer, o Cobra de Vidro era uma frente
de trabalho do PCdoB no movimento estudantil33.

O jornal Cobra de Vidro participou do processo da luta que se iniciava
pela Anistia e cobria também o movimento operário, as lutas pela reforma e
contra o imperialismo, especialmente o imperialismo americano, conforme
destacou Igor Fuser. Já o jornal Versus assumiu um papel de viés político que
interagia com o pensamento partidário e adotou o pensamento leninista,
conforme detalhou Bernardo Kucinski no livro Jornalistas e Revolucionários:
Para Lenin, todo poder pertence ao partido, ao qual o jornal se
subordina. O partido é a forma suprema. Além disso, para Lenin, ao
jornal do partido caberia “não apenas difundir idéias, educar
politicamente e ganhar aliados políticos [...] [mas ser um]
propagandista e agitador coletivo (e também) um organizador
coletivo”. Essa concepção, referendada pelo III Congresso do
Comintern, em 1921, continuava sendo comungada por todas as
organizações de esquerda em 1975, não só as de extração
estalinista, como também as tendências trotskistas e outras8, e por
alguns intelectuais e jornalistas não-vinculados a esses partidos. Era
parte da cultura de esquerda dos anos de 1970. [...] O fenômeno da
leninização dos jornais alternativos generalizou-se, atingindo até o
mensário Versus, de inspiração cultural-existencial. Marcos Faerman
havia fundado Versus como proposta de ação através de uma cultura
de resistência, mas o mensário, com seu discurso reelaborado, já
como linguagem mítica, adotando como referência toda a América
Latina, atraiu ativistas do movimento clandestino Liga Operária, que
tornaram-no um jornal organizador de partido. Nesses jornais,
perdiam importância as personalidades do conselho editorial,
aumentava o poder dos ativistas políticos reunidos em torno das
sucursais, através da vendagem e das discussões de seus artigos.
Nessa mudança, a linguagem do jornal ia se constituindo num código,
compartilhado apenas pela subcultura dos grupos políticos. Em
Movimento esse processo se manifestou após uns seis meses da
fundação e atingiu o apogeu com a proposta de expurgar o jornal,
mesmo à custa de um “racha”, em abril de 1977. Com a queda da
direção do PCdoB, na Lapa, no final de 1976, Movimento
praticamente substituiu o partido. O “racha” entre os militantes ligados
às diversas correntes tornou-se inevitável. Em Versus, a mudança
deu-se de forma abrupta, quando o jornal passou a ser controlado
pela Liga Operária. Eliminada a mediação entre a práxis jornalística e
a ação política, Versus morreu menos de um ano depois34.

Feminismo e homossexualidade

33

Idem.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São
Paulo: Scritta, 1991, pp. 69-70.
34

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

Nesse âmbito, ampliando as correntes que circundavam a imprensa
alternativa, surgiram semanários para tratar da questão de gênero, na
observamos a questão do feminismo, que era uma pauta até então ignorada
por diversas correntes da esquerda. Nesse ponto, Kucinski destacou:
Enquanto um novo movimento feminista explodia na Europa desde o
começo dos anos de 1970, no Brasil a questão da mulher era
desprezada por diversos jornais alternativos importantes. Com a
introdução da pílula anticoncepcional e após duas décadas de
expansão econômica, ampliou-se a participação da mulher na política
institucional e nas atividades produtivas e de direção, ao mesmo
tempo em que se aceleraram as transformações na forma da família.
Tudo isso desembocou num movimento feminista pela incorporação
dessas mudanças no corpo da lei. Questões da família, do corpo e do
sexo tornaram-se públicas. Mas, no Brasil, o feminismo ainda era
tratado com desdém e mesmo chacota, inclusive por O Pasquim, que
fazia o gênero do jornal machista como parte de sua postura geral
“anticlasse média moralista”, especialmente através dos artigos de
Ivan Lessa, Ziraldo e Paulo Francis. Frequentemente, associavam
feminismo à frustração sexual. Em alguns países o feminismo tornouse movimento de massa. Nos países católicos, a luta das mulheres
visava principalmente a descriminalização do aborto. Nos países de
legislação avançada, a luta era pela transformação de mentalidades,
da família, pela abolição da dupla jornada de trabalho. Na França,
onde assumiu caráter mais intelectual, o feminismo impressionou
grande número de exilados e exiladas brasileiros, “constituindo-se um
núcleo feminista de exilados”9. Na primavera francesa de 1971,
Simone de Beauvoir e mais de trezentas feministas assinaram um
manifesto assumindo publicamente a prática do aborto, um crime
grave na lei da França católica. Assim, com atraso de alguns anos,
chegou ao Brasil uma nova combinação de idéias e desejos de luta,
um novo ativismo político, e novas categorias analíticas, como o
conceito de gênero, contribuindo para o processo de abandono do
paradigma clássico de ativismo baseado exclusivamente no conceito
de “luta de classes”. 35

A Comissão da Verdade “Rubens Paiva” realizou audiência para falar
dos jornais feministas Brasil Mulher e Nós Mulheres. Para falar do Brasil Mulher
foram convidadas as protagonistas Maria Amélia Almeida Teles e Rosalina
Santa Cruz. Elas elucidaram sobre o panorama da temática que viria a ser
tratada com amplo debate pelas feministas.
A Revista Realidade de 1967 foi totalmente apreendida porque falava
de mulheres. Inclusive a desculpa que se deu é que era a foto de um
parto, uma mulher tendo um bebê e na foto a mulher estava de
costas e o bebê saia lá na frente. Isso foi considerado uma cena
imprópria para o público brasileiro. [...] E falava da mãe solteira, que a
mulher falava "eu sou solteira, eu sou mãe e vivo muito bem. Enfim,
estou vivendo a minha vida, sou feliz". E falava dessa desigualdade
35

Idem, p. 70.
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entre homens e mulheres, mostrando que as mulheres estavam
buscando romper com essas barreiras. O assunto foi censurado. Mais
tarde, depois que já tem o Brasil Mulher, vimos o jornal Movimento
também sendo censurado e até sendo impedido de ir para a gráfica
porque a Polícia Federal mesmo cortou todo o jornal e impediu de ir
para a gráfica. Portanto, na Imprensa, digamos assim, na Imprensa
dos homens, na Imprensa Alternativa dos homens o assunto estava
proibido, o assunto "mulher". Então nós vamos trazer a Imprensa
Feminista em 1975 nesse contexto histórico36.

Amelinha Teles ressaltou que a referida publicação do jornal Movimento
falava da questão da mulher no mercado de trabalho, no que diz respeito à
importância de liberar as mulheres para o mercado de trabalho. “Qualquer
coisa que se referisse a liberar a mulher já era considerado subversivo”,
ressaltou Amelinha. O assunto proibido não impediu que as mulheres
protagonizassem a luta e a criação do jornal Brasil Mulher implicaria um papel
de muita importância, especialmente no contexto em que muitas estavam
tentando retomar a vida após saírem da prisão, com filhos pequenos para criar
e a luta intensa para restabelecer a vida.
O jornal Brasil Mulher nasceu da seguinte forma: em 1975, com toda
essa repressão, teve uma mulher muito corajosa aqui no Brasil, a
Therezinha Zerbini, nós temos que dar um destaque a ela, pois
resolveu sair com a bandeira da anistia de todos os perseguidos e
presos políticos. Isso aí foi uma coisa interessante, ela criou um
movimento e ela era mulher de General, um General cassado, o
General Zerbini. E ela tinha um tipo de "generala". Ela era bem
autoritária [ressaltando sua posição determinante] assim: “Eu vou
criar um movimento feminino pela anistia, e vamos botar isso para a
rua!”. E ela foi muito corajosa. Ela andou pelo Brasil, chegou em
Londrina e encontrou uma outra mulher que foi a Joana Lopes, uma
jornalista que estava louca para fazer um jornal para mulheres. Então,
quem cria o jornal Brasil Mulher chama-se Joana Lopes, em Londrina.
Era um grupo pequeno de jornalistas, muito pequeno e quando sai
Brasil Mulher, quando saiu o “Movimento Feminino Pela Anistia”, tem
muitas mulheres que se interessaram por este assunto e quiseram se
organizar em torno desta idéia. [...] Então nós vamos encontrar num
primeiro momento outras jornalistas que vão procurar o Brasil Mulher
porque era um espaço para eu escrever, ter um pouquinho de
liberdade, porque você imagina o que é ser jornalista com censuras
às vezes dentro do jornal ou com a censura fora do jornal? Às vezes
você tinha que se apresentar para a Polícia Federal, ou então o
censor estava dentro jornal. Era o chamado jornal nanico, um jornal
mais despretensioso. [...] Em seguida vieram as ex-presas políticas,
começam a desenvolver o feminismo dentro da imprensa alternativa
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Depoimento de Maria Amélia Almeida Teles (Amelinha Teles) durante a audiência pública da
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizada no dia 4 de outubro
de 2013.
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que foi uma forma muito interessante, porque é o que vai manter o
jornal por mais tempo, foi o grupo que ficou mais tempo no jornal37.

O Movimento Feminino pela Anistia, criado por Therezinha Zerbini,
acabou criando seu próprio periódico, o boletim Maria Quitéria, de 1977 a 1979.
Ele não tinha uma linha feminista, e sim de defesa da anistia, e foi encerrado
no ano em que foi aprovada a lei nº 6883/1979. A bandeira do feminismo no
jornal Brasil Mulher trouxe à tona toda a influência das lutas pautadas em
outros lugares no mundo, mas acabou criando uma discussão em torno da
realidade do próprio país, cujas particularidades que apareceram ao longo das
reportagens e artigos caracterizaram “um feminismo muito brasileiro”, conforme
ressaltou Amelinha. Rosalina Santa Cruz destacou em seu depoimento uma
história marcante que foi publicada no Brasil Mulher. Trata-se da denúncia feita
pela ex-presa política Diva Burnier, que era sobrinha do Brigadeiro Burnier. Ela
foi presa sendo acusada de ser amante de um suposto militante da
organização Ação Libertadora Nacional (ALN).
Diva contou duas histórias importantes, uma delas está no jornal. Ela
contou que quando estava na cela, entrou um torturador e começou a
bater no rosto dela e disse: "Eu estou batendo em você porque você
é sobrinha do Burnier!". E ela não entendeu porque aquele cara ali
dentro tinha uma diferença com o tio dela. E depois, a maior
acusação contra a Diva era que ela era amante de um militante da
direção da ALN. Ela não tinha uma participação muito de frente [na
organização], "amante" era o termo usado pela repressão. E a Diva
procurou a mãe e disse: "Olhe, essa acusação tem uma coisa de
base que é um engano, eu sou virgem!". E a mãe da Diva e seu
advogado pediram que a Diva se submetesse a um exame de
virgindade para que ela pudesse sair da cadeia, onde ela já estava há
oito meses. E a Diva contou: "A primeira vez que eu fiquei nua diante
de um homem foi diante de um torturador, e a primeira vez que eu me
submeti a um exame ginecológico mais profundo foi para mostrar a
minha virgindade para poder ser solta e ser libertada da cadeia"38.

Com essas e outras histórias, as mulheres colocaram-se à frente na
imprensa alternativa para disputar no espaço restrito e vigiado as discussões
oriundas do universo feminino. Falar da sexualidade, do prazer, do divórcio, ser
mãe solteira, ter direito ao trabalho e atrelar isso à política foi parte da lista de
assuntos desafiantes encampados pelas feministas. Havia um machismo entre
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Idem.
Depoimento de Rosalina Santa Cruz durante a audiência pública da Comissão da Verdade
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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os próprios militantes da esquerda, conforme ressaltou Rosalina Santa Cruz.
Rachel Moreno participou do jornal Nós Mulheres e contou como foi o processo
de ação política das mulheres e a inserção da pauta na imprensa feminista na
época:
Algumas companheiras que estiveram no jornal Nós Mulheres ou no
Brasil Mulher ou eventualmente no jornal Mulherio começaram a se
sensibilizar em 1974. Nós fizemos na USP o movimento de luta por
creche. [Anteriormente] tinham umas estudantes que resolveram
botar um cartaz dizendo: “Mães que têm filhos que queiram dividir
uma babá para a gente poder assistir aula”. [A partir daí] a gente foi
aos poucos foi discutindo. [...]Acabamos transformando essa reunião
de organização de mães, para poder assistir aulas, em um
movimento de reivindicação por creche na USP. E que acabou sendo
vitorioso, nós fizemos passeata na USP com as crianças na frente
[enfeitadas] com chapeuzinho de jornal. [...] No dia seguinte, saiu
primeira página do Jornal da Tarde aquelas crianças na passeata.
Dois dias depois nós fomos contatadas por mulheres de vários
bairros de periferia, dizendo: “Nós também estamos batalhando por
creche, só que não temos essa visibilidade, que bom que vocês
colocaram o assunto à tona!” [...] A gente ficou com a ideia de um
jornal na cabeça. [...] Em 1975, a ONU decretou como Ano
Internacional da Mulher e teve um encontro no Rio de Janeiro,
organizada pela ONU e ABI e a gente esteve lá. Tomamos contato
com outros grupos, associação de donas de casa, clubes de mães,
etc., gente de diversos cantos do país. Reafirmamos a ideia de que
precisamos finalmente sair com um jornal nosso. E a gente se
organizou para pode fazê-lo acontecer. Eu andava com um
gravadorzinho, toda vez que encontrava uma mulher interessante,
gravava uma entrevista, transformava aquilo em uma matéria e a
gente começou a preparar. [...]Fomos surpreendidas por um jornal
que nos chegou às mãos que se chamava Brasil Mulher. Uma
companheira nossa do Nós Mulheres conhecia a cantora Elis Regina.
Fui com ela na casa da Elis Regina e a Elis resolveu financiar o
primeiro número do Nós Mulheres. Depois do primeiro número, a
gente falou com a Ruth Escobar, que financiou o segundo número do
Nós Mulheres. [O jornal funcionou] no porão do Versus [editado por]
Marcos Faerman. Ele nos ofereceu o porão. Do lado esquerdo tinha o
pessoal do movimento negro, do lado direito tinha o Nós Mulheres e o
Brasil Mulher39.

A pauta do movimento que exigia a liberdade dos gays e lésbicas
entraria no universo da esquerda de forma também desafiante. O assunto
também era ignorado. A Comissão da Verdade trouxe o papel do jornal
Lampião que foi lembrado pelo ativista James Green. Ele chegou ao Brasil em
1976 e dois anos depois integrou do grupo Somos da Convergência Socialista.
Segundo James, a própria ditadura militar teve um viés moralizante, adotava o
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Depoimento de Rachel Moreno durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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discurso da direita e da Igreja Católica, o qual era justificado numa suposta
“degradação moral da família”. Foi num cenário de forte ideologia
preconceituosa e homofóbica que os militantes homossexuais se colocaram de
forma desafiante para lutar contra a própria autorrepressão. James colocou
como foi feita a organização:
Em fevereiro de 1979, nas Ciências Sociais da USP, onde André
Singer, tem que lembrar o nome dele, que era um jovem estudante de
Ciências Sociais, organizou um ciclo de debates sobre os ditos
movimentos de minorias, que foi uma noção pouco ampla naquela
época, pelo menos era uma tentativa de abrir um debate novo. Houve
uma noite sobre homossexualidade e a Marisa [Fernandes] apareceu.
Ela e outras mulheres integraram logo em seguida no grupo Somos e
foi muito importante para o grupo, porque o grupo era basicamente
composto por homens. Houve muita misoginia dentro do grupo, então
as lésbicas que entraram cobraram essa misoginia dentro da
organização e abriu um espaço muito importante para outros debates
sobre feminismo dentro do grupo Somos40.

Esses e outros encontros começaram a influenciar a organização dos
grupos que originariam o movimento gay e chama atenção das ideias que os
golpistas disseminavam.
Algumas notícias sobre os novos movimentos que surgiram nos
Estados Unidos, na Europa, começam a influenciar a sociedade
brasileira, especialmente alguns gays e lésbicas que estavam se
informando sobre uma realidade internacional. É muito importante
lembrar que o golpe de 1964 era embutido com vários discursos, não
somente o discurso contra o João Goulart e contra a suposta
influência do Partido Comunista dentro dos sindicatos e dentro do
Estado. Hoje em dia a gente entende que era apenas um discurso da
Guerra Fria contra as influências esquerdistas dentro do governo e
dentro da sociedade brasileira. Mas na verdade, se você analisa os
discursos que foram circulando pela direita nesse momento, era
contra uma suposta degeneração da moral, a destruição da família
[...]41.

A perseguição não se restringiu a nenhum grupo que contrariasse os
ideais da ditadura. Sobre isso, James detalhou:
Outro exemplo muito nítido dessa época é uma campanha que está
pouco pesquisada, e espero que nos próximos anos nós vamos
revelar mais informações sobre esse momento, que era uma
campanha dentro do Itamaraty de expulsar comunistas,
homossexuais e alcoólatras. Houve uma campanha a partir de 1969
40

Depoimento de James Green durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
41
Idem.
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para denunciar, tentar expulsar essas pessoas e foi uma campanha
resistida por vários setores dentro do Itamaraty que defenderam seus
colegas contra essa campanha macartista, horrível, algumas pessoas
foram expulsas, mas outras conseguiram manter sua posição42.

O jornal Lampião da Esquina, ou Lampião, abrigou então os principais
temas do movimento e era um importante e destacada espaço de afirmação do
dos gays e lésbicas. James Green fez, inclusive, uma ponderação sobre o
contexto dessas publicações:
Por exemplo, eu não acredito que Lampião da Esquina podia ter sido
um sucesso em 1978, quando ele começou a ser publicado, se não
existisse a luta de O Pasquim em 1969 contra a censura. Apesar de
O Pasquim ser um jornal muito misógino, tenho muitos problemas
com O Pasquim, mas mesmo assim ele comprou uma briga com a
censura, abriu a sociedade para novas ideias, houve colunas de
pessoas dentro de O Pasquim que levantavam questões novas. Eu
acredito que se não tivesse [O Pasquim], Brasil Mulher, Nós
Mulheres, Opinião, Movimento, Lampião jamais podia ter imaginado a
possibilidade de existir nessa época43.

A feminista Marisa Fernandes também compareceu na Comissão da
Verdade “Rubens Paiva” para contar sua experiência nos difíceis anos de
repressão da ditadura. Atualmente ela é mestre em história social e integra o
Coletivo de Feministas Lésbicas. Nos anos 1960 e 1970, segundo Marisa, o
movimento que reunia os homossexuais convivia com duas ditaduras: a
político-militar e a da própria esquerda, que não compreendia que militância e
homossexualismo poderiam estar associados.
Pra falar do Brasil dos anos 1960 e 1970 é importante o que já foi
ressaltado aqui, saber que realmente LGBTs conviviam com duas
ditaduras. Uma, a ditadura de Estado, de direita, político-militar, e
uma ditadura de esquerda que não compreendia a discussão da
diversidade e nós transitávamos entre esses dois espaços: a ditadura
político-militar imposta e o espaço das esquerdas, que era onde a
gente gostaria de achar um canal de expressão, mas que não
dispunha desse canal aberto. [...]O James já disse que a ditadura
militar não se reduzia à morte, torturas, desaparecimentos,
aprisionamentos, censura, mas há uma manipulação da consciência,
das consciências, que desprezasse tudo aquilo que era considerado
desprezível e desnecessário para um Brasil que se queria, “este é um
país que vai pra frente, Brasil ame-o ou deixe-o”, enfim, com os
temas da ditadura de um Brasil que cresce, um Brasil que vai crescer,
crescer e repartir depois o bolo com todos e os slogans, a prática da
ditadura militar. Ela ia enraizando, ela ia capilarizando nas nossas
42
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mentes, nas famílias, nas escolas, dentro dos meios de comunicação,
para que se tivesse uma formação de opinião pública higienista44.

Marisa e James compartilharam suas experiências no livro “Ditadura e
homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade”. No jornal
Lampião da Esquina, as lésbicas ganharam espaço:
Convencidas de que as opressões a que as lésbicas estavam
submetidas tinham de mudar e de que “ninguém melhor do que o
oprimido para lutar contra a opressão”, pela primeira vez, finalmente,
as lésbicas estariam falando delas mesmas, escrevendo aberta e
publicamente sobre sua sexualidade e discriminações. [...] A capa
deste número do Lampião trouxe um coração e, dentro dele, o título
da matéria principal, “AMOR ENTRE MULHERES (elas dizem onde,
quando, como e porquê)”. Mas, de fato, o que chamava a atenção
está na parte inferior da capa deste histórico exemplar. São
fotografias de quatro dos editores do Lampião, vestindo uma camisa
listrada (identificada como roupa de criminosos) e portando,
pendurado no peito, um crachá de identificação escrito 1077 –
número do Decreto Lei de Imprensa e embaixo a data 2.4.79, dia em
que cinco editores do jornal compareceram à sede do Departamento
da Polícia Federal para serem identificados criminalmente, sob a
acusação de “ofensa à moral e ao pudor público”45.

Marisa disse à Comissão da Verdade “Rubens Paiva” que a matéria
impulsionou ainda mais o movimento das lésbicas.
A partir desta matéria, nós ficamos todas alvoroçadas, felizes, e
resolvemos fazer um grupo independente, nós saímos do grupo
Somos e fomos fazer o Grupo Lésbico-Feminista, mas a gente não
gostava de se chamar [movimento] lésbico, porque a única coisa que
pode ser lésbica são as mulheres e a gente estava usando a palavra
no masculino. Olha todas as coisas que nós tínhamos que pensar.
Então nós passamos para Ação Lésbica-Feminista, só pra ficar no
feminino. A gente queria crescer, a gente queria aparecer e, mais do
que isso – a gente não estava feliz de só ficar discutindo nossa
sexualidade e opressão dentro de um grupo, que era o grupo Somos,
junto com homens e mulheres, gays e lésbicas, a gente queria levar
toda a nossa vivência lésbica para dentro do movimento feminista, a
gente queria conversar com as mulheres46.

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”
registrou as ações dos diversos movimentos sociais que atuaram durante a
ditadura, buscando na imprensa alternativa uma forma de colocar-se para a
44

Depoimento de Marisa Fernandes durante a audiência pública da Comissão da Verdade do
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”.
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FERNANDES, Marisa. In:Org. GREEN, J. QUINALHA, R. Ditadura e homossexualidades:
repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos: EdUFSCar, 2014, pp. 133-134.
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Depoimento de Marisa Fernandes durante audiência pública.
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sociedade, denunciando o regime que oprimia toda forma de pensamento que
o contrariava.

Conclusão:

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”
concluiu que os temas apresentados pela imprensa alternativa permeiam até
hoje carecendo de um debate mais amplo. Entendemos que a censura e a
cultura disseminada e imposta impedem até hoje que sejam superados sérios
problemas vividos por integrantes de movimentos sociais que lutam para ter
seus direitos e que seja construída uma sociedade livre e aceite a diversidade.
Diversos assuntos foram engolidos pela grande imprensa a qual reproduz a
mesma ideologia atrasada e opressora. Reconhecemos que há avanços, mas
não houve até hoje alguma iniciativa por parte do Estado brasileiro que
minimizasse, por exemplo, a perseguição contra gays e lésbicas e todos que
integram o hoje chamado movimento LGBTT.

Recomendações

1. Recomendamos que a partir das empresas estatais de Comunicação
sejam encampadas as pautas dos movimentos sociais, especialmente os que
envolvem forte repressão, discriminação e violência;
2. Recomendamos que o dinheiro público que anualmente é distribuído
por cotas para propagandas seja pensado para estimular novas frentes de
comunicação, mudando o cenário de monopólio de poder e opinião.
3. Recomendamos que a radiodifusão e a concessão de canais de
televisão sejam reformuladas, ampliando a capilaridade de grupos que desejam
comunicar sua realidade cultural e formas de pensamento, para que sejam
quebrados os pactos que regem até hoje do monopólio de opinião e pautas
disseminadas que foi ato pensado e patrocinado pela ditadura militar.
4. Recomendamos que a grande imprensa brasileira, a partir das
informações contidas neste relatório e no relatório da CNV, faça uma retratação
pública, retificando as informações mentirosas oriundas das versões da
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ditadura sobre os diversos episódios, principalmente a versão dos assassinatos
dos mortos e desaparecidos políticos.
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Lembrar os 50 anos do golpe militar, lembrar suas vítimas, lembrar a
resistência, construir a verdade e alcançar a justiça!
São cruzes sem nomes
Sem corpos, sem datas
Memória de um tempo onde lutar
por seu direito
É um defeito que mata
Gonzaguinha – “Pequena memória para um tempo sem memória”

1. O Ato no DOI-Codi de São Paulo para rememorar os 50 anos do golpe
militar

O golpe militar de 1964 completou 50 anos no dia 31 de março de 2014.
A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” programou e
realizou um ato político “Ditadura nunca mais – 50 anos do golpe”, articulado
com movimentos sociais e órgãos públicos, de repúdio e de indignação ao golpe
e a ditadura militar. Este ato se deu no pátio da 36ª Delegacia de Policia (36ª
DP), à Rua Tutóia, nº 921, esquina com a rua Tomás Carvalhal, no bairro
Paraíso, lugar emblemático onde há mais de quatro décadas atrás, foi instalado
e funcionou um dos principais centros de tortura e extermínio de militantes
políticos de oposição à ditadura militar.
Este órgão nasceu primeiramente, em 1969, com o nome de Operação
Bandeirante (OBAN) e, logo depois, ao aperfeiçoar e definir a estrutura do
aparato repressivo de violência do estado de “terror”, passou, então, a ser DOICodi (Destacamento de Operações e Informações – Centro de Operações de
Defesa Interna). Em São Paulo, foi o primeiro a se instalar no país. Como foi bem
sucedida a experiência, com o crescimento intensivo da violência estatal,
torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados, os DOI-Codis se
estenderam para todo território nacional, sendo um dos mais importantes órgãos
da máquina repressiva do estado.
O DOI-Codi era subordinado ao Exército brasileiro, voltado especialmente
para executar estratégias de perseguição e extermínio, preparadas pela cúpula
do Exército e das Forças Armadas. Tratava-se de estratégias articuladas entre
a ESG (Escola Superior de Guerra), o Estado Maior do Exército, o SNI (Serviço
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Nacional de Informações) e os demais órgãos de inteligência e repressão como
Cenimar (Centro de Informações da Marinha), CISA (Centro de Informações e
Segurança da Aeronáutica) e CIE (Centro de Informações do Exercito), com
plenos conhecimento e autorização da Presidência da República para tomar
quaisquer medidas violentas, absurdas e perversas contra o “inimigo interno”,
que eram os militantes políticos de esquerda, ou pessoas que os apoiasse ou,
simplesmente

aqueles

considerados

suspeitos.

Atuaram

no

DOI-Codi

integrantes das Forças Armadas, em especial do Exército, policiais civis,
militares e integrantes da Policia Federal, além de agentes infiltrados,
conhecidos como”cachorros”1. No DOI-Codi de São Paulo (36ª DP) foram
assassinados sob tortura pelo menos 56 militantes políticos2 pertencentes a
diversas organizações de esquerda, cujos nomes foram lembrados no ato dos
50 anos do golpe. O DOI, como era chamado, recebeu também os apelidos de
“inferno” e “açougue” pelos próprios agentes que ali trabalhavam3.
Na preparação do ato dos 50 anos do golpe, ao se reunirem entidades e
movimentos sociais do Conselho Consultivo ampliado da CEV “Rubens Paiva”,
para acertar os encaminhamentos necessários, a escolha do prédio do DOI-Codi
para a realização do evento foi definida em razão da sua importância histórica,
por representar o marco político-institucional da instalação e vigência do
“terrorismo de estado” implantado com o golpe de 1964 e reiterado e
aprofundado com a edição do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968.

1

O casal (Sonia Moraes e Antonio Carlos Bicalho Lana) foi delatado aos órgãos de segurança
pelo médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-Codi/SP de “Jota”, citado
como modelo de infiltração nas organizações clandestinas durante a ditadura pela antiga Escola
Nacional de Informações (Esni). De acordo com matérias publicadas pela revista Veja (20/05/ e
18/11 de 1992) com base em depoimento do ex-agente do DOI-Codi/SP, Marival Chaves do
Canto, a atuação de Jota “permitiu a eliminação de pelo menos umas vinte pessoas. [...]”. A partir
de 1973, Jota delatou todos os comandos da ALN. A revista citou nominalmente, entre os que
morreram em consequência dessas delações, Antonio Carlos Bicalho Lana, Sonia Maria de
Moraes Angel Jones, Issami Nakamura Okama, Ronaldo Mouth Queiroz, Luiz José da Cunha,
Wilson Silva, Ana Rosa Kucinski, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Seiko Okama e Francisco
Emanoel Penteado. Dossiê Ditadura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009,
p. 504.
2
GODOY, Marcelo. A Casa da Vovó. São Paulo: Editora Alameda, 2014, p. 21e 22: “[...] Primeiro
foi conhecido como Operação Bandeirante, a Oban; depois, resolveram batizá-lo com a sigla que
o tornou famosos: DOI. Até hoje muitos dos que trabalharam lá preferem chamá-la de Casa da
Vovó, pois, como explicou um de seus agentes, “lá que era bom”. (Agente Alemão) A antinomia
é evidente. Ainda mais quando esses homens e mulheres resolveram contar o que sabiam sobre
as mortes de 66 pessoas, das quais 39 sob tortura após a prisão 27 depois de gravemente
baleadas durante a detenção no que foi descrito como emboscadas ou tiroteios”.
3
Idem, p.21.
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Fazer o ato político naquele lugar foi enfrentar, mais uma vez, o desafio
de trazer à memória a prática da tortura institucionalizada dentro do contexto
político-social de uma época de terror de estado, de massacres, de
perseguições, de censura e silenciamentos, de clandestinidade, de esquadrões
da morte, de pânico, sobressaltos e medo disseminados pela sociedade. Mas
também mostrou e trouxe à tona a luta de resistência de uma parcela expressiva
do povo brasileiro. Graças a estes setores populares, pudemos ter de volta a
democracia que, mesmo insuficiente para superar tamanhas dificuldades, nos
permite manifestar nas ruas, nas escolas, nas greves e até dentro daquele local
(Oban) e dizer bem alto: ditadura nunca mais!
A organização do ato mobilizou por volta de mil pessoas, de diversas
gerações, desde ex-presos políticos até adolescentes, estudantes do ensino
médio e de universidades. Participaram os familiares de mortos e desaparecidos
políticos, movimentos sociais de mulheres, de negros, de lésbicas e gays,
transexuais e transgênero, artistas diversos, sindicalistas, políticos do Executivo
e do Legislativo, imprensa e demais interessados.
O pátio daquela delegacia, que antes foi palco de sangrentos
espancamentos, torturas e de exposição de cadáveres4 de militantes
assassinados naquele prédio, o que era uma prática frequente, naquela época,
na manhã do dia 31 de março de 2014, quando transcorreu o ato, tornou-se de
forma extremamente paradoxal, um espaço da democracia e cidadania, onde as
pessoas se abraçavam, os mais velhos choravam ao lembrar-se do que ali
passaram e dos horrores que sofreram e viram. Os jovens mergulharam numa
história relativamente recente e ainda tão desconhecida, mas que permanece
viva e ainda sangra. Foi um acontecimento inusitado: uma manifestação popular
séria, artística, política e, ao mesmo tempo, cheia de esperança.
Os músicos cantaram o hino da Internacional, acompanhados por aquela
pequena multidão, que carregava cartazes com as fotos e os nomes dos que
foram assassinados ali naquele prédio. Um áudio trazia a voz do então Deputado

4

“No DOI, o corpo ficava ali num lugar deitado, guardado. Eram pequenas as nossas instalações.
E esse Marival dizia que eu botava os corpos em exposição. Onde é que eu ia botar? Deixava
no pátio esperando chegar o rabecão.” (coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em entrevista ao
jornal Zero Hora, em 23/03/2014).
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Federal Rubens Paiva5 numa entrevista dada na madrugada do dia 1º de abril
de 1964 à Rádio Nacional. Ele fazia, então, um apelo para que o povo não
aceitasse o golpe militar. Num tom firme e seguro, ele explicava:
[...] O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente
dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste País.
[...] É indispensável que o presidente e o governo contem com toda a
mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os
estudantes, os intelectuais e o povo, em geral, para que, pacífica e
ordeiramente, digam um “não” e um “basta” a esses golpistas que
pretendem, cada vez mais prestigiar uma pequena minoria privilegiada.

No ato, ao começar a leitura coletiva do manifesto assinado por mais de
cento e cinquenta entidades, nas vozes emocionadas dos participantes, como
um jogral, viveu-se um momento de atualização histórica e de confirmação dos
valores democráticos. O público viu-se diante da história de um passado que não
passou. Um passado ainda aberto em feridas que não cicatrizaram e, muitas
vezes, sangram. O golpe, um dos fatos mais sinistros da nossa história, trouxe
seqüelas que continuam presentes:
Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do golpe que
implantou a ditadura militar brasileira, que atingiu violentamente nosso
povo por longos 21 anos. Mais de 70 mil pessoas foram presas e
perseguidas e 437 foram mortas e desaparecidas, de acordo com
levantamento realizado por familiares das vítimas nas últimas quatro
décadas. Esse número pode chegar a milhares se considerado o
extermínio de indígenas a mando dos governos militares.

A importância política do ato no pátio do DOI-Codi foi exaltada pelo
manifesto. Foi lembrado, com tristeza, o fato de que a OBAN, instituição de
violência, covardia e de injustiça, uma experiência nefasta, se transformou em
DOI-Codi, e se multiplicou para todo o território nacional e seus métodos de
tortura e extermínio foram introduzidos em países da região, levando truculência
e morte aos que ousaram sonhar e lutar para libertar a América Latina das garras
do grande capital e do imperialismo norte-americano. O manifesto destacou este
significado político:

5

Rubens Beyrodt Paiva nasceu em 26 de dezembro de 1929, em Santos (SP) e foi assassinado
depois de torturas no DOI-Codi/RJ em janeiro de 1971. É um dos desaparecidos políticos pela
ditadura militar. Foi um ativo deputado federal pelo PTB e foi cassado pelo primeiro Ato
Institucional, de 9 de abril de 1964.
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A realização deste ato no prédio que abrigou a Operação Bandeirante
(Oban), depois Destacamento de Operações de Informações do
Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército,
onde foram torturadas milhares de pessoas e assassinadas dezenas
de homens e mulheres, é simbólica para o movimento democrático e
de defesa dos direitos humanos em nosso país. A experiência de reunir
forças policiais e militares sob o comando do Exército, iniciada neste
local, se estendeu para todo o território nacional e para países do Cone
Sul.

Faz-se necessário lembrar que o então Coronel do Exército, Adyr Fiuza
de Castro, o primeiro dirigente do CIE (Centro de Informações do Exército, criado
em 1969) e mais tarde comandante do DOI-Codi do Rio de Janeiro, falou de
maneira cínica e sádica como os homens da repressão criaram a sigla DOI.
Segundo ele, as operações militares contra os militantes políticos que eles
chamavam “terroristas”, como parte da guerra psicológica que se instalou contra
o povo brasileiro, deveriam acontecer conforme as necessidades do aparato
repressivo e não obedecer à burocracia. Por isso foram criados destacamentos
que poderiam ser chamados de destacamentos de ações antiterroristas. Mas,
segundo o Coronel, essas ações foram chamadas:
[...] “operações de informações” e alguém resolver batizá-lo de
(destacamento) de operações de informações. E ficou uma sigla muito
interessante para ele, porque “dói” [...] 6

Realmente, a ocupação pelos movimentos populares do espaço físico do
DOI-Codi/SP, considerado um dos maiores centros de tortura do país, naquele
dia do 50º aniversário do golpe, revestiu-se de uma cerimônia política na qual
demonstrou-se que não houve o esquecimento da barbárie praticada pelo estado
de terror. O não esquecimento é um compromisso de lutar contra a violência do
presente, em que são os pobres, os negros, os indígenas e o povo da periferia
o alvo da violência de estado. Realizar o ato no lugar onde funcionou a máquina
estatal da carnificina, tão violenta e destruidora, é se comprometer com a luta
pela erradicação dos entulhos autoritários da ditadura que fazem parte do
cotidiano. As sequelas da ditadura nos deixaram como herança, cidadanias
incompletas, estados refratários à participação cidadã, uma desconfiança
política que se acentua a cada momento, a impunidade de criminosos. Ao

6

D’ARAUJO, Maria Celina e outros. Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão.
Rio de Janeiro: Editora Relume-Dumará, 1994.p. 51 e 52.
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mesmo tempo, é necessário fazer a denúncia permanente dos crimes da
ditadura e resgatar a verdade histórica das lutas de resistência, registrar e levar
tudo isso ao conhecimento das novas gerações. Portanto, no mínimo, há
necessidade da construção naquele espaço de um centro de memória e de
referência aos direitos humanos como forma de reparação dos danos físicos e
morais de toda a sociedade. O manifesto descreveu com algum detalhe o que
se passou naquele prédio.
Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas neste prédio mais de
oito mil pessoas e mais de cinquenta delas foram assassinadas. Os
assassinatos de militantes da resistência à ditadura eram acobertados
por versões falsas de suicídios, atropelamentos ou mortes em tiroteios.
Muitos deles tinham seus cadáveres entregues às famílias em caixões
lacrados, para esconder as visíveis marcas das terríveis torturas
sofridas. Outros são dados como desaparecidos, pois seus restos
mortais até hoje não foram localizados. A prática de tortura e de outros
crimes contra a humanidade foi generalizada e sistemática. Este prédio
é a clara demonstração disso, pois era possível ouvir, do lado de fora,
o grito das pessoas torturadas por horas e dias seguidos. O terrorismo
de Estado, executado pela ditadura, teve o comando do alto escalão
das Forças Armadas e foi financiado diretamente por muitos
empresários e suas entidades, que se beneficiaram com a ditadura
militar e ainda hoje estão na elite econômica do país e na estrutura do
Estado.

O manifesto denunciou a participação de representantes da FIESP e do
Consulado dos Estados Unidos dentro do aparato repressivo. Não só
contribuíram com apoio financeiro, com falsas propagandas que colocavam a
opinião pública apavorada e intimidada, colaboraram ativamente com a
organização e a mobilização de setores policiais, paramilitares e empresariais
de sustentação à censura, que impediam a manifestação popular, que demitiam
sumariamente trabalhadores. Mas também estiveram pessoalmente presentes
no antro do aparato repressivo.
As frequentes visitas de representantes da FIESP e do Consulado dos
Estados Unidos ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os
interesses e envolvimento do empresariado nacional e estrangeiro na
continuidade da ditadura brasileira. Já é notório que a manutenção da
estrutura da OBAN era feita pelo empresariado, que montou um
sistema de financiamento para os torturadores como prêmio por sua
ação criminosa. Além disso, forneceram carros, combustível,
alimentação, dentre outros benefícios, aos torturadores como mostram
documentos e testemunhas ouvidas pelas Comissões da Verdade.

Aliás, foi fundamental a participação do empresariado paulista no
processo de reestruturação do aparato repressivo e, em particular da Policia e
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do Exército na Operação Bandeirante. Elio Gaspari, no seu livro A Ditadura
Escancarada, descreve a convivência promíscua entre militares da repressão,
integrantes do governo militar e empresariado, tanto industriais como
banqueiros:
A reestruturação da PE paulista e a Operação Bandeirante foram
socorridas por uma “caixinha” a que compareceu o empresariado
paulista. A banca achegou-se no segundo semestre de 1969, reunida
com Delfim num almoço no palacete do clube São Paulo, velha casa
de dona Veridiana Prado. O encontro foi organizado por Gastão
Vidigal, dono do Mercantil de São Paulo e uma espécie de paradigma
do gênero. Sentaram-se à mesa cerca de quinze pessoas.
Representavam os grandes bancos brasileiros. Delfim explicou que as
Forças Armadas não tinham equipamento nem verbas para enfrentar
a subversão. Precisava de bastante dinheiro. Vidigal fixou a
contribuição em algo como 500 mil cruzeiros da época, equivalentes a
110 mil dólares.
Para evitar pechinchas, passou a palavra aos colegas lembrando que
cobriria qualquer diferença. Não foi necessário. Sacou parte
semelhante à dos demais. “Dei dinheiro para o combate ao terrorismo.
Éramos nós ou eles”, argumentaria Vidigal, anos mais tarde. Na
Federação das Indústrias de São Paulo, convidavam-se empresários
para reuniões em cujo término se passava o quepe. A Ford e a
Volkswagen forneciam carros, a Ultragás emprestava caminhões, e a
Supergel abastecia a carceragem da rua Tutóia com refeições
congeladas.Segundo Paulo Egydio Martins, que em 1974 assumiria o
governo de São Paulo, “àquela época, levando-se em conta o clima,
pode-se afirmar que todos os grandes grupos comerciais e industriais
do estado contribuíram para o início da Oban”. Os donativos eram
levados ao general Ayrosa. As empresas nacionais pagaram de acordo
com a vontade de seus diretores. Já as multinacionais americanas
procuraram conselhos no consulado dos Estados Unidos. Se a
consulta era telefônica, o funcionário encarregado do assunto
respondia que ficava a critério de cada um, mas pelo menos um
homem de negócios recebeu uma visita complementar de um
funcionário do consulado que, satisfeito, enumerou as empresas que
já haviam decidido ajudar o combate à subversão.7

Outro ponto nevrálgico que afeta diretamente o estado democrático de
direito e traz insegurança para toda a sociedade é a questão de anistiar os
torturadores da ditadura mantendo-os impunes. A interpretação do Supremo
Tribunal Federal, violando o direito internacional dos direitos humanos, de que
no Brasil os torturadores profissionais, agentes públicos que integravam o
comando repressivo e violento da ditadura militar foram anistiados e, portanto,
não podem ser devidamente processados e punidos, tem permitido a
impunidade de forma permanente e quase generalizada. E, o que é pior, essa

7

GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada: as ilusões armadas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002, p. 62.
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interpretação permite manter intactas as instituições policiais e militares em sua
estrutura, em seu funcionamento e em sua atitude arbitrária e violenta perante a
sociedade civil e os demais poderes da República.
Segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Araguaia, “são inadmissíveis as disposições de anistias, as disposições de
prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que
pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves
violações dos direitos humanos, como tortura, as execuções sumárias,
extrajudiciárias ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados”8. A Corte não
aceita a tese da autoanistia.
O manifesto reiterou a claríssima determinação da sentença do caso
Araguaia de que o Estado brasileiro deve investigar os crimes de sequestro,
tortura e desaparecimento forçado, crimes de lesa-humanidade cometidos pela
ditadura militar:
Para combater o esquecimento e desmontar a estrutura autoritária que
o país herdou da ditadura, é preciso que sejam identificados e punidos
exemplarmente todos os torturadores, seus mandantes e
financiadores. Só assim romperemos a dura herança deixada pela
ditadura e que ainda acoberta os violadores de Direitos Humanos dos
dias atuais.

As entidades organizadoras do ato compreendem que a não investigação
e a não punição dos crimes da ditadura fazem com que se mantenha a mesma
estrutura truculenta do aparato repressivo da atualidade. Este adota, quase sem
restrições, o mesmo modus operandi dos tempos ditatoriais. A lógica da doutrina
da segurança nacional que criou a figura do “inimigo interno” no tempo da
ditadura, a partir do princípio de que “todo cidadão é suspeito até que se prove
o contrário”, continua vigente nos dias de hoje, reforçada por políticas e
iniciativas legislativas. O manifesto registra o protesto e repúdio a esta
continuidade de ações de tortura, de extermínio e desaparecimento forçado:
A cultura da morte praticada pelas Polícias Militares é continuidade do
que fizeram os assassinos do DOI-Codi, com a mesma falsa versão de
resistência seguida de morte para ocultar o extermínio de jovens
negros e pobres das periferias de nossas cidades. A banalização da
8

Sentença do caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) promulgada pela CIDH/OEA
(Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos), em
24/11/2010. Item 171, publicada pela CEV “Rubens Paiva” em 2013.

8
www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

violência por parte da PM é a pior herança da ditadura militar. Além
disso, há as propostas de reformas legislativas conservadoras como a
Lei Antiterror e a Portaria denominada “Garantia da Lei e da Ordem”
que ressuscitam a legislação ditatorial e restauram a figura do “inimigo
interno” contida na Lei de Segurança Nacional.

O manifesto repudia com veemência a ação policial e judicial de
perseguição e punição aos movimentos populares que, no uso de seu direito
democrático, manifestam em defesa de direitos e demonstram suas
necessidades fundamentais e reivindicações.
Não podemos aceitar a criminalização dos movimentos sociais e
populares, ou de suas manifestações. O uso de expressões “inimigo
interno” e “força oponente”, bem como a utilização de armas letais e
ditas não letais, devem ser banidos.

O manifesto apresenta, por último, suas reivindicações e propostas no
sentido de repudiar a ditadura e todas as suas formas de controlar e perseguir a
população. Lembra que a data dos 50 anos do golpe militar ficará na história de
nosso país, como o Dia da Vergonha Nacional.
Que o local que foi um dos primeiros centros estruturados e
institucionalizados de tortura e extermínio de opositores políticos do país seja
preservado, e transformado num espaço de defesa de direitos humanos,
memória e justiça. O público ali presente leu em voz alta:
- Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos
Humanos no Caso Araguaia e reinterpretação da Lei da Anistia;
- Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos e
esclarecimento das circunstâncias e dos responsáveis por suas
mortes; - Identificação e punição dos torturadores, estupradores,
assassinos, mandantes, financiadores e ocultadores de cadáveres;
- Desmilitarização das Polícias e rompimento do ciclo de violência
perpetuado pelas corporações;
- Que esta instalação policial que aqui ainda persiste cujo prédio foi
tombado pelo Patrimônio Histórico, seja imediatamente transformada
em um Memorial em homenagem às vítimas, aos mortos e aos
desaparecidos políticos da ditadura militar;
- Imediata abertura de todos os arquivos da ditadura, em especial da
polícia técnico-científica do estado de São Paulo.

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e as
mais de 150 entidades que organizaram o ato não podiam deixar de destacar os
nomes, registrados ao longo dessas décadas, dos que foram assassinados e/ou
desaparecidos covardemente no DOI-Codi/SP. Foi lida a lista com os seus
nomes.
9
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"Vamos lembrar o nome de cada um dos assassinados neste prédio, em
memória e homenagem às suas vidas e lutas. Desse modo, reverenciamos e
homenageamos suas histórias e papéis de resistentes, a quem tanto deve o
Brasil", assim o deputado Adriano Diogo procedeu à leitura dos nomes.
Alceri Maria Gomes da Silva, Alex de Paula Xavier Pereira, Alexander
José Ibsen Voerões, Alexandre Vannucchi Leme, Ana Maria Nacinovic
Corrêa, Ângelo Arroyo, Antônio Benetazzo, Antônio Carlos Bicalho
Lana, Antônio Sérgio de Mattos, Arnaldo Cardoso Rocha, Aylton
Adalberto Mortati, Carlos Nicolau Danielli (Carlinhos), Dorival Ferreira,
Edson Neves Quaresma, Eduardo Antônio da Fonseca, Emmanuel
Bezerra dos Santos, Flávio Carvalho Molina, Francisco José de
Oliveira (Chico Dialético), Francisco Seiko Okama, Frederico Eduardo
Mayr, Gelson Reicher, Gerardo Magela Fernandes Torres da Costa,
Grenaldo de Jesus da Silva, Helber José Gomes Goulart, Hélcio
Pereira Fortes, Hiroaki Torigoe, Iuri Xavier Pereira, João Batista Franco
Drummond, João Carlos Cavalcanti Reis, Joaquim Alencar de Seixas,
Joelson Crispim, José Ferreira de Almeida, José Idésio Brianezi, José
Júlio de Araújo, José Maria Ferreira Araújo, José Maximino de Andrade
Netto, José Milton Barbosa, José Roberto Arantes de Almeida,
Lauriberto José Reyes, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, Luiz Eurico
Tejera Lisboa, Luiz José da Cunha, Manoel Fiel Filho, Manoel Lisboa
de Moura, Manuel José Nunes Mendes de Abreu, Marcos Nonato da
Fonseca, Norberto Nehring, Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar,
Raimundo Eduardo da Silva, Roberto Macarini, Ronaldo Mouth
Queiroz, Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, Sônia Maria Lopes de
Moraes Angel Jones, Virgílio Gomes da Silva, Vladimir Herzog e
Yoshitane Fujimori.

2. Repercussão dos 50 anos do golpe

O papel das Comissões da Verdade, em todo o território nacional, foi o de
mobilizar e despertar a opinião pública para enfrentar o tema “ditadura militar” e
seus legados perversos e destruidores que permanecem incrustados no
cotidiano da vida nacional. A mobilização da opinião pública, incentivada pela
criação das Comissões da Verdade, levou os mais diversos setores a se
manifestar, organizando debates, seminários e atos públicos no sentido de
repúdio ao golpe e de alertar a sociedade para as sequelas nefastas da ditadura
que ainda permeiam a nossa sociedade e o estado democrático de direito.
Houve tentativas de organizar manifestações em favor do golpe militar,
mas sem sucesso. Houve um professor de direito da USP que defendeu o golpe
militar em sala de aula, mas foi severamente criticado pelos estudantes.
O ato dos 50 anos do golpe militar reforçou a necessidade de transformar
o prédio do DOI-Codi em um espaço de memória dos crimes da ditadura e de
10
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suas vítimas. O prédio já foi tombado em janeiro de 2014 pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo (Condephaat). A Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva”
encaminhou e obteve a revogação do decreto de 1979, assinado pelo então
governador Paulo Maluf, que cedeu o local para o Exército. Há necessidade
urgente de autorização do governo do Estado de São Paulo para que o prédio
se transforme num espaço de memória dos crimes da ditadura militar.
Em Curitiba (PR), os estudantes retiraram o busto do ex-reitor da UFPR,
Flávio Suplicy de Lacerda, que foi Ministro da Educação na época da ditadura e
autor do decreto-lei 477, que cassou e expulsou estudantes das universidades.
O mais importante é que, ao lembrar os 50 anos do golpe de 1964, houve
uma demonstração da atualidade dessa temática frente ao que ocorre no mundo
e no Brasil. O passado está muito presente e não será superado se não houver
de fato uma reparação política, com o significado de resgatar a história, as idéias,
a alma dos movimentos sociais e seus ideais. Deve-se buscar a reparação do
espaço político e social; é necessário consertar o que foi tratado de forma tão
errada e desastrosa que quebrou a confiança e a esperança de todo um povo.
Para isso não há como passar por cima da construção da verdade e da justiça.
Movimentos

populares

como

“Levante

Popular

da

Juventude”,

“Movimento dos Trabalhadores sem Terra” (MST) e do “Movimento dos
Pequenos Agricultores” marcaram a data dos 50 anos do golpe militar brasileiro
com um escracho em frente à casa do Coronel do Exército (da reserva) Carlos
Alberto Brilhante Ustra, um dos principais comandantes de tortura e extermínio
de militantes políticos na época da ditadura militar. Ustra foi comandante do DOICodi de São Paulo entre 1970 e 1974. O escracho foi feito para lembrar que
apesar deste agente público ter sido responsável por centenas de pessoas
torturadas e cerca de 70 militantes assassinados e/ou desaparecidos, Ustra
continua impune, vive em área nobre de Brasília, capital do país. É o único
torturador que foi assim declarado pelo Estado brasileiro devido à ação
peticionada pela família Teles (objeto de um dos capítulos deste Relatório da
CEV “Rubens Paiva”). Em frente de sua casa, foram colocados cartazes com os
dizeres: “Aqui mora um torturador!”
Os camponeses, para lembrar os 50 anos do golpe militar, colocaram no
gramado em frente à Esplanada dos Ministérios e o Congresso Nacional 1.196
11
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cruzes em referência aos trabalhadores do campo assassinados pela ditadura
militar.
O Estado brasileiro não encaminhou até o momento um pedido de
desculpa e de reconhecimento pelas graves violações de direitos humanos
causadas na época, com conseqüências gravíssimas nos dias de hoje. Ao
contrário, nos países vizinhos do Cone Sul, seus governantes foram capazes de
pedir desculpas perante seus povos pelos horrores cometidos pelas ditaduras.
Na Argentina, mais de 20 oficiais estão nas prisões, condenados pelos crimes
de lesa-humanidade.

3. O que foi, em síntese, a ditadura militar brasileira?
A ditadura brasileira se implantou por meio de um golpe militar no dia 31
de março de 1964, que depôs o Presidente da República, João Goulart,
legitimamente eleito pelo voto popular. Este processo que culminou com este ato
golpista foi preparado ao longo de vários anos de forma ardilosa. Com base na
doutrina de segurança nacional e de desenvolvimento, formulada pela Escola
Superior de Guerra, com o apoio do IPES (Instituto de Pesquisas Sociais) e do
IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) o golpe militar contou com uma
preparação que se deu em pelo menos 25 anos9.
A doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento se constitui num
arcabouço teórico a serviço de uma ideologia de guerra que tem como alvo
eliminar e controlar o “inimigo interno” por um lado, e, por outro, criar um
desenvolvimento dependente e de entrega das riquezas do país. Esta política de
desenvolvimento se deu a partir da abertura escancarada do mercado brasileiro
para as multinacionais, com as riquezas naturais à disposição e a mão-de-obra,
barata e submissa à exploração do parque industrial em expansão. Para atrair
os investidores estrangeiros, era necessário proibir greves e manter salários
baixos. A ação política da ditadura militar transformou o Brasil numa área
prioritária de investimentos estrangeiros a pretexto de que o país se tornasse
9

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 2ª edição. Petrópolis:
Editora Vozes, 1984.p.35.

12
www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

uma grande potência. A política de segurança nacional foi intensificada com a
implementação de um aparato repressivo, controlador, capaz de perseguir,
sequestrar, torturar e exterminar militantes políticos, com a justificativa de
combater a “subversão” e manter a ordem.
O Estado de Segurança Nacional, ao criar um aparato repressivo armado
capaz de impor sua vontade e ordem, com o uso da violência e da arbitrariedade,
e coagir de forma constante a população, estabelece a ditadura em todos os
campos de funcionamento da sociedade e do próprio estado, seja no legislativo,
executivo, judiciário em todo o território nacional, seja na área econômica, social,
política.
[...] Desse modo, a responsabilidade pelo controle das atividades
subversivas ou revolucionárias dota as forças militares de poderes
praticamente ilimitados sobre a população.
É evidente que semelhante doutrina põe em sério risco a defesa dos
direitos humanos. Quando é impossível determinar com exatidão quem
deve ser tido como inimigo do Estado e que atividades serão
consideradas permissíveis ou intoleráveis, já não haverá garantias para
o império da lei, o direito de defesa ou a liberdade de expressão e
associação. Mesmo que sejam mantidos na Constituição, tais direitos
formais só existem, na prática, segundo o arbítrio do Aparato Repressivo
do Estado de Segurança Nacional. Todos os cidadãos são suspeitos e
considerados culpados até provarem sua inocência. (...) 10

Na

Doutrina

de

Segurança

Nacional,

o

principal

objetivo

do

desenvolvimento econômico está voltado para a defesa militar em detrimento
das necessidades materiais básicas da população.
O general Golbery do Couto e Silva11, um dos intelectuais que fundamenta
a doutrina de Segurança Nacional explica:
Daí um novo dilema – o do Bem-Estar e o da Segurança, apontado por
Goering, em dias passados, sob a forma menos justa, mas altamente
sugestiva, de seu conhecido slogan “Mais canhões, menos manteiga”.
E, na verdade, não há como fugir à necessidade de sacrificar o BemEstar em proveito da Segurança, desde que essa se veja realmente
ameaçada. Os povos que se negaram a admiti-lo aprenderam no pó da
derrota a lição merecida.12

10

Idem, p.40.
Brasil Nunca Mais. 3ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p.70.
12
SILVA, Golbery do Couto. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora,
1967, p.13. apud Brasil Nunca Mais. 3ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p. 70.
11
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O sistema de segurança nacional do estado foi reestruturado para as
ações beligerantes para uso interno e internacional. Teve o apoio fundamental
do Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI) que investiu
principalmente na indústria de equipamentos bélicos. Este Grupo começou a ser
conspirativamente construído antes do golpe de 1964. Durante a ditadura, o
Brasil chegou a ser um dos países principais na exportação de armamentos.13
Por exemplo, no Chile e em outros países, as manifestações populares eram
reprimidas pelos tanques de guerra, os brucutus, fabricados pela Engesa14.
Foi criado o Sistema Nacional de Informações (SNI), em 13 de junho de
1964, para “superintender e coordenar em todo o território nacional as atividades
de informação, em particular as que interessem à Segurança Nacional”. Era um
órgão estatal que funcionava como uma máquina de informações desde os
interrogatórios até o Conselho de Segurança Nacional. O comandante do órgão
recebia o título de ministro e tinha reuniões diárias com o ditador, Presidente da
República. Dois ministros do SNI, Emilio Garrastazu Médici e João Baptista de
Oliveira Figueiredo, ocuparam o cargo de Presidente da República durante a
ditadura militar.
O SNI foi a primeira aplicação legal da doutrina de segurança nacional e
lançou as bases para o imenso aparato repressivo.
Com o recrudescimento da ditadura, houve necessidade de reorganizar e
articular o aparato repressivo. Tratou-se de integrar as Forças Armadas
(Exército, Marinha, Aeronáutica), a Polícia Federal, as polícias estaduais sob um
mesmo comando.
Assim, como já foi aqui descrito, foi criada a primeira experiência de
repressão integrada, com militares e policiais convivendo num mesmo espaço
físico, em São Paulo, com o nome de Operação Bandeirante (OBAN), em 1969,
na sede da 36ª Delegacia de Polícia. O dinheiro veio das multinacionais como o
Grupo Ultra, Ford, General Motors, entre outras15.
13

Brasil Nunca Mais, p. 72.
A ENGESA - Engenheiros Especializados S/A foi uma empresa brasileira focada no setor
Bélico, fundada em 1963. A Engesa produzia veículos militares como o EE-9 Cascavel e o EE11 Urutu. Chegou a vender seus produtos para 18 países, tudo financiado pelo Erário. A empresa
faliu no início dos anos 1990, deixando uma dívida de R$ 1,5 bilhão, em valores atualizados junto
ao Banco do Brasil e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
empréstimos não pagos.(consulta feita a Wikipedia, em 22/01/2015).

14

15

Brasil Nunca Mais, p.73.
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O novo órgão foi autorizado a agir fora da lei, com o poder arbitrário de
usar a tortura e sequestrar os “suspeitos”, em qualquer lugar, o que lhe garantiu
sucesso no combate a subversão. A partir dessa experiência, criaram-se os DOICodis (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de
Defesa Interna) sob o comando do Exército, que integrava militares e policiais.
O resultado foram as mortes, os corpos ocultados, torturas, estupros e tantas
outras violências.
A censura impedia à opinião pública o acesso às informações do que se
passava. Nesse contexto repressivo, crescia exageradamente o poder do
executivo em detrimento dos poderes legislativo e do judiciário.
O auge do terrorismo do estado se deu com a edição do AI-5 (Ato
Institucional nº 5), em 13 de dezembro de 1968. Estabeleceu por tempo
indeterminado a suspensão das garantias constitucionais. Criou-se de fato o
estado de terror no qual havia autorização para o executivo emitir decretos
secretos16. Desta forma, obrigava-se a pessoa a obedecer a uma lei cujo
conteúdo ela desconhecia. A ditadura atingiu, num primeiro momento,
fundamentalmente, os trabalhadores ditos como comunistas, sindicalistas,
funcionários do estado próximos ao governo Goulart, políticos, intelectuais e
militares com ideais democráticos.
Num segundo momento, prioritariamente foram os estudantes e as
organizações de luta armada no campo e nas cidades. Os camponeses e
indígenas foram duramente atingidos.
No último momento foram os dirigentes de todos os grupos mesmo
aqueles que não aderiram à luta armada, como foi o caso do Partido Comunista
Brasileiro, conhecido como o partidão.
As lutas populares resistiram e tomaram novas formas de ação e
intervenção mesmo sendo perseguidas, ameaçadas e duramente atingidas.

Recomendação:

16

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil. p.159: O “decreto lei secreto”,
como é chamado, é o decreto lei no. 69534, editado em 11 de novembro de 1971. Ver Diário
Oficial da União, 11/11/1971.
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Incluir nos currículos escolares e demais instituições educacionais, em
todos os níveis, informações, conhecimentos e reflexões sobre a ditadura militar,
o processo de implantação por meio do golpe militar, e as consequências que
ainda persistem nos dias atuais, com vistas a construir o estado democrático de
direito.

16
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Contribuições da Comissão da Verdade para o trabalho de memória e de
justiça

1. Introdução: Do papel da Comissão “Rubens Paiva” no conjunto das
Comissões da Verdade no Brasil

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, por
ter sido a primeira comissão dessa natureza a começar os trabalhos no país,
teve de assumir um papel de protagonismo e de experimentações que
influenciou, decisivamente, o processo de construção da verdade em nosso
país.
Ela sempre foi pautada por uma concepção de que a reconstrução da
verdade era, ainda que fundamental, apenas mais um capítulo do trabalho de
memória e de justiça que deveria ser concretizado pelo Estado brasileiro.
Desse modo, as ações da Comissão sempre foram articuladas com
reivindicações de responsabilização, em todas as esferas, dos autores das
graves violações de direitos humanos.
Isso implicou uma estratégia de refutar, desde o primeiro momento, que
a Comissão da Verdade constituísse uma alternativa à justiça, mais adequada
à transição “negociada” e “controlada” em nosso país. Tampouco orientou esta
Comissão o discurso de “reconciliação” e de “paz social” que em vários
momentos preservaram a impunidade. A consciência do papel catalisador das
energias das lutas dos familiares de desaparecidos políticos e de novos
movimentos sociais nessa temática estava bastante clara desde o início.
Essa consciência se materializou a partir de uma aliança permanente e
estratégica com os grupos de familiares de desaparecidos, fazendo uma opção
pelas disputas públicas no âmbito do conjunto das Comissões da Verdade para
pressioná-las a atender aos reclamos das vítimas.
Assim, as Comissões que surgiram em um contexto de ampla
negociação, inclusive com setores mais conservadores, foram levadas para
além de seus limites iniciais. A Comissão Paulista polarizou, por exemplo, com
a Comissão Nacional da Verdade publicamente, escancarando as diferentes
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concepções sobre a construção social da verdade e o maneira de levar adiante
essa tarefa em nosso país.
Isso fica evidente quando se analisam os debates relativos ao grau de
abertura para os movimentos sociais de direitos humanos e os grupos de
familiares de desaparecidos. Enquanto que a Comissão de São Paulo sempre
esteve vinculada, declaradamente, a tais grupos, a Comissão Nacional teve
dificuldades em integrar essa participação em seus trabalhos, com o receio de
que assumir a centralidade da perspectiva das vítimas pudesse deslegitimar
as investigações em andamento e os resultados alcançados.
Fato que merece registro é que a Comissão de São Paulo instalou uma
tensão quanto a este aspecto que foi capaz de provocar deslocamentos
importantes nas demais comissões, que passaram, cada vez mais, a contar
com o apoio e o auxílio das vítimas (ex-presos e parentes de desaparecidos
políticos).
Outro ponto de divergência entre ambas comissões e que teve enorme
repercussão foi a realização de audiências e outros espaços abertos para a
opinião pública. Enquanto a linha hegemônica da CNV era no sentido de que
as investigações deveriam ocorrer em caráter sigiloso ou reservado, a
Comissão de SP optou pelas audiências públicas com abertura para
colaborações, reforçando o grupo que tinha essa concepção dentro da CNV, a
ponto que, mais tarde, este se tornaria o modelo de atuação central da própria
CNV1.
Uma pressão também importante que a Comissão paulista realizou e
que teve resultados concretos na ação da CNV se refere à incorporação de um
recorte de gênero e LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transgêneros), bem como dos povos indígenas nas investigações e com
capítulo próprio no relatório. Graças à audiência da Comissão paulista, para a
qual a CNV foi convidada a tomar parte na organização, no dia 8 de março de
2013, chamada Verdade e Gênero2, a própria CNV constituiu um grupo de
trabalho com este tema. Do mesmo modo, a audiência da Comissão de SP
sobre ditadura e movimento LGBT, realizada em 26 de novembro de 2013, foi

1

http://www.cartacapital.com.br/destaques_carta_capital/que-verdade-e-essa
http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=333813

2

www.verdadeaberta.org

Relatório - Tomo I - Parte III: Ações de Resistência e Medidas de Justiça de Transição

fundamental para a CNV incorporar essa dimensão do recorte da sexualidade
em suas apurações 3 . Em relação aos povos indígenas, as audiências
realizadas pela Comissão “Rubens Paiva”, conforme afirmou a comissionada
Maria Rita Kehl na Alesp em 3 de novembro de 2014, foram importantes para
que o tema fosse mantido no relatório final da Comissão Nacional.
Assim, a Comissão elaborou para o esforço de ampliar ao mandato legal
e o horizonte político desse processo de busca pela verdade. Além disso,
incentivou de perto a criação de comissões da verdade em municípios, como
em Bauru, Santos, Cubatão e outros, bem como em sindicatos e universidades.
Destaque especial para o apoio desta Comissão para a luta pela comissão da
verdade da USP, buscando uma reparação para o caso da professora de
química dessa instituição, Ana Rosa Kucinski, que até então não tinha sido
devidamente lembrada e homenageada.

2. Relação com o sistema de justiça e as instituições de segurança
pública

A Comissão “Rubens Paiva”, desde seu início, apropriou-se do
discurso da justiça de transição não para preservar e justificar os bloqueios à
verdade e à justiça, mas, ao contrário, para tensionar esses limites e levar o
processo de acerto de contas até suas últimas consequências.
Com efeito, um risco sempre presente no processo de construção da
verdade em nosso país passava pela lógica da conciliação ou pela sua versão
mais contemporânea, que é conhecida como lógica da governabilidade. A ideia
de que os pactos fundantes da democracia foram obtidos por meio de
consensos, ainda que forçados, sempre foi um princípio que norteou as ações
de governo quanto a essa temática.
Esse tipo de pensamento justificou retrocessos, impondo o
silenciamento e o esquecimento como políticas públicas sob o argumento de
que qualquer passo mais ousado poderia levar a uma desestabilização do
sistema político.

3

http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=347156
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A ditadura brasileira marcou profundamente a própria democracia, não
apenas como uma herança autoritária, mas como escolha do presente em
perpetuar esse legado.
Na composição da transição, nenhum militar foi preso e nenhuma
reforma institucional mais profunda foi realizada nas forças de segurança
pública ou nas Forças Armadas.
Por outro lado, “as vítimas tiveram acesso aos processos reparatórios,
porém com poucas medidas de reconhecimento da sua condição (lugares de
memória, publicações, discursos, tratamentos de saúde, acolhimento efetivo
etc). Constantemente, o governo brasileiro em período democrático fez uso do
discurso de justiça de transição ao mesmo tempo em que negou ou dificultou
o acesso à justiça, com alguns entes estatais patrocinando iniciativas de
concretização de direitos humanos enquanto outros órgãos oficiais agem em
sentido oposto, pressionando pela impunidade dos torturadores da ditadura.
Como o Estado democrático não cumpriu a sentença proferida pela justiça
nacional na ação movida pelos familiares dos oposicionistas mortos na região
do Araguaia, os movimentos de direitos humanos tiveram que recorrer ao
Sistema Interamericano de Direitos Humanos”4.
Por essa razão, a Comissão de São Paulo tomou muito cuidado para
assumir sua condição de órgão oficial, sem nunca descuidar do perfil militante
de seus integrantes e do seu papel político nas mobilizações mais amplas da
sociedade brasileira. Para tentar superar essa ambiguidade na atuação estatal
até então, que promovia avanços pontuais preservando bloqueios estruturais,
esta Comissão adotou a concepção denominada “holística” de justiça
transicional, que afirma a insuficiência e a ineficiência da adoção de
mecanismos isolados.
Afinada com o direito internacional, nos termos do Relatório do
Secretário-Geral ao Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas (ONU), n. S/2004/616 de 23 de agosto de 2004, intitulado O Estado de
Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-conflito, é a
seguinte essa definição:

4

Edson Teles e Renan Quinalha, ‘Achievements and Limits of Transitional Justice in Brazil’, in
Nina Schneider and Marcia Esparza, eds. “Transitional Justice” and the Legacies of State
Violence in Latin America (Lexington/Rowman and Littlefield, forthcoming).
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[...] a noção de justiça de transição discutida no presente relatório
compreende o conjunto de processos e mecanismos associados às
tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande
legado de abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os
responsáveis prestem contas de seus atos, que seja feita a justiça e
se conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais
e extrajudiciais, com diferentes níveis de envolvimento internacional
(ou nenhum), bem como abarcar o juízo de processos individuais,
reparações, busca de verdade, reforma institucional, investigação de
antecedentes, a destituição de um cargo ou a combinação de todos
esses procedimentos5 .

Graças ao incremento de mobilização advindo com o início dos
trabalhos investigativos de Comissões da Verdade espalhadas por todo o país,
com a ampliação da atuação da Comissão de Anistia, com os escrachos dos
movimentos de juventude e com multiplicação das ações penais ajuizadas pelo
Ministério Público Federal, entre outros fatores de impulso, o debate sobre o
sentido e o alcance da anistia prevista na Lei 6.683/1979, que chegou ao STF
e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, passou a ocupar um lugar de
destaque nos círculos acadêmicos e políticos.
A Comissão fez sua parte, publicando e debatendo amplamente a
decisão condenatória da Corte Interamericana, que conta com um capítulo
específico no presente relatório.
Com o intuito de pressionar o Estado para responsabilizar os crimes
contra a humanidade, a Comissão colaborou estreitamente com o Ministério
Público Federal, especialmente com seu Grupo de Trabalho Justiça de
Transição, aportando material coletado nas investigações e audiências
públicas e acompanhando diretamente os processos judiciais na Justiça
Federal.
Esta Comissão também empreendeu uma longa luta pela abertura
total e irrestrita dos arquivos do IML e do Instituto de Criminalística do Estado
5

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. O Estado de Direito e a justiça de transição em
sociedades em conflito ou pós-conflito. Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília,
Ministério da Justiça, n. 1, p. 320-351, jan./jun. 2009. p. 325. Esse entendimento é inteiramente
corroborado pelo recente relatório também do Secretário-Geral da ONU para o Conselho de
Segurança, S/2011/634 de 12 de outubro de 2011, chamado “The rule of law and transitional
justice in conflict and post-conflict societies”, no qual se afirma novamente que as “iniciativas
de justiça de transição podem envolver tanto mecanismos judiciais quanto não-judiciais,
inclusive processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma institucional, expurgos
e demissões”. No original: “Transitional justice initiatives may encompass both judicial and nonjudicial mechanisms, including individual prosecutions, reparations, truth-seeking, institutional
reform, vetting and dismissals”, mimeo, p. 6.
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de São Paulo, com a realização de audiências públicas, reuniões com
autoridades, pedidos de documentos com base na Lei de Acesso a
Informações, enfim, toda uma atuação orientada a democratizar esse aparato
de segurança pública que ainda na democracia tem um funcionamento muito
aquém do que se pode esperar dele.
A desmilitarização das polícias também foi um tema recorrente na
ação da Comissão, que sempre buscou demonstrar as ligações entre o
passado autoritário e as violências que permanecem no presente por parte das
forças de segurança.

2. A tentativa de retificação dos atestados de óbito dos mortos e
desaparecidos

A retificação dos assentos de óbito, para que a verdade pudesse constar
dos registros dos mortos e desaparecidos políticos, foi uma prioridade da
Comissão desde a primeira hora.
A Lei n. 9140, de 1995, reconheceu a responsabilidade em abstrato do
Estado brasileiro pelas mortes e desaparecimentos, declarando que uma lista
anexa com 136 nomes estavam mortos para todos os fins legais. No entanto,
essa solução jurídica não proveu reparação integral às famílias, que
desejavam saber o que tinha se passado com seus entes queridos, onde
estavam seus corpos ou restos mortais e quem havia praticado essas
violações graves de direitos humanos.
Tentou-se, com essa lei, superar alguns dos transtornos mais imediatos
advindos da situação perversa do desaparecimento forçado, sobretudo a
questão familiar e sucessória. Mais de dez anos do fim da ditadura, as famílias
ainda não sabiam qual era o status jurídico preciso do seu ente desaparecido.
Contudo, como dito, a responsabilização abstrata do Estado se deu,
justamente, para impedir uma responsabilização concreta de seus agentes e
o desvelamento da verdade sobre os fatos históricos.
Nos atestados de óbito, apenas passou a constar que os desaparecidos
eram mortos de acordo com a Lei 9140, de 1995. Ou seja, como se a causa
morte dessas pessoas fosse uma lei e não a ação violenta do terrorismo de
Estado.
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Desse modo, o projeto de retificação dos atestados de óbito tinha um
papel prático para as famílias e simbólico do ponto de vista da justiça que era
fundamental para mudar a cultura política da sociedade brasileira que ainda
hoje convive com violências de Estado em índices elevados.
Diversas foram, no entanto, as dificuldades encontradas devido à
estrutura inadequada de nosso sistema de justiça para tratar de forma coletiva
essa demanda. A primeira é a falta de conhecimento dos operadores do direito
quanto a este delicado tema. Ainda que bem intencionados, não compreendem
a singularidade da necessidade de procedimentos e processos específicos
capazes de dar celeridade nos encaminhamentos. Muitos familiares já têm
uma idade avançada e a demora típica do Judiciário poderia se converter em
ias um expediente de impunidade e de injustiça em relação às vítimas. O
segundo é o excessivo apego aos formalismos e às formas do processo judicial,
sem permitir que tais alterações fossem efetuadas por procedimentos mais
simplificados e extrajudicialmente, o que levou à necessidade de um convênio
com importante instituição que atua na assistência judiciária e na defesa dos
direitos humanos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Na terceira reunião do Conselho Consultivo da Comissão da Verdade
“Rubens Paiva”, realizada no dia 17 de julho de 2013, o Dr. Gustavo Reis, que
representava a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, afirmou que “é
importante chamar uma reunião com a Defensoria Pública de SP e o MP/SP
para apresentar os casos de retificação de assento do óbito e discutir o meio
jurídico mais adequado para essa finalidade”.
Foi neste momento que se começou a viabilizar uma parceria entre esta
Comissão da Verdade e a Defensoria Pública para realização dessa tarefa.
Dois ofícios foram enviados para a Defensoria Pública-Geral para selar esse
compromisso. O primeiro foi o de n. 72 de 2013 e o segundo foi o de n. 81 de
25 de outubro de 2013, no qual constava: “conforme já exposto no Ofício
Externo 72/2013, que solicitava o auxílio da Defensoria Pública do Estado de
SP nos trabalhos da Comissão da Verdade do Estado de SP, vimos, por meio
do presente ofício, apresentar uma primeira lista dos nomes dos mortos e
desaparecidos para que se tomem as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias para a retificação dos seus atestados de óbito, lavrados com base
em informações falsas pela ditadura civil-militar”.
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A lista de caso a que se referia este ofício é a que segue abaixo, que foi
elaborada a partir dos casos já tratados em audiências públicas da Comissão
da Verdade e com cujas famílias tínhamos algum tipo de contato para facilitar
a autorização de ingresso da ação respectiva. Mas a ideia era de ampliar essa
lista para todos os casos tratados por essa Comissão e, até mesmo, chegamos
em levar à CNV o pedido de que ela fizesse esse trabalho em âmbito nacional
para todos os mortos e desaparecidos. Esta foi a primeira lista com a causa
mortis que seria pedida em cada um dos casos:

1.

Luiz Eurico Tejera Lisboa - Foi assassinado por disparos de

arma de fogo efetuados por agentes do Estado Ditatorial na cidade de
São Paulo.
2.

José Maria Ferreira Araújo - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921,na cidade de São Paulo.
3.

Davi Capistrano - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
4.

José Roman - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
5.

João Massena Melo - Foi assassinado sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de
hoje.
6.

Luiz Ignácio Maranhão Filho - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
7.

Walter de Souza Ribeiro - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
8.

Elson Costa - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
9.

Hiran de Lima Pereira - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
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10.

José Montenegro de Lima - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
11.

Maria Augusta Thomaz - Foi assassinada sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
12.

Marcio Beck Machado - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
13.

Neide Alves dos Santos - Foi assassinada sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial na cidade de São Paulo.
14.

Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter - Foi assassinado sob

torturas por agentes do Estado Ditatorial.
15.

Ísis Dias de Oliveira - Foi assassinada sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de
hoje.
16.

André Grabois - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial na região do Araguaia, que desapareceram com seu
corpo até os dias de hoje.
17.

Norberto Nehring - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia, 921, na cidade
de São Paulo.
18.

Carlos Nicolau Danieli - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.
19.

Joaquim Seixas - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial no DOI/CODI, localizado na Rua Tutoia, 921, na cidade
de São Paulo.
20.

Jaime Petit da Silva - Foi assassinado sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial na região do Araguaia, que desapareceram com
seu corpo até os dias de hoje.
21.

Antônio Guilherme Ribeiro Ribas - Foi assassinado sob

torturas por agentes do Estado Ditatorial na região do Araguaia, que
desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
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22.

Lúcio Petit da Silva - Foi assassinado sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial na região do Araguaia, que desapareceram com
seu corpo até os dias de hoje.
23.

Maria Lúcia Petit da Silva - Foi assassinada sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial na região do Araguaia.
24.

Helenira Resende de Souza Nazareth - Foi assassinada sob

torturas por agentes do Estado Ditatorial na região do Araguaia, que
desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
25.

Ana Rosa Kucinski Silva - Foi assassinada sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os
dias de hoje.
26.

Wilson Silva - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial que desapareceram com seu corpo até os dias de hoje.
27.

Virgílio Gomes da Silva – Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI, localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo, sendo que seu corpo encontra-se
desaparecido até os dias de hoje.
28.

Ronaldo Mouth Queiroz - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial.
29.

Emmanuel Bezerra dos Santos - Foi assassinado sob torturas

por agentes do Estado Ditatorial.
30.

Manoel Lisboa de Moura - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial.
31.

Luiz Eduardo Merlino - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.
32.

Francisco Emanuel Penteado - Foi assassinado sob torturas

por agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.
33.

Luiz José da Cunha - Foi assassinado sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia, 921, na
cidade de São Paulo.
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34.

Joelson Crispim - Foi assassinado sob torturas por agentes do

Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia, 921, na cidade
de São Paulo.
35.

Arnaldo Cardoso Rocha - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.
36.

Ana Maria Nacinovic Correa - Foi assassinada sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.
37.

Iuri Xavier Pereira – Foi assassinado sob torturas por agentes

do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia, 921, na
cidade de São Paulo.
38.

Alex de Paula Xavier Pereira - Foi assassinado sob torturas por

agentes do Estado Ditatorial no DOI/CODI localizado na Rua Tutoia,
921, na cidade de São Paulo.

Ao invés de um único processo, considerando a situação homogênea e
típica de várias famílias, seria então necessário ajuizar uma ação individual
para cada morto ou desaparecido que deveria ter seu assento de óbito
retificado, buscando ainda os documentos necessários para comprovar a
situação.
A grande questão é que buscávamos uma medida menos burocrática,
mais coletiva e mais efetiva de solucionar esse problema do que o
convencional processo judicial, que é lento, repleto de incidentes, com
expedientes burocráticos e muitas vezes pouco eficaz nos resultados.
Isso levou à necessidade de conversar com os juízes responsáveis
pelas Varas de Registros Públicos e com os promotores de justiça aí lotados.
Um problema enfrentado, nessa fase, foi a falta de conhecimento desses
agentes

públicos

da

singularidade

desses

casos

de

mortes

e

desaparecimentos, e mesmo da legislação específica que já dispõe sobre tal
matéria em nosso ordenamento jurídico.
A resposta era sempre a mesma, qual seja, de que não havia como
escapar da legislação ordinária brasileira e, portanto, deveríamos mover ações
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individuais para cada um dos casos tratados com todos os ritos e trâmites
convencionais.
Além disso, quando se conseguia sensibilizar os magistrados e
promotores para a importância dessa medida que retificação, ocorria remoção
ou promoção, fazendo com que as conversas voltassem ao seu ponto de início
novamente.
Por essas razões, esse projeto teve enormes dificuldades para ser
concretizado.
No entanto, mesmo depois do convênio celebrado com a Defensoria,
em virtude de mudanças advindas de eleições nessa instituição, as equipes
que começaram e já estavam habituadas ao trabalho foram trocadas, impondo
novamente uma paralisação dos trabalhos.
Fato é que, a despeito de todas as adversidades e dificuldades devido
a essas peculiaridades das diversas instituições vinculadas ao sistema de
justiça, chegaram a ser ajuizadas apenas cinco ações individuais para
retificação dos atestados de óbito. Elas foram escolhidas por estarem melhor
instruídas para propositura imediata.
Os processos foram autuados, no começo de 2014, sob os seguintes
números perante a 2a Vara de Registros Públicos de São Paulo: 103143918.2014.8.26.0100 (Joaquim Alencar de Seixas); 1031446-10.2014.8.26.0100
(Ísis Dias de Oliveira); 1031423-64.2014.8.26.0100 (Carlos Nicolau Danielli);
1031435-78.2014.8.26.0100 (José Maria Ferreira de Araújo); 103144270.2014.8.26.0100 (Luiz Eurico Tejera Lisbôa).
No entanto, as primeiras respostas dos juízes foi no sentido de solicitar
mais documentos e provas para proceder à retificação de assento pleiteado.
O Ministério Público requereu, em todos esses cinco casos, que fossem
juntadas aos autos “cópias de todos os documentos e elementos de provas
produzidos pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” que digam
respeito à situação” de cada um desses desaparecidos ou mortos, bem como
“juntar aos autos a certidão de óbito de inteiro teor em nome de” cada um deles.
O pedido do MP foi acolhido.
Ou seja, mesmo em se tratando de casos já reconhecidos oficialmente
pelo Estado brasileiro, o Judiciário não se convenceu de partida e demandou
maior instrução probatória, algo que já estava superado para as famílias, que
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agora teriam de provar novamente aquilo que já estava consagrado: a
responsabilidade do Estado brasileiro nessas mortes e desaparecimentos.
Espera-se e recomenda-se que essas ações e outras sejam
encaminhadas pela Defensoria Pública para que se atinja o objetivo de
retificação dos assentos tão esperada pelas famílias e ainda não satisfeita pelo
Estado brasileiro até o final dos trabalhos desta Comissão.

Lugares de memória: DOPS e Doi-Codi

Como escrevemos no capítulo específico sobre o tema neste Relatório,
outra frente prioritária de trabalhos e de atuação política desta Comissão foi o
campo das batalhas da memória em torno da tanto da repressão como da
resistência.
O direito à memória, que foi bastante prestigiado pela Comissão,
materializa-se em políticas públicas, audiências, publicações e outras
iniciativas orientadas tanto para homenagear os que foram perseguidos quanto
para esclarecer o funcionamento da repressão, dando ampla repercussão
social a essas informações.
Essa dimensão é fundamental para o processo de construção coletiva
e oficial de uma memória capaz de revelar não somente as formas de exercício
do poder autoritário, mas também enaltecer o papel da resistência de setores
da sociedade civil. Outras medidas simbólicas que a Comissão apoiou foram
a retirada de nomes de violadores dos direitos humanos de ruas e lugares
públicos, bem como a construção de espaços de memória e monumentos em
homenagem às vítimas da criminalidade de Estado.
Diversas iniciativas foram realizadas junto com o Memorial da
Resistência, museu constituído no próprio prédio onde funcionou o DOPS, que
abrigou diversos presos políticos durante a ditadura. Além de participar das
exposições temporárias, a Comissão articulou diversas iniciativas conjuntas,
como alguns dos Sábados Resistentes promovidos por essa entidade.
Vale mencionar também o incentivo importante que a Comissão deu
para grupos artísticos. Por exemplo, ajudou a promover iniciativas do Teatro
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Studio Heleny Guariba e de diferentes trabalhos do grupo Kiwi Companhia de
Teatro.
Além disso, merece destaque o apoio dado à realização da instalação
“Penetrável Genet / Experiência Araçá”, de autoria dos artistas Anna Ferrari e
Celso Sim, que integrou a Bienal de Arquitetura de São Paulo em 2013.
Tal exposição que tematizou a questão dos mortos e desaparecidos
políticos da ditadura, no Ossário Geral do Cemitério do Araçá, foi invadida e
vandalizada na madrugada do dia 2 de novembro, quando foram destruídos
elementos que compunham a instalação.
Além da destruição dos monolitos de mármore que integravam a
instalação, três sacos plásticos contendo ossadas, sendo algumas delas
provenientes da Vala de Perus, foram abertos e o conteúdo foi espalhado, o
que configura, além de crime, um enorme desrespeito com os restos mortais
depositados nas gavetas violadas.
Vale ressaltar que esse ato de vandalismo ocorreu logo após o Ato
Ecumênico “Pelo dever e pelo direito de sepultar os mortos”. Tratou-se de uma
linda homenagem às vítimas da ditadura militar, que foi realizado pelo
movimento por memória, verdade e justiça, com apoio desta Comissão, em 2
de novembro, Dia dos Finados, exatamente no mesmo Cemitério do Araçá.
Diante desses fatos, a Comissão da Verdade exigiu, no ofício n. 119 de
26 de novembro de 2013, enviado para a Secretaria de Segurança Pública de
São Paulo, a “apuração com rigor e urgência das circunstâncias e dos
responsáveis por essa conduta criminosa, que afetou não somente a
instalação artística, mas também constituiu uma afronta à consolidação da
democracia e ao respeito integral aos direitos humanos”. Houve, inclusive, uma
audiência com o Secretário para encaminhar essas investigações.
A Comissão se empenhou de forma intensa para que ocorresse o
tombamento do edifício onde funcionou um dos principais centros de detenção
e tortura da ditadura brasileira, o DOI-CODI/SP, na Rua Tutoia, n. 921.
O pedido de tombamento desse edifício junto ao Condephaat foi
formalizado pelo ex-preso político Ivan Seixas, com o apoio de diferentes
organizações da sociedade civil.
No dia 29 de novembro de 2012, a Comissão da Verdade do Estado de
São Paulo "Rubens Paiva" realizou uma audiência pública para reiterar o
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pedido de tombamento do prédio com o depoimento de inúmeros ex-presos
políticos e autoridades ligadas à área do patrimônio histórico.
Nessa ocasião, a Comissão da Verdade externou sua posição de que
“é preciso que todos os lugares de memória, que carregam a história da
repressão e da resistência durante a ditadura militar brasileira, sejam
preservados e abertos para o diálogo com a sociedade. Somente dessa
maneira será possível cultivar o respeito aos direitos humanos e aos valores
democráticos nas novas gerações”.
A Comissão também realizou uma audiência pública sobre arqueologia
da repressão e da resistência com diversos profissionais e estudiosos da
Unicamp a fim de pensar alternativas de musealização dos lugares de
memória.
Consequente com essa linha política, a Comissão conseguiu a
aprovação, no dia 18 de março de 2014, do Projeto de Decreto Legislativo n.
6 de 2012, de autoria do Deputado Estadual Adriano Diogo, com o objetivo de
revogar a permissão de uso do imóvel localizado na Rua Tutóia, n. 921 dada
pelo Governo do Estado de SP ao Ministério do Exército.
Nesse local, em 1969, foi instalada a Operação Bandeirantes (OBAN),
uma experiência pioneira de coordenação de um sistema repressivo
coordenado a partir do Exército e articulado com aparatos policiais. Tratou-se
de um projeto piloto e semiclandestino envolvendo as forças de repressão que,
por seu êxito em São Paulo, terminou por ser aplicado em várias capitais do
país sob a forma dos Destacamentos de Operações de Informação dos
Centros de Operações de Defesa Interna (DOI/CODI).
Em 9 de agosto de 1979, o Decreto n. 13.757 formalizou a cessão do
imóvel da Rua Tutóia do Governo do Estado de SP para o II Exército, a fim de
que ali se consolidasse o funcionamento do Centro de Operações de Defesa
Interna DOI/CODI de São Paulo, um dos mais violentos centros clandestinos
de detenção e tortura da ditadura militar brasileira.
A iniciativa da cessão teve o apoio do governador da época, Roberto
Costa de Abreu Sodré, do Secretário de Segurança Pública, Hely Lopes
Meirelles, do General José Canavarro Pereira, comandante do II Exército, e
dos Comandantes do VI Distrito Naval e da 4ª Zona Aérea.
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Também o prefeito da cidade à época, Paulo Maluf, forneceu apoio
importante para essa iniciativa das forças de repressão. Segundo Élio Gaspari,
o prefeito da cidade, Paulo Maluf, asfaltou a área do quartel, trocou-lhe a rede
elétrica e iluminou-o com lâmpadas de mercúrio. O governador Roberto de
Abreu Sodré cedeu-lhe espaço numa delegacia na esquina das ruas Tomás
Carvalhal e Tutóia.
Apesar de ter sido extinto automaticamente com o término da ditadura
militar, em 1985, o decreto de cessão de uso permaneceu em vigor. Ali
funciona, ainda quando da conclusão desse relatório, o 36º Distrito Policial
apesar de o prédio ter sido tombado pelo CONDEPHAAT por sua importância
histórica enquanto lugar de memória.
Não se podia entender como, passados quase 50 anos do golpe militar,
nenhum dos Governadores, cujos mandatos transcorreram após o retorno do
regime democrático, preocupou-se em revogar este Decreto. Agora, no
entanto, por iniciativa desta Comissão, pode-se comemorar a revogação forma
desse Decreto, pela relevância simbólica e política dessa medida.
Nessa mesma linha, um dos momentos altos da atuação da Comissão
foi a organização de um ato político-cultural unitário no dia 31 de março de
2014, data que marcou o cinquentenário do golpe de 1964. Em várias reuniões
preparatórias, com diversos setores da sociedade civil e outros órgãos do
Poder Público, houve a concepção e encaminhamento desse ato que reuniu
em torno de duas mil pessoas no pátio do 36o DP, marcando simbolicamente
a ocupação daquele espaço para lembrar as vítimas da ditadura e pedir justiça
pelos crimes ali cometidos.
A programação foi inteiramente composta por manifestações culturais e
houve a leitura de um manifesto por todos os presentes que sistematizava o
acordo existente entre todos os atores políticos que convocaram esse ato.
Assim era o texto do Manifesto que merece registro:
Ditadura Nunca Mais: 50 anos do golpe militar
OBAN / DOI-CODI, centro de extermínio brasileiro
Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do golpe
que implantou a ditadura militar brasileira, que atingiu violentamente
nosso povo por longos 21 anos.
Mais de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas e 437 foram
mortas e desaparecidas, de acordo com levantamento realizado por
familiares das vítimas nas últimas quatro décadas. Esse número
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pode chegar a milhares se considerado o extermínio de indígenas a
mando dos governos militares.
A realização deste ato no prédio que abrigou a Operação
Bandeirantes (OBAN), depois Destacamento de Operações de
Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI)
do II Exército, onde foram torturadas milhares de pessoas e
assassinadas dezenas de homens e mulheres, é simbólica para o
movimento democrático e de defesa dos direitos humanos em nosso
país. A experiência de reunir forças policiais e militares sob o
comando do Exército, iniciada neste local, se estendeu para todo o
território nacional e para países do Cone Sul.
Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas neste prédio mais
de oito mil pessoas e mais de cinquenta delas foram assassinadas.
Os assassinatos de militantes da resistência à ditadura eram
acobertados por versões falsas de suicídios, atropelamentos ou
mortes em tiroteios. Muitos deles tinham seus cadáveres entregues
às famílias em caixões lacrados, para esconder as visíveis marcas
das terríveis torturas sofridas. Outros são dados como
desaparecidos, pois seus restos mortais até hoje não foram
localizados.
A prática de tortura e de outros crimes contra a humanidade foi
generalizada e sistemática. Este prédio é a clara demonstração
disso, pois era possível ouvir, do lado de fora, o grito das pessoas
torturadas por horas e dias seguidos. O terrorismo de Estado,
executado pela ditadura, teve o comando do alto escalão das Forças
Armadas e foi financiado diretamente por muitos empresários e suas
entidades, que se beneficiaram com a ditadura militar e ainda hoje
estão na elite econômica do país e na estrutura do Estado.
As frequentes visitas de representantes da FIESP e do Consulado
dos Estados Unidos ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os
interesses e envolvimento do empresariado nacional e estrangeiro
na continuidade da ditadura brasileira. Já é notório que a
manutenção da estrutura da OBAN era feita pelo empresariado, que
montou um sistema de financiamento para os torturadores como
prêmio por sua ação criminosa. Além disso, forneceram carros,
combustível, alimentação, dentre outros benefícios, aos torturadores
como mostram documentos e testemunhas ouvidas pelas
Comissões da Verdade.
Para combater o esquecimento e desmontar a estrutura autoritária
que o país herdou da ditadura, é preciso que sejam identificados e
punidos exemplarmente todos os torturadores, seus mandantes e
financiadores. Só assim romperemos a dura herança deixada pela
ditadura e que ainda acoberta os violadores de Direitos Humanos
dos dias atuais.
A cultura da morte praticada pelas Polícias Militares é continuidade
do que fizeram os assassinos do DOI-CODI, com a mesma falsa
versão de resistência seguida de morte para ocultar o extermínio de
jovens negros e pobres das periferias de nossas cidades. A
banalização da violência por parte da PM é a pior herança da
ditadura militar.
Além disso, há as propostas de reformas legislativas conservadoras
como a Lei Antiterror e a Portaria denominada “Garantia da Lei e da
Ordem” que ressuscitam a legislação ditatorial e restauram a figura
do “inimigo interno” contida da Lei de Segurança Nacional.
Não podemos aceitar a criminalização dos movimentos sociais e
populares, ou de suas manifestações. O uso de expressões “inimigo
interno” e “força oponente”, bem como a utilização de armas letais e
ditas não letais, devem ser banidos.
Por tudo isso nós, representantes de organizações da sociedade
civil, de entidades sindicais, de partidos políticos, de movimentos
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sociais e das Comissões da Verdade, estamos aqui para execrar e
lamentar essa data, que é o DIA DA VERGONHA NACIONAL. E
estamos aqui para exigir:
- Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de
Direitos Humanos no Caso Araguaia e reinterpretação da Lei da
Anistia;
- Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos
e esclarecimento das circunstâncias e dos responsáveis por suas
mortes;
- Identificação e punição dos torturadores, estupradores, assassinos,
mandantes, financiadores e ocultadores de cadáveres;
- Desmilitarização das Polícias e rompimento do ciclo de violência
perpetuado pelas corporações;
- Que esta instalação policial que aqui ainda persiste, cujo prédio foi
tombado pelo Patrimônio Histórico, seja imediatamente
transformada em um Memorial em homenagem às vítimas, aos
mortos e aos desaparecidos políticos da ditadura militar.
Neste local e nesta data, vamos lembrar o nome de cada um dos
assassinados neste prédio, em memória e homenagem às suas
vidas e lutas. Desse modo, reverenciamos e homenageamos suas
histórias e papéis de resistentes, a quem tanto deve o Brasil.
Que 2014 seja o ano da verdade e também o da justiça.
Ditadura Nunca Mais!
Punição aos Torturadores de Ontem e de Hoje!

A Comissão espera e recomenda que, mesmo após seu encerramento,
haja a constituição de um lugar de memória no prédio onde funcionou o mais
terrível centro de tortura e extermínio da ditadura brasileira e onde hoje ainda
está uma delegacia de polícia.
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