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I. O “Caso JK” e a necessidade de sua elucidação para a 

efetivação do Direito à Memória Nacional e à Verdade no 

Brasil: relato documental das tentativas frustradas de 

dialogar com a Comissão Nacional da Verdade – CNV e o 

bloqueio à produção probatória 

 

1. Em reunião realizada no dia 29 de julho de 2014, a Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva” apresentou à Comissão Nacional da Verdade – CNV 

petição do Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek – GT-JK, nos seguintes termos (Anexo 1):  

 

São Paulo, 24 de julho de 2014 

 

À Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 

À Comissão Nacional da Verdade, 

 

Ref.: Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São Francisco – “GT-JK” 

 

O Centro Acadêmico XI de Agosto, associação civil representativa dos estudantes da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Largo São Francisco,  (...), nos termos 

garantidos pela Constituição Federal, art. 5o, LX e 37, e pela Lei 12.518/2011 (que cria a 

Comissão Nacional da Verdade), arts. 3o e 4o, c.c. com Regimento (instituído pela Resolução 

no. 08/2013), arts. 1o e 25, e demais normativas incidentes, vem apresentar a esta Comissão da 

Verdade o que segue. 

A Comissão Nacional da Verdade, conforme o art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, foi 

criada com os nobres objetivos de: 

 

I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de 

direitos humanos mencionados no caput do art. 1o;  

II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) e 

sua autoria (...);  

III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 

circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos 

mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos diversos 

aparelhos estatais e na sociedade;  

(...) 

V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de 

violação de direitos humanos; 

(...)  
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VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos 

casos de graves violações de direitos humanos (...). 

 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, criada pela Resolução 

n. 879, de 10 de fevereiro de 2012, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem 

dentre seus objetivos o dever de “promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de 

torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria” (art. 2º, II 

da Resolução 879/2012), em colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. 

A mesma lei organizadora da Comissão Nacional da Verdade outorga aos cidadãos 

brasileiros a participação e colaboração para que tais fins sejam alcançados, concretizando 

uma das aspirações cidadãs mais relevantes do período democrático: que a verdade histórica do 

país seja resultado de amplo debate e esclarecimento, no qual sejam ouvidas todas as vozes e 

versões dispostas a cooperar, bem como que sejam considerados todos os elementos e indícios 

existentes. 

Para que tal função seja cumprida por este importante órgão público, a Lei determinou 

uma estrutura jurídica cristalina, na qual o cidadão é – concretizando-se os comandos gerais da 

Constituição Federal – empoderado, uma vez que se dota “qualquer cidadão” da 

“prerrogativa” de “solicitar ou prestar informações” à Comissão, nos termos do art. 4o: 

 

Art. 4o  Para execução dos objetivos previstos no art. 3o (...) 

§ 6o  Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato 

revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou prestar 

informações para fins de estabelecimento da verdade.  

 

A mesma correta e democrática dicção norteia os deveres da Comissão Estadual “Rubens 

Paiva”, segundo os comandos do artigo 8o da Resolução 879/2012. 

Recentemente, foram emitidas pelo Estado brasileiro declarações contraditórias sobre as 

causas da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu motorista, Geraldo 

Ribeiro, em 22 de agosto de 1976: a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo declarou, 

em 10 de dezembro de 2013, ter ocorrido assassinato pelo regime militar; meses depois, em 22 

de abril de 2014, a Comissão Nacional da Verdade, em relatório preliminar, afirmou ter havido 

acidente.  

Tais declarações estatais foram, como se sabe, posteriores a outras, como a do Poder 

Judiciário e a da Comissão “Paulo Octávio”. O Poder Judiciário brasileiro inocentou, em 

sentença e acórdão, o motorista do ônibus Cometa, Sr. Josias Nunes de Oliveira, declarando que 

a totalidade das testemunhas jamais sufragou a colisão do ônibus com o Opala e que a perícia 

apresentada padecia de diversos vícios. A Comissão “Paulo Octávio” afirma a existência da 

“Operação Condor” e suas operações, mas afirma não haver evidências de assassinato. 

Como se vê, o Estado brasileiro, até o momento, emitiu diversas declarações em sentido 

distinto.  

Além disso, inúmeras questões estão pendentes de iluminação, sendo essenciais para que 

se promova o esclarecimento circunstanciado dessa morte e sua autoria, identificando-se as 

instituições envolvidas, suas eventuais ramificações em aparelhos estatais e na sociedade, para 

que haja a correta reconstrução da história.  
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Como exemplos de tais circunstâncias e eventuais ramificações em aparelhos estatais, 

podem ser citados (i) a notícia, veiculada na imprensa, da morte de JK em acidente de trânsito, 

15 dias antes do ocorrido; (ii) a ligação recebida pelo primo de JK, Sr. Carlos Murilo Felício 

dos Santos, solicitando reunião entre JK e Geisel, que se realizaria por aqueles dias; (iii)  o fato 

de JK e seu motorista terem parado em hotel-fazenda de propriedade de militar ligado aos 

Generais Figueiredo e Golbery; (iv) a adulteração do posicionamento dos veículos logo após a 

colisão, antes da perícia; (v) a proibição de aproximação dos cadáveres, operacionalizada por 

militares da Academia Militar das Agulhas Negras; (vi) a colocação do corpo do motorista 

Geraldo Ribeiro em caixão lacrado, enquanto o corpo do ex-Presidente restava no chão, 

enrolado em lençol; (vii) a presença e o comportamento de médico amigo íntimo de Golbery, 

que furtou do local pertences de JK que estavam no carro, como o seu diário; (viii) a enorme 

resistência movida contra a realização de exumação transparente e profissionalizada do crânio 

do motorista; (ix) a declaração do Ministro da Justiça dos Militares, Armando Falcão, para a 

família de que “se alguém teria matado JK, não seria a mando de Geisel, mas sim os militares 

da ‘linha dura’”; (x) a afirmativa da viúva de JK, Sarah Kubitschek, de que o marido foi 

assassinado. 

Essas e outras questões (absolutamente essenciais para o mais completo e definitivo 

esclarecimento dos fatos e circunstâncias relacionados à morte do ex-presidente Juscelino 

Kubitschek e seu motorista) são objeto de investigação atualmente em curso, que busca 

sistematizar, aprofundar e esclarecer todos os procedimentos investigatórios anteriormente 

realizados,1 bem como coletar novas informações e materiais disponíveis para o alcance de tal 

desiderato, de iniciativa do Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São Francisco 

– GT-JK, composto por acadêmicos pesquisadores da Universidade de São Paulo e outras 

instituições, que atuam em caráter voluntário com o objetivo específico de realizar tal 

investigação, tendo a seguinte composição: 

 

Nome Instituição 

1. Marco Aurélio Braga Professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Mackenzie; Mestre em Direito na USP 

2. Lea Vidigal Medeiros Mestranda em Direito na USP 

3. Lucas Bueno Marinho de Moura Graduado em Direito da USP e Pós-Graduando na 

Escola Superior de Magistratura 

4. Raquel Requena Rachid Graduanda em Direito na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e em História na FFLCH-

USP 

5. Luccas Gianini Cartocci Graduando em Direito na USP 

6. Kaíque Rodrigues de Almeida Graduando em Direito na USP 

7. Marina Carvalho Marcelli Ruzzi Graduanda em Direito na USP 

8. Geovana Pedrozo da Silva Graduanda em Direito na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 

                                                        
1. Processo nº 2.629/77, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJ/RJ; 2. Apelação Criminal nº 4.537/78 – TJ/RJ; 3. 

Inquérito nº 273/96 – 89ª DP de Resende – RJ;  4. Relatório da Comissão Externa da Câmara Deputados de 2001 

“Comissão Paulo Octávio”; 5. Relatório da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo “Vladimir Herzog”, de 

2013; 6. Relatório  Preliminar de Pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, de 2014. 
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9. Mateus Maia de Souza Graduando em Direito na USP 

10. Fabrício Augusto de Sousa 

Nascimento 

Graduando em Direito na USP 

11. Victor Takamori Maruyama 

Monteiro 

Graduando na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

12. Guilherme Augusto Ramos Alves Graduando na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

13. João Henrique D’Ottaviano Sette Graduando em Direito na USP 

14. Matheus Zuliane Falcão Graduando em Direito na USP 

15. André Wallace Simonsen Graduando na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

16. Esther Cohim Moreira Graduanda em Direito na USP 

17. Gabriel Bere Motta Graduando em Direito na USP 

18. Giuliano Cardoso Salvarani Graduando em Direito na USP 

19. Igor Moreno Ferreira Graduando em Direito na USP 

20. Fauzi Mozes Jacob Graduando em Direito na USP 

 

O Centro Acadêmico XI de Agosto, a mais antiga entidade de representação estudantil 

brasileira, tendo em vista seu compromisso estatutário com a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, tem uma obrigação com a verdade histórica do Brasil, participando desse 

projeto. 

Para o efetivo cumprimento de seu objetivo, o Grupo de Trabalho Juscelino 

Kubitschek do Largo São Francisco – GT-JK formulou o seguinte plano de pesquisa, a seguir 

resumido (segue anexo o plano na íntegra): 

 

 

PLANO DE PESQUISA 

 

I. A Ditadura Militar e JK 

 

1. Tratamento do tema pela Mídia 

2. Cassação de JK 

3. Inquéritos 

4. Relatório Figueiredo 

5. O “Caso Para-Sar”  

6. Monitoramento no exterior - exílio 

7. Depoimentos 
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II. Operação Condor e JK 

 

1. O Plano Condor 

2. O envolvimento de autoridades brasileiras 

3. Depoimentos 

 

III. Os momentos anteriores à morte  

 

1. Diário de JK  

2. Contatos e registros de articulações com políticos à época 

3. Conversa com Geisel sobre abertura política 

4. Veículos de mídia que transmitiram a notícia falsa dias antes da morte de JK 

5. Passagem de avião de São Paulo para Brasília 

6. Testemunhas do trajeto feito por JK até Resende e sua parada em São Paulo 

7. Ônibus da viação Cometa 

8. Depoimentos 

9. Documentos Universidade de Maringá 

 

IV. A parada no Hotel-Fazenda Villa-Forte 

 

1. Brigadeiro Villa-Forte  

2. Hotel Fazenda 

3. Imprensa local (Resende- RJ) 

4. Imprensa nacional 

5. O dia da morte 

 

V.  Momento da colisão  

 

1. Fontes Documentais Primárias 

2. Imprensa 

3. Repercussão Internacional 

4. Depoimentos 

 

VI. Os momentos imediatamente posteriores à colisão e morte na Dutra 
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1. Preservação do local 

2. Tratamento dos corpos 

3. Guilherme Romano  

 

VII. Os momentos mediatamente posteriores à colisão e morte na Dutra 

 

1. Das pessoas envolvidas no acidente 

2. Do corpo policial, de bombeiros e demais órgãos que assistiam o ocorrido 

3. Dos veículos e objetos envolvidos no acidente 

4. Das testemunhas indiretamente envolvidas no acidente 

5. Dos laudos proferidos 

6. Das pessoas com informações relevantes 

 

VIII. As dúvidas sobre a colisão e morte na Dutra 

 

1. Documentos já produzidos 

2. Depoimentos anteriormente realizados 

3. Perícias 

 

IX. Pareceres 

 

Como se sabe, o Estado brasileiro está obrigado a tornar públicos e acessíveis todos os 

documentos de que disponha em seus arquivos – todos os seus arquivos – referentes a violação 

dos direitos humanos, nos termos indubitáveis da Lei 12.527/2011, conhecida como “Lei de 

Acesso à Informação”: “Art. 3o. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I – observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II – divulgação de informações de 

interesse público, independentemente de solicitações (...)”. O Estado brasileiro, como é cediço, 

assume como dever de, nos termos do artigo 5o., “garantir o direito de acesso à informação”, 

que será franqueada mediante “procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão”, ou seja, a instituição de uma política dotada de 

materialidade e institucionalidade, capaz de tornar os direitos, formalmente garantidos, 

concretamente vivenciados. 

A Lei 8.159/91 dispôs sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 

afirmando em seu artigo 1o. o dever do Estado para com as provas: “É dever do Poder Público a 

gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de 

apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação”. A mesma Lei 8.159/91, ainda em vigor, afirma, nos arts. 2o. e 3o. que 
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“Consideram-se arquivos (...) os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 

públicos” e “gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes 

à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária 

(...)”. Assim, nos termos do art. 4., declara que “Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos (...).” Como se vê, só haverá a fruição do direito de receber a 

informação se o Estado organizar e executar a política, concretamente referida. 

Tal diploma traz a nova feição do antigo “Sistema Nacional de Arquivo”: “Art. 17 - A 

administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições 

arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. § 1º - São Arquivos Federais 

o Arquivo Nacional e os do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da 

Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da 

Aeronáutica. (...) Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos 

documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e 

facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política 

nacional de arquivos”. 

Como se percebe, a política nacional de arquivos públicos estruturou objetivos de 

organização, gestão, preservação e acesso aos documentos, o que é uma das dimensões 

concretas – e não meramente formais – da verdade. 

O Decreto Federal 4.553, de 27/12/2002, juntamente com o Decreto 4.073/2002, 

regulamentou a Lei 8.159/91, determinando diversas obrigações ao Estado, como as constantes 

em seu art. 35, segundo o qual os órgãos públicos e as instituições de caráter público, 

custodiadores de documentos sigilosos, deveriam ter instaladas e em funcionamento suas 

Comissões Permanentes de Acesso, com a obrigação de analisar, periodicamente, documentos 

sigilosos sob custódia, dando conta da tarefa de garantia (por meio dessa política pública) do 

direito à verdade e à memória: “Art. 35. As entidades e órgãos públicos constituirão Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS), com as seguintes atribuições: I – 

analisar e avaliar periodicamente a documentação sigilosa produzida e acumulada no âmbito de 

sua atuação; II – propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade 

hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, renovação dos prazos a que 

se refere o art. 7o.; III – propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade 

hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, alteração ou cancelamento 

da classificação sigilosa, em conformidade com o disposto no art. 9o. deste Decreto; IV – 

determinar o destino final da documentação tornada ostensiva, selecionando os documentos 

para guarda permanente; e V – autorizar o acesso a documentos sigilosos, em atendimento ao 

disposto no art. 39. Parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de suas atribuições e 

responsabilidades, a CPADS poderá ser subdividida em subcomissões”. Nos termos do art. 6o. 

do Decreto supramencionado, o Estado assume o dever de encaminhar semestralmente a 

relação dos documentos desclassificados, contendo nome e sigla do órgão ou instituição, tipo, 

número e data do documento, grau de sigilo original, destinatário e assunto, para publicação no 

Diário Oficial da União, do Distrito Federal, dos Estados ou Municípios, conforme o caso. A 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações dispunha de competência para deliberar sobre a 

classificação de informações sigilosas e “requisitar da autoridade que classificar a informação 

como ultra-secreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação; II – 

rever a classificação de informações ultra-secretas ou secretas, de ofício ou mediante 

provocação de pessoa interessada, observando-se o disposto no art. 7o. e demais dispositivos 

desta Lei; e III – prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra-secreta, 

sempre, por prazo determinado, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar a ameaça 
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externa à soberania nacional ou integridade do território nacional ou grave risco às relações 

internacionais do País”. Como determinado no art. 35, “a não deliberação sobre a revisão pela 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3o. implicará 

a desclassificação automática das informações”. 

A Lei 12.527/2011, acima analisada, revoga todos os termos contrários a si, mas 

mantém a política sistemática de organização, gestão, preservação e acesso aos documentos 

como obrigação material do Estado brasileiro, afirmando, no artigo 11, a figura do “acesso 

imediato”: “Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível. § 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na 

forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 

superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar 

a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 

parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do 

seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse 

órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação”. 

São inúmeros os documentos existentes sob a gestão da política nacional de arquivos, 

referentes ao período da ditadura militar-empresarial, pois o Estado, “pela via do Decreto no. 

5.584, de 18/11/2005, determinou o envio de fundos documentais atinentes ao regime militar ao 

Arquivo Nacional, até então sob a guarda da Agência Brasileira e Inteligência – ABIN –, dos 

extintos Serviço Nacional de Informações – SNI (1964-1990), da Comissão Geral de 

Investigações – CGI (1964-1979), do Conselho de Segurança Nacional – CSN (1964-1980), da 

Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça – DSI/MJ (1946-1986), e da 

Divisão de Inteligência da Polícia Federal (1960-1990)”.2 Por outro lado, conforme informado 

pelo jornal Folha de São Paulo, em 23/09/2011 (“Arquivo sigiloso de órgão de segurança tem 

70 mil papéis”), sabe-se que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

– GSI relatou ao Senado Federal que gerencia mais de 69.000 documentos sigilosos, 

subdivididos em quatro categorias: 2 ultrassecretos, 4.116 secretos, 56.644 confidenciais e 

8.344 reservados. De outra banda, ainda, como relatam os estudiosos, “constam de tais acervos 

várias espécies de documentos, desde impressos, processos, microfilmes, microfichas, 

fotografias, mapas, plantas e desenhos correspondentes, com aproximadamente 9.926.000 

páginas de textos. Até 2009, o Arquivo Nacional já contava com 11.468.676 páginas de texto 

em termos de documentos atinentes a este período de exceção, sendo que a Coordenação 

Regional do Arquivo Nacional, no Distrito Federal, vem recebendo outros fundos documentais 

similares, recolhidos, até 2009, 39 acervos, com 1.291.775 metros lineares, 220.000 microfichas 

e 84 rolos de microfilmes (ou 16.258.676 de folhas de documentos), abrangendo o período de 

1934/2009”.3 

Para o cumprimento de suas finalidades subordinadas à concretização do direito à 

verdade e à memória, a Comissão Nacional da Verdade conta com inúmeros deveres-poderes, 

inclusive atinentes a todo o regime documental acima relatado, nos termos do art. 4o. da lei de 

regência: “Art. 4o  Para execução dos objetivos previstos no art. 3o, a Comissão Nacional da 

Verdade poderá: I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem 

encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente, quando 

solicitada; II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder 

público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo; III - convocar, para entrevistas 

                                                        
2 LEAL, Rogério Gesta Verdade, Memória e Justiça no Brasil – Responsabilidades compartidas: morte, tortura, 

sequestro e desaparecimento no Regime Militar brasileiro – de quem é a responsabilidade, p. 104. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012. 

3 Ibidem. 
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ou testemunho, pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias 

examinados; IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de 

informações, documentos e dados; V - promover audiências públicas; VI - requisitar proteção 

aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça em razão de 

sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade; VII - promover parcerias com órgãos e 

entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de 

informações, dados e documentos; e VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. § 

1o  As requisições previstas nos incisos II, VI e VIII serão realizadas diretamente aos órgãos e 

entidades do poder público. (...) § 3o  É dever dos servidores públicos e dos militares colaborar 

com a Comissão Nacional da Verdade. (...) § 5o  A Comissão Nacional da Verdade poderá 

requerer ao Poder Judiciário acesso a informações, dados e documentos públicos ou privados 

necessários para o desempenho de suas atividades. § 6o  Qualquer cidadão que demonstre 

interesse em esclarecer situação de fato revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa 

de solicitar ou prestar informações para fins de estabelecimento da verdade.” 4 

Assim, em razão do acima exposto, nos termos das normativas acima mencionadas e demais 

incidentes, a bem do cumprimento das funções públicas, respeitosamente requer-se de V. Sas.: 

1. a concretização das providências para viabilização da coleta de depoimentos, obtenção de 

informações e documentos, realização de perícias e outras medidas necessárias ao desígnio de 

chegar à reconstrução histórica definitiva no Caso JK, organizadas na Tabela anexa; 

2. a concretização das providências postuladas nas demais correspondências encaminhadas pelo 

Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São Francisco – GT-JK; 

3. a obtenção e disponibilização de qualquer outro arquivo ou informação de titularidade ou posse 

do Estado, em qualquer esfera federativa e/ou administrativa que diga respeito a Juscelino 

Kubitschek. 

 

À disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Com elevados protestos de respeito, 

 

Centro Acadêmico XI de Agosto 

 

Ígor Moreno Ferreira  

Presidente 

 

 

                                                        
4 Os poderes da Comissão Estadual “Rubens Paiva são previstos do art. 7o da Resolução 879/2012: “Artigo 7º - Para 

execução de seus objetivos de colaboração com a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade poderá: I 

- receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados voluntariamente, assegurada 

a não identificação do detentor ou depoente, quando solicitado; II - requisitar informações, dados e documentos de 

órgãos e entidades do poder público; III - convidar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar 

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; IV - determinar a realização de perícias e diligências 

para coleta ou recuperação de informações, documentos e dados; V - promover audiências públicas; VI - requisitar 

proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça, em razão de sua 

colaboração com a Comissão da Verdade; VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; VIII - solicitar o auxílio de 

entidades e órgãos públicos.” 
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2.  Essa petição do GT-JK, encaminhada pela Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo “Rubens Paiva”, é contemporânea a uma série de manifestações que, de uma maneira 

ou outra, apontaram para a necessidade do aprofundamento das investigações sobre as 

circunstâncias da morte do Presidente Juscelino Kubitschek e de seu motorista, Geraldo Ribeiro, 

como um verdadeiro exercício de cidadania do povo brasileiro, dentre as quais podem ser 

citadas:  

 

(i)  nos dias 12 e 13 de setembro de 2013, na Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco, realizou-se evento em homenagem ao Presidente Juscelino Kubitschek, 

chamado JK – o homem, o Presidente, a atualidade: homenagem do Largo de São 

Francisco, com as presenças de Antonio Magalhães Gomes Filho (Diretor da 

Faculdade de Direito da USP), Regis Fernandes de Oliveira (Prof. Titular da USP), 

João Cesar Kubitschek Lopes (neto de Juscelino Kubitschek), Julia Kubitschek (neta 

de Juscelino Kubitschek), Gilberto Bercovici (Prof. Titular da USP), Alessandro 

Octaviani (Prof. Doutor da USP), José Francisco Siqueira Neto (Diretor da 

Faculdade de Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie), Celso Lafer (Prof. 

Emérito da USP), Rosa Freire de Aguiar (jornalista, viúva de Celso Furtado e 

fundadora do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o 

Desenvolvimento), Ronaldo Costa Couto (biógrafo de JK), Coronel Affonso 

Heliodoro (assessor de JK na Prefeitura de Belo Horizonte, no governo de Minas 

Gerais e na Presidência da República, encaminhou vídeo com depoimento), Carlos 

Murilo Felício dos Santos (vice-líder no governo JK e primo de JK), Jean Claude 

Obry (coordenador do Projeto JK), Luiz Marinho (Prefeito de São Bernardo do 

Campo) e Alysson Mascaro (Prof. Livre-Docente da USP) (Anexo 2); 

 

(ii)  a publicação do Relatório da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo 

“Vladimir Herzog”, no dia 10 de dezembro de 2013, que reuniu 103 elementos para 

concluir pelo assassinato do Presidente Juscelino pelas forças da repressão política, 

no seguintes termos: “Em nome da História do Brasil, da Verdade, e com base em 

103 indícios, evidências, provas, testemunhos, circunstâncias, contradições, 

controvérsias e questionamentos, todos abaixo relacionados, a Comissão Municipal 

da Verdade ‘Vladimir Herzog’, em atividade na Câmara Municipal de São Paulo, 

DECLARA o assassinato de Juscelino Kubitschek de Oliveira, vítima de 

conspiração, complô e atentado político na Rodovia Presidente Dutra, em 22 de 
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agosto de 1976, e consequentemente considera nula a causa mortis oficial, forjada 

no período da ditadura militar, segundo a qual o ex-Presidente da República perdeu 

a vida em consequência de acidente de trânsito, durante viagem de São Paulo para o 

Rio de Janeiro.” (Anexo 3);  

 

(iii)  nos dias 22 de abril e 7 de maio de 2014, petições da advogada Lea Vidigal 

Medeiros para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, exigindo o cumprimento da 

Lei, a fim de que sejam ouvidas testemunhas relevantes para o caso, intercalada por 

resposta da CNV (30 de abril de 2014) (Anexo 4):  

 

“Assunto: Agenda – JK (...) Na semana passada, estivemos 

reunidos com o chefe de gabinete da Presidenta Dilma, Dr. Beto 

Vasconcelos, juntamente com o Sr. Carlos Murilo Felício dos 

Santos, ex-deputado federal e primo de JK, e o Coronel Affonso 

Heliodoro, secretário e homem da mais íntima confiança do 

Presidente. O Dr. Beto ressaltou a extrema relevância de 

realizarmos uma reunião com o Professor Pedro Dallari assim 

que possível, para discutir as circunstâncias e elementos que 

cercam a morte de JK. Desse modo, gostaria de solicitar 

uma agenda com o Professor Pedro. Nessa reunião participarão, 

além de mim: o Sr. Carlos Murilo; Cel. Affonso Heliodoro; o 

Professor Gilberto Bercovici, da Faculdade de Direito da USP, 

que está elaborando um parecer jurídico sobre o assunto; e o Sr. 

Jean Claude Obry, biógrafo e coordenador do Projeto JK. 

Solicitamos a gentileza de que a reunião seja em Brasília, uma 

vez que o Dr. Carlos Murilo e o Coronel Affonso são idosos, e 

não teriam como deslocar-se a São Paulo. Além disso, gostaria 

de saber se é possível obter cópia dos documentos que 

embasaram a elaboração do relatório preliminar divulgado na 

data de hoje sobre o caso.”  

 

“Prezada Lea, 

 

Agradeço seu contato. Meu conhecimento das circunstâncias da 

morte do presidente Juscelino se resume ao material coligido 

pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que acabou por se 

consubstanciar no relatório preliminar de pesquisa e no laudo 

que se encontram acessíveis no site da CNV. 

 

Assim, ademais da minha dificuldade de agenda – resido e 

trabalho em São Paulo, deslocando-me eventualmente ao Rio e a 

Brasília apenas para reuniões da Comissão –, teria muito pouco 

a contribuir com a reunião que você está organizando. Assim, 

sugiro que você se valha do material a que fiz referência. 

 

Fico à sua disposição. 
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Abraço, 

 

Pedro Dallari” 

 

“Prezado Professor Pedro Dallari, Coordenador da Comissão 

Nacional da Verdade,  

 

(...)  

 

Sua resposta é equivocada, em primeiro lugar porque fere direito 

líquido e certo de qualquer cidadão brasileiro, como 

expressamente previsto no artigo 4o. da Lei que criou a 

Comissão Nacional da Verdade. Seu ato é abusivo. Diante da 

‘prerrogativa’ de qualquer brasileiro ser recebido, V. Exa., na 

qualidade de autoridade pública, não tem a possibilidade de 

denegar tal exercício, mas sim o dever de implementá-lo. 

 

Sua resposta afirma como razões a ‘falta de agenda’ e ‘a 

dificuldade de deslocamento de São Paulo a Brasília’ para não 

ouvir personagens da história, ainda vivos, que já são quase 

centenários, mas querem colaborar com a verdade. Isso é 

inacreditável, e chocaria qualquer estudante de história. Que 

verdade histórica é essa, que fica à mercê ‘da sua agenda’? Que 

qualidade tem a reconstrução da verdade que V. Exa. preside, se 

coloca como empecilho uma viagem de uma hora e meia de 

duração? Essas duas desculpas, se fossem o padrão dos 

historiadores, impedir-nos-iam de saber qualquer coisa sobre o 

passado, pois justamente para conhecermos o que aconteceu são 

necessários deslocamentos, a consulta a fontes, ter paciência, 

fazer pesquisa, ouvir as pessoas. É de péssima qualidade a 

‘história’ que V. Exa. está fazendo, produzindo ‘verdades’ 

ilegítimas sobre o passado. V. Exa. não produz a verdade, 

reproduz a ‘verdade’ dos que a montaram anteriormente. A 

‘verdade’ dos vencedores de outrora. 

 

Posso tentar compreender essa recusa em dialogar com a 

história a partir de algumas hipóteses. 

 

A primeira, sua ignorância quanto à riqueza de informações que 

os Srs. Carlos Murilo e Cel. Affonso Heliodoro têm em relação 

aos fatos objeto de sua reconstrução histórica. Como se sabe, 

essas duas figuras partilhavam das mais íntimas confissões 

pessoais e políticas de JK. Foi da casa de seu primo Carlos 

Murilo em Brasília que o Presidente saiu rumo a São Paulo, 

após longas horas de conversa. Com o auxiliar de todas as horas 

Affonso Heliodoro, JK mantinha diálogo ininterrupto. Essas 

foram as pessoas para quem JK descreveu as movimentações 

políticas consigo ocorridas exatamente nos dias que 

antecederam o ‘acidente’. Qualquer Comissão da Verdade do 

mundo optaria por ouvir pessoas com tal conhecimento 



                                                                                                             

 15 

específico e envergadura, que, quase centenários, possuem na 

memória os detalhes de cada conversa, de cada afirmativa, de 

cada detalhe. Qualquer levantamento da verdade que ignore o 

que tais pessoas têm a dizer afasta-se do realmente vivido, para 

aproximar-se do arbitrariamente reconstruído.    

 

A segunda hipótese sobre sua recusa em nos receber pode ter a 

ver com o fato de que sua busca pela verdade já tem conclusão, 

antes mesmo de ter começado. 

 

Então, qualquer fato que possa colocar em dúvida suas 

conclusões deve ser evitado, descartado, silenciado, 

deslegitimado, excluído da agenda. Aliás, não seria melhor que 

esses fatos sequer tivessem ocorrido? Assim, V. Exa. não 

precisaria nem lidar com eles. 

 

Não seria melhor que o anúncio da morte de JK na Dutra não 

tivesse sido anunciado publicamente, no rádio, dias antes de 

ocorrer? Não seria melhor que os documentos da Operação 

Condor não o tivessem colocado como alvo? 

 

Talvez fosse melhor se JK e Geraldo não tivessem desviado a 

rota da via Dutra para ir até um hotel-fazenda cujo dono era 

amigo próximo do General Golbery do Couto e Silva, 

articulador da ditadura que conspirou contra a posse de JK como 

Presidente, em 1955. Também seria bom se o médico ligado aos 

Generais Golbery e Figueiredo não estivesse no local (...), 

recolhendo objetos pessoais do Presidente, elementos de prova. 

 

Não seria melhor que o motorista de ônibus não tivesse revelado 

a mala de dinheiro a ele oferecida para assumir a autoria de um 

crime? Não seria melhor que as provas não tivessem sido 

deliberadamente adulteradas e o acesso a elas bloqueado de 

todas as maneiras? Não seria melhor que tudo o que incomoda 

ou questiona as conclusões da ditadura sobre o ‘acidente’ 

deixasse de existir? Assim, seu procedimento de investigação 

seria enormemente facilitado. 

 

Mas, infelizmente, o mundo não é como V. Exa. gostaria que 

fosse, e a verdade é muito mais complexa do que afirmam os 

escassos e duvidosos ‘documentos’, produzidos na ditadura e 

requentados posteriormente, que V. Exa. erige à condição de 

totalidade das provas. ‘A verdade ainda espera por fatos novos’, 

como apontado por Carlos Heitor Cony em sua coluna na Folha 

de São Paulo do dia 29 de abril último. 

 

O problema com o procedimento da CNV é que tais incômodos 

fatos aconteceram e estão diretamente relacionados ao que 

queremos esclarecer. 
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A terceira hipótese é a sua submissão acrítica aos trabalhos dos 

peritos, já em curso, sufragando-os apressada e 

peremptoriamente, sem direito ao contraditório. Esta certamente 

não é a postura de um magistrado. 

 

A quarta hipótese é a pressa que hoje se abate sobre a Comissão 

Nacional da Verdade, duramente pressionada pela imprensa e 

caricaturada como um órgão que ‘não anda’, ‘onde só há 

divergências e nenhuma operacionalidade’, ‘uma aposta que vai 

fracassar’. V. Exa., como é de conhecimento público, foi 

chamado para cumprir a nobre missão de centralizar e organizar 

minimamente os trabalhos da Comissão. Ora, uma vez emitido 

um dos ‘relatórios preliminares’, por que perder mais tempo 

com ele? Vamos em frente, não? Cumprir os prazos, entregar o 

relatório final, certo? Quem sabe até ganhar reconhecimento 

público como um bom gestor, um homem que resolveu um 

problema que outros não resolveram? É pena que, sob essa 

hipótese, soçobre a cidadania brasileira, e pereça sem florescer a 

verdade sobre nossa história. 

 

Outras hipóteses podem existir, Professor. 

 

Mas como saber, se V. Exa. já deu o assunto por encerrado? Se 

JK é página virada? Se os ‘documentos’ produzidos pela 

ditadura e agora referendados pela CNV encerram toda a 

verdade sobre o assunto? Como saber suas motivações, se V. 

Exa. tem tantas outras coisas mais importantes para fazer do que 

ouvir testemunhos vivos que podem colaborar para esclarecer 

um fato a respeito do qual o Estado brasileiro se manifestará? 

 

(...) A ditadura se compraz com a falta de diálogo. A democracia 

a repudia. 

 

Mas, felizmente, em nossa democracia, a ‘verdade’ produzida 

por V. Exa. será submetida a crivo público, pois, diferente do 

que afirmou, o assunto não está encerrado.” 

 

(iv) no dia 3 de junho de 2014, houve a realização da Audiência Pública: a 

Ditadura e a morte do Presidente JK, no Largo São Francisco, com o jurista 

Professor Titular da Faculdade de Direito da USP Gilberto Bercovici, o Presidente da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Deputado Adriano 

Diogo, o Presidente da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo “Vladimir 

Herzog”, Vereador Gilberto Natalini, a fundadora da Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, Sra. Maria Amélia de Almeida Teles (Anexo 5); 
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(v)  no dia 30 de junho de 2014, o Prof. Titular da Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco Gilberto Bercovici exarou Parecer nomeado “A inversão do ônus da 

prova nos crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura: in dubio pro 

victima”, no qual aponta que o direito brasileiro obriga a inversão do ônus da prova 

em benefício da vítima do Estado de exceção, nos seguintes termos (Anexo 6):  
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(vi) no dia 11 de Agosto de 2014, houve evento no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco em homenagem ao Presidente Juscelino 

Kubitschek, que contou com intervenções da atriz Letícia Sabatella, do Presidente da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” Deputado Adriano 

Diogo, do Presidente da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo “Vladimir 

Herzog” Vereador Gilberto Natalini, de Carlos Murilo Felício dos Santos (vice-líder 

no governo JK e primo de JK), de Jean Claude Obry (coordenador do Projeto JK), do 
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Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto Ígor Moreno e do jurista Prof. Titular 

da Faculdade de Direito da USP Gilberto Bercovici; as homenagens musicais 

restaram a cargo de Roberto Menescal e Paulinho Pedra Azul, entre outros; foram 

presenças notáveis na noite de homenagens: Juca Chaves (artista), Rolando Boldrin 

(artista), Serafim Jardim (Presidente do Museu Casa de Juscelino), Rodolfo da 

Rocha Miranda (Presidente da Panair do Brasil), Carlos Alberto Pires 

(Confederação Nacional das Indústrias – CNI), Thiago Barison (Sindicato dos 

Advogados), Roberto Moreno (Procurador-Geral da República do Paraguai), Fábio 

Ulhoa Coelho (Prof. Titular da PUC/SP), Jacinto Guerra (biógrafo de JK), entre 

outros. Nessa data, foi divulgada a existência de “abaixo-assinado” à época com mais 

de 75.000 assinaturas, bem como o prosseguimento da coleta, em campanha de 

ampla mobilização popular, que postula à Presidência da República que reconheça o 

assassinato do Presidente Juscelino Kubitschek pela ditadura militar, realizando 

enterro simbólico de seus restos mortais com as cerimônias de um Chefe-de-Estado, 

junto à Catedral de Brasília, até o momento a ele denegadas pelo Estado brasileiro 

(Anexo 7); 

 

(vii)  no dia 29 de agosto de 2014, deu-se evento no Largo São Francisco, chamado 

Audiência Pública de Apresentação dos Pareceres Jurídicos sobre o Caso JK, com 

as manifestações, dentre outras, do Dr. Luis Gabriel Moreno Ocampo, destacado 

Procurador argentino que atuou no Juicio a las Juntas (julgamento das violações de 

Direitos Humanos cometidos pela ditadura militar na Argentina entre 1976 e 1983 e 

primeiro Promotor nomeado junto ao Tribunal Penal Internacional – TPI); e do Dr. 

Belisário dos Santos Jr., advogado, militante dos Direitos Humanos, ex-Secretário de 

Justiça do Estado de São Paulo e representante do Brasil junto à Comissão 

Internacional de Juristas (Anexo 8); 

 

(viii) são inúmeras as manifestações na imprensa e nas redes sociais sobre o 

caso, como os seguintes exemplos:  

 

i. “Grupo de Trabalho ligado à Comissão Estadual da 

Verdade de SP vai investigar morte de JK – EBC / Agência 

Brasil, de 29.8.2014 (Anexo 9 – a); 

ii. “Faculdade de Direito da USP realiza Audiência Pública 

sobre pareceres jurídicos do Caso JK” – ABAP, Associação 
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Brasileira de Anistiados Políticos, de 26.8.2014 (Anexo 9 – 

b); 

iii. “GT-JK elaborou plano de trabalho para prosseguir as 

investigações sobre morte de JK” – Linha Direta, Diretório 

Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores (anexo 9 

– c); 

iv. Matéria veiculada no Jornal da Cultura, em 11.8.2014 

(Anexo 9 – e); 

v.  Programa JC Debate, da TV Cultura, com a participação 

de José Gregori e Belisário dos Santos Jr., no dia 13.8.2014 

(Anexo 9 – d). 

 

3. No dia 29 de julho de 2014, como relatado, houve reunião da Comissão 

Estadual e os membros da CNV, na qual foi afirmada pela CNV a intenção de não mais 

investigar o caso JK, uma vez que “ele estaria encerrado”, por razões que em absoluto 

convenceram a qualquer dos participantes, principalmente pela completa falta de amparo legal e 

distância entre os adequados procedimentos investigatórios exigidos para o caso. 

 

4. No dia 22 de agosto de 2014, exatos 38 anos após a morte do Presidente 

Juscelino Kubitschek, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e o GT-

JK peticionaram uma vez mais perante esta CNV, afirmando a necessidade de aprofundamento 

das investigações, tornando claro que as conclusões até o momento exaradas pela CNV não 

guardam legitimidade, dada a esqualidez da análise probatória, desrespeito ao devido processo 

legal na condução das investigações e a fragilidade técnica dos argumentos, nos seguintes termos 

(Anexo 10):  

 

“São Paulo, 22 de Agosto de 2014 

 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 

 

A/C: Coordenador Dr. Pedro Dallari 

 

1.  Hoje, 22 de agosto de 2014, completam-se 38 anos da 

morte do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A 

perseguição que a ditadura militar lhe impingiu está, 

paulatina e irrevogavelmente, sendo reconstituída e tornando-

se acessível aos brasileiros da presente e futuras gerações, a 

fim de que possamos, como Nação, decretar: nunca mais! As 

condições de sua morte – assim como a de inúmeros 

brasileiros brutalizados pelos atos do regime de força – ainda 

não foram esclarecidas, sendo certamente inadequadas e sem 

amparo em nosso Estado de Direito Democrático quaisquer 
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tentativas de dar por encerrado um procedimento 

investigatório ainda carente de respostas basilares. Em uma 

frase: o caso JK não está encerrado. Como exemplos de tais 

circunstâncias a serem amplamente investigadas, podem ser 

citadas, dentre outras, (i) a notícia, veiculada na imprensa, da 

morte de JK em acidente de trânsito, 15 dias antes do 

ocorrido; (ii) a ligação recebida pelo primo de JK, Sr. Carlos 

Murilo Felício dos Santos, solicitando reunião entre JK e 

Geisel, que se realizaria por aqueles dias; (iii) o fato de JK e 

seu motorista terem parado em hotel-fazenda de propriedade 

de militar ligado aos Generais Figueiredo e Golbery; (iv) a 

adulteração do posicionamento dos veículos logo após a 

colisão, antes da perícia; (v) a proibição de aproximação dos 

cadáveres, operacionalizada por militares da Academia 

Militar das Agulhas Negras; (vi) a colocação do corpo do 

motorista Geraldo Ribeiro em caixão lacrado, enquanto o 

corpo do ex-Presidente restava no chão, enrolado em lençol; 

(vii) a presença e o comportamento de médico amigo íntimo 

de Golbery, que furtou do local pertences de JK que estavam 

no carro, como o seu diário; (viii) a enorme resistência 

movida contra a realização de exumação transparente e 

profissionalizada do crânio do motorista; (ix) a declaração do 

Ministro da Justiça dos Militares, Armando Falcão, para a 

família de que “se alguém teria matado JK, não seria a mando 

de Geisel, mas sim os militares da linha dura’; (x) a 

afirmativa da viúva de JK, Sarah Kubitschek, de que o 

marido foi assassinado; (xi) a articulação transnacional do 

terror denominada ‘Operação Condor’ e seus atos no Brasil, 

que tinham no Presidente Juscelino um de seus alvos. 

 

2.  O Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São 

Francisco (‘GT-JK’ - organização da sociedade civil 

brasileira com a finalidade de conhecer a história do País) e a 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva” apresentaram, em 25 de julho de 2014, a esta CNV, 

ofício com plano de trabalho e uma série de diligências 

essenciais a serem executadas e documentos a serem 

analisados, sem os quais nenhuma declaração final sobre o 

caso terá qualquer legitimidade. Serve o presente para 

reiterar tais pedidos e afirmar que as investigações do caso 

JK continuarão, pois não pertencem a um grupo, a um 

partido, a uma comissão, a um intelectual, a um familiar. A 

verdade de um povo pertence a todos os integrantes desse 

povo, das presentes e futuras gerações, e um país digno se 

constrói com o conhecimento da verdade.” 

 

5. No dia 2 de setembro de 2014, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

“Rubens Paiva” e o GT-JK, face à inoperância da CNV e ao bloqueio à produção de provas, que 

obstaculizavam de maneira intransponível o devido processo legal e transformava a investigação 
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levada a cabo nacionalmente em algo sem legitimidade, apresentaram nova petição a esta CNV, 

com o seguinte pedido (Anexo 11):  

 

“Assim, dado (i) o histórico relatado e (ii) as falhas, 

contradições, omissões e obscuridades preliminarmente 

apontadas no relatório da CNV, (iii) conclui-se de maneira 

bastante evidente e circunstanciada pela necessidade de 

prosseguimento e aprofundamento das investigações. 

 

A morte de Juscelino Kubitschek e seu esclarecimento 

compõem um patrimônio jurídico do qual o povo brasileiro 

não pode abrir mão: a verdade sobre suas lideranças políticas. 

Juntamente com uma quantidade enorme de pessoas, JK foi 

acossado por uma máquina repressiva com tentáculos em 

diversas esferas: no sistema político, na construção de 

ideologias e imagens públicas, na manipulação de processos 

judiciais e administrativos, na montagem de alianças com 

outros grupos repressivos internacionais, na sustentação 

financeira junto a poderosos grupos econômicos de tais 

atividades. 

 

Essa máquina repressiva também montou uma monstruosa 

máquina de produção de mentiras. Notícias falsas na 

imprensa, jornalistas dóceis para reproduzir suas versões, 

donos de meios de comunicação agraciados por seu silêncio 

beneplácito com o inominável que se praticava nos porões, 

informantes dentro das redações, expurgos e perseguições 

profissionais a professores e jornalistas que afirmavam outra 

interpretação da realidade.  

 

A máquina repressiva e seu tentáculo simbólico, a máquina 

de mentiras, também trabalhava ‘versões técnicas’ para seus 

atos, produzindo uma enorme quantidade de ‘suicídios’, 

‘acidentes’ e ‘desaparecimentos’, todos ‘fatos inocentes e 

sem causador’, atestados em ‘laudos’, ‘atestados’ e ‘notas 

técnicas’. 

 

A missão precípua das Comissões da Verdade do Estado 

Democrático de Direito brasileiro é confrontar a máquina 

de mentiras da máquina repressiva, contextualizá-la, 

esmiuçá-la, investigá-la, dissecá-la, expondo suas 

contradições, suas conexões, suas falhas lógicas, suas 

falácias, suas imposições somente pela força, jamais pela 

correspondência ao ocorrido.  

 

Se as Comissões da Verdade realizarem essa missão com 

independência, dedicação, humildade e compromisso com os 

brasileiros, do passado, do presente e do futuro, estaremos 

mais preparados, como Nação, para dizer, sem medo: 

NUNCA MAIS!  
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Assim, com base em todo o histórico detalhado e com 

fundamento nas análises dos grupos de trabalho acima 

pontuadas, emerge cristalina a conclusão pela necessidade de 

aprofundamento das investigações do caso JK, pelo que é a 

presente para postular, nos termos do regime jurídico 

incidente: 

 

(a) o cumprimento, por parte da CNV, de todas as 

diligências anteriormente pleiteadas, sem as quais qualquer 

declaração sobre o fato investigado carece de legitimidade 

técnica e de amparo legal, sendo mera repetição das escusas e 

versões do regime ditatorial, e  

 

(b) a transferência da titularidade das investigações, 

internamente à CNV, para o grupo responsável pela 

Operação Condor.”  

 

6. No dia 4 de novembro de 2014, ocorreu evento no Kings College London, 

Inglaterra, denominado Rebuilding The Concept of Rule Of Law Under Transitional Justice 

Process: The Case of Brazil, no qual a integrante do GT-JK Lea Vidigal realizou exposição 

sobre o “Caso JK” e os Professores Emílio Peluso (UFMG) e Alessandro Octaviani (USP) 

realizaram exposição sobre os pareceres jurídicos por eles preparados sobre o caso (Anexo 12). 

 

7. No dia 2 de dezembro de 2014, o GT-JK encaminhou comunicação ao 

Secretário da Presidência da República, Sr. Gilberto de Carvalho (Anexo 13), nos seguintes 

termos:  

 

“Exmo. Secretário da Presidência da República Sr. Gilberto 

de Carvalho, 

1. No dia 11 de agosto deste ano, na Faculdade de Direito do 

Largo São Francisco, foi entregue a V. Exa. petição 

solicitando a realização de diligências probatórias no caso 

JK.  

 

2. Diferentemente do que a Comissão Nacional da Verdade 

postulara até essa data, suas investigações e conclusões 

carecem de técnica e aprofundamento, simplesmente 

ignorando inúmeros e relevantíssimos aspectos do caso. 

Apresentamos a V. Exa. alguns desses elementos capazes de 

iluminar o período de trevas que a ditadura trouxe ao País, 

aos seus cidadãos e aos que divergiam do autoritarismo: (i) o 

documento encaminhado pelo chefe da polícia política 

chilena ao General Figueiredo, colocando Letelier e o 

Presidente Juscelino no mesmo nível de ‘preocupação’ e 

‘providências’; (ii) a parada no Hotel-Fazenda pertencente a 
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militar amigo íntimo do General Golbery e Figueiredo; (iii) o 

anúncio da morte do Presidente em acidente de trânsito dias 

antes do ocorrido, entre inúmeros outros elementos, até o 

momento sumariamente ignorados pela Comissão Nacional 

da Verdade. 

 

3. V. Exa., de público, ao receber o documento, afirmou a 

necessidade de investigar o caso JK, o que seria uma 

obrigação do Estado brasileiro, bem como comprometeu-se a 

tomar medidas para que tal fosse levado a cabo. Em sua 

simpática manifestação, inclusive, convidou os cidadãos e 

cidadãs que lhe entregaram o documento para novo encontro 

em Brasília, entre V. Exa. e aqueles que hoje buscam 

esclarecer a morte de um ex-Presidente da República. 

 

4. Até o momento não conseguimos nos reunir com V. Exa.: 

(i) no dia 21 de agosto, seu gabinete informou-nos que sua 

agenda não estaria disponível; (ii) foi-nos sugerido então que 

agendássemos reunião com o Sr. Lécio Costa. Desde então, 

não recebemos qualquer contato – seja de seu gabinete ou do 

Sr. Lécio Costa. Tentamos, ainda, contato com o Sr. Paulo 

Maldos, que também não retornou nossos contatos. 

 

5. Assim, é a presente comunicação para (i) indagar quais 

providências V. Exa. tomou em relação ao documento 

entregue; (ii) postular, mais uma vez, que consigamos nos 

reunir, para debater as providências que entendemos 

necessárias. 

 

Durante a campanha eleitoral que acaba de se encerrar, 

inúmeras foram as manifestações referentes à postura de 

transparência e verdade que a Presidenta reeleita empreendeu 

e pretende empreender para transformar o Brasil que temos 

no Brasil com que sonhamos. Foi afirmado inúmeras vezes 

que a verdade venceria a mentira; foi afirmado inúmeras 

vezes que a democracia venceria o autoritarismo; foi 

afirmado inúmeras vezes que os fracos seriam defendidos 

contra a injustiça dos fortes; foi afirmado inúmeras vezes que 

o Brasil precisa ter coragem, e não curvar-se. 

 

Somos brasileiros que concordamos com todas essas 

afirmações. Somos brasileiros que queremos transparência, 

que queremos a verdade, que queremos a democracia, que 

repudiamos a injustiça da força bruta, que queremos um 

Brasil resoluto e não curvado. Por isso, Sr. Gilberto de 

Carvalho, somos brasileiros que queremos uma investigação 

decente sobre a morte de um ex-Presidente da República. 

Certos de contar com seu apoio, 

GT – JK” 
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8. No dia 3 de dezembro de 2014, foram encaminhados 26 (vinte e seis) ofícios à 

CNV, reiterando pedidos de instrução realizados desde o início e nunca executados ou 

respondidos, bem como nominalmente reiterando a solicitação de oitiva das seguintes 

testemunhas (Anexo 14): 

 

1. Adhemar de Barros Neto 

2. Anna Lee Rosa de Freitas 

3. Anthony Pereira  

4. Carlos Heitor Cony 

5. Carlos Murilo Felício dos Santos 

6. Carmen Hertz Cádiz 

7. Cláudio Guerra 

8. Affonso Heliodoro dos Santos 

9. Dicler Simões Filho 

10. Duane Ramsdell “Dewey” Clarridge 

11. Frederick Latrash 

12. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda 

13. Henry Alfred Kissinger 

14. Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez 

15. Jorge Serpa 

16. Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (filho) 

17. Luis Clemente Faustino Posada Carriles 

18. Luíza Villameá 

19. Maria Christina Thedim Miranda de Carvalho 

20. Maria Helena Moreira Alves 

21. Mário Bernardo Garnero 

22. Mario Neira Barreiro 

23. Mauro Ribeiro 

24. Rubens Marques dos Santos 

25. Sepúlveda Pertence 

26. Serafim Jardim 
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9. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, no caso ora descrito, nunca 

apresentou qualquer resposta formal, nunca deu qualquer apoio às investigações aqui descritas, 

de qualquer espécie, material, institucional ou simbólico. A Comissão Nacional da Verdade – 

CNV não se abriu ao diálogo, não ouviu posições que pudessem colaborar para enriquecer seu 

trabalho. A Comissão Nacional da Verdade bloqueou o debate. Fechou-se completamente.  

 

10. Portou-se, é forçoso e dolorido concluir pelo acima documentalmente 

exposto, não como uma Comissão Nacional da Verdade, mas como a dona da verdade nacional.  
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II. Análise técnica do posicionamento da Comissão Nacional 

da Verdade – CNV no “Caso JK”: investigação e conclusão 

com baixa qualidade técnica 
 

 

II.A. Documentos da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o 

“Caso JK”:1 descrição de sua organização de conteúdos 

 
 

II.A.1. “Relatório preliminar de pesquisa da CNV sobre o caso Juscelino 

Kubitschek” 

 
1. O “Relatório preliminar de pesquisa da CNV sobre o caso Juscelino 

Kubitschek” datado de 22 de abril de 2014, Brasília, assinado pela Comissão Nacional da 

Verdade – CNV está assim estruturado: “1. O ESCLARECIMENTO DE GRAVES 

VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS PELA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE” 

(fls. 2-3); “2. O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DO EX-PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK PELA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE” (fls. 4-9). 

Assim, são cerca de cinco páginas dedicadas ao caso, basicamente vertidas a reproduzir o 

chamado “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, 

que é considerado o principal documento da investigação da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV, sobre o “Caso JK”. 

 

2. A manifestação da Comissão Nacional da Verdade – CNV assim conclui: 

“Com base nos elementos materiais reunidos, a equipe pericial da Comissão Nacional da 

Verdade apresentou as seguintes conclusões sobre o caso: 1. o ex-Presidente JUSCELINO 

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e seu motorista GERALDO RIBEIRO morreram em 

decorrência de lesões contundentes sofridas quando da colisão frontal entre o veículo Chevrolet 

Opala, placa NW-9326-RJ, em que viajavam e o Scania Vabis, placa ZR-0398-SC; 2. Antes de 

invadir a pista de sentido Rio-São Paulo e colidir frontalmente com veículo Scania Vabis, o 

Chevrolet Opala que Geraldo Ribeiro conduzia teve sua lateral esquerda envolvida em colisão 

com a lateral anterior direita do ônibus de placa HX-2630-SP, prefixo 3148 da Viação Cometa 

S/A, em circunstâncias que não se pode materialmente precisar; 3. A cabeça de Geraldo Ribeiro 

                                                        
1 Foram analisados todos os documentos disponibilizados sobre o “Caso JK” pela Comissão Nacional da Verdade – 

CNV em seu sítio eletrônico (http://www.cnv.gov.br/index.php/relatorios-parciais-de-pesquisa), com acesso durante 

os meses de julho-novembro de 2014. Último acesso: 20 de novembro de 2014.    

http://www.cnv.gov.br/index.php/relatorios-parciais-de-pesquisa
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não foi atingida por projétil expelido por arma de fogo; 4. O fragmento metálico que se 

encontrava no crânio de Geraldo Ribeiro era um cravo metálico utilizado para fixar o 

revestimento de caixões; 5. Não há nos documentos, laudos e fotografias trazidos para a presente 

análise qualquer elemento material que, sequer, sugira que o ex-Presidente JUSCELINO 

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e GERALDO RIBEIRO tenham sido assassinados, vítimas de 

homicídio doloso; 6. O conjunto de vestígios materiais indicam que o ex-Presidente 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e GERALDO RIBEIRO morreram em virtude de 

um acidente de trânsito. O presente relatório preliminar de pesquisa presta-se a dar divulgação ao 

laudo elaborado pela equipe pericial da Comissão Nacional da Verdade – integrada pelos Peritos 

Criminais Pedro Luiz Lemos Cunha, Mauro José Oliveira Yared, Saul de Castro Martins, Celso 

Nenevê e Ricardo Castriotto Lemos – do qual foram extraídas as conclusões acima apresentadas. 

Encontra-se, ainda, anexado ao presente relatório a manifestação do colaborador da CNV e 

Subprocurador-Geral da República, aposentado, Wagner Gonçalves, que forneceu subsídios para 

a apreciação do assunto pela CNV.” 

 

II.A.2. “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional 

da Verdade” 

 

1. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” estrutura-se com os seguintes itens: I) OBJETIVO (fls. 2); II) DOCUMENTOS 

ANALISADOS (fls. 3-4); III) LAUDOS PERICIAIS (fls. 5-12); IV) DEPOIMENTOS DAS 

TESTEMUNHAS DO FATO (fls. 12-6); V) CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 

273/96, DA 89ª DP DE RESENDE/RJ (fls. 17); VI) RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO 

EXTERNA DESTINADA A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA OCORREU A 

MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO DE 1976, 

EM ACIDENTE RODOVIÁRIO OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 

165, NO MUNICÍPIO DE RESENDE" (MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK) (fls. 18-20); VII) DOS FRAGMENTOS METÁLICOS ENCONTRADOS NOS 

AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 273/96 DE RESENDE E NAS CAIXAS DA 

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (fls. 20-22); VIII) ANÁLISES 

(fls. 22-33); IX) PROPOSIÇÕES (fls. 34); X) CONCLUSÕES (fls. 34-5); IX) [sic] 

CONSIDERAÇÕES FINAIS (fls. 35-6). 
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II.A.3. “Apresentação exibida pelos peritos durante o evento de divulgação do 

laudo” 

 

1. Apresentação de 40 telas de Power Point, exibidas no dia 22 de abril de 2014, 

organizadas da seguinte maneira: “Objetivo” (“O presente Laudo visa verificar se há vestígios 

materiais que caracterizem ter a morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de 

seu motorista Geraldo Ribeiro decorrido de homicídio doloso, o que difere da versão oficial 

[sic] de homicídio culposo em virtude de acidente de trânsito.”) (tela 2); “Documentos 

Analisados” (telas 3-6); “Dinâmica do acidente” (telas 7-15); “Exame de justaposição e 

identificação de tintas” (telas 16-18); “Croqui do local do acidente” (tela 19); “Exame da ossada” 

(telas 20-34); “Demais hipóteses” (telas 35-37); “Conclusões” (telas 38-40); “Considerações 

finais” (tela 41); “Citações do Deputado Osmânio Pereira” (telas 42-44); signatários e 

agradecimento final (telas 45-6).    

 

II.A.4. “Parecer do subprocurador-geral da República Wagner Gonçalves, 

consultor da CNV, sobre o caso JK, em que é analisada a representação 

formulada pela OAB-MG pedindo a investigação da CNV sobre o caso” 

 

1. Narra o pedido da OAB/MG para investigação do caso, apontando suas razões 

e específicas providências probatórias (como a solicitação para que se investigue documento em 

posse do Estado brasileiro: “[...] coleta de material específico acerca da morte de JK e da 

‘Operação Condor’, que [...] existem em poder das Forças Armadas Brasileiras, particularmente 

do Exército Brasileiro’ [p. 6];); faz considerações sobre material da ação penal que investigou o 

Sr. Josias de Oliveira e outras peças; afirma que as Forças Armadas não apresentaram 

documentos solicitados pela Comissão Nacional da Verdade – CNV (“As Forças Armadas não 

forneceram informações e/ou dados ou apresentaram quaisquer documentos relevantes à CNV 

sobre o período da Ditadura Militar (1964/1985), apesar das requisições. Como até hoje não 

foram disponibilizados todos os documentos da Ditadura ao Arquivo Nacional e os que foram 

nem todos estão digitalizados, eventualmente, será possível esclarecer melhor o 

comportamento estranho de JK antes do acidente. Tinha vôo marcado para Brasília e foi de carro 

para o Rio de Janeiro, sem falar para seus amigos de São Paulo o seu verdadeiro destino [...].”); e 

conclui afirmando que “Não se pode dizer que o Regime Militar não quisesse matar JK, ao 

contrário. Mas, por força dos fatos e das provas existentes, não foi ele que o fez.” 

 



                                                                                                             

 30 

II.A.5. “Considerações sobre artigo de autoria do vereador da Câmara 

Municipal do Município de São Paulo Gilberto Natalini publicado na edição de 

06 de maio de 2014 do jornal Folha de São Paulo” 
 

1. Texto que objetiva responder “publicação em 6 de maio último, pelo vereador 

Gilberto Natalini, de artigo na Folha de S. Paulo intitulado ‘JK foi assassinado’”, no qual são 

reafirmadas as posições contidas nas manifestações precedentes da Comissão Nacional da 

Verdade, acima sumariadas. 

 

 

II.B. Investigação e conclusões da Comissão Nacional da Verdade sobre 

o “Caso JK”: primeira aproximação de suas falhas 

 

1. A investigação conduzida pela Comissão Nacional da Verdade – CNV no 

“Caso JK” apresenta diversos problemas, que a tornam, ao final, aquém da tarefa de elucidar o 

caso.2 

 

2. Esses problemas dizem com qualidade técnica de investigação inferior à 

necessária para o caso, o que é comprovado (a) em razão dos elementos que ignora, (b) em razão 

dos elementos que escolhe arbitrariamente analisar e (c) em razão do que escolhe arbitrariamente 

concluir. 

 

3. Abaixo, serão demonstrados exemplos desses problemas, que impedem que o 

procedimento escolhido e sua conclusão sejam considerados adequados para o “Caso JK”, 

simplesmente porque não refletem a verdade sobre o ocorrido, quer em relação às circunstâncias, 

quer em relação aos detalhes. 

 

4. Os itens abaixo são os seguintes:  

 

II.B.1. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

procedimento de baixa qualidade técnico-investigativa, que se omite de 

investigar elementos essenciais ao esclarecimento dos fatos 

                                                        
2 Em 29 de julho de 2014, como já relatado, o coordenador da Comissão Nacional da Verdade – CNV, Pedro 

Dallari, afirmou que as investigações sobre o “Caso JK” estavam encerradas. Em manifestação anterior, acima 

descrita, o Coordenador da Comissão Nacional da Verdade – CNV afirmou que todo o material da investigação do 

“Caso JK” que o referencia se resume ao exposto no site da Comissão Nacional da Verdade – CNV: “Meu 

conhecimento das circunstâncias da morte do presidente Juscelino se resume ao material coligido pela Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), que acabou por se consubstanciar no relatório preliminar de pesquisa e no laudo que se 

encontram acessíveis no site da CNV. (...) Assim, sugiro que você se valha do material a que fiz referência.”  
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II.B.2. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: escolha 

seletiva de material investigado e manipulação do material investigado 

II.B.3. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: afirmar 

a incerteza na análise técnica e a certeza na conclusão 

II.B.4. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

fundamentação em material tecnicamente inaceitável, objeto de manipulação 

política 

 

 

II.B.1. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

procedimento de baixa qualidade técnico-investigativa, que se omite de 

investigar elementos essenciais ao esclarecimento dos fatos 

 
1. A primeira falha de técnica investigativa no “Laudo pericial elaborado pela 

equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade” (apontado em todas as manifestações da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso JK” como o documento organizativo e 

referencial da investigação) diz com SUAS OMISSÕES. 

 

2. Existe uma série de elementos absolutamente relevantes para serem 

investigados, inquiridos, testados, e a opção de investigação da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV é por não realizar essa trabalhosa porém indispensável tarefa. 

 

3. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” afirma o seguinte (fls. 20):  

 

“(...) circunstâncias políticas, em todo o Sul do Continente, existiu uma 

operação que incluía entre seus alvos a eliminação física de líderes políticos 

eminentes no período anterior à implantação generalizada de ditaduras 

militares em nossos países. O ex-Presidente Kubitschek, além de ser, sem 

sombra de dúvidas, uma das pessoas mais preparadas para conquistar forte 

apoio popular quando da retomada de eleições diretas para a presidência da 

República (situação que já se vislumbrava no horizonte político brasileiro), 

fora explicitamente citado em correspondência entre os chefes dos serviços de 

inteligência do Chile e do Brasil como alvo de preocupação, sendo que o outro 

político citado, o ex chanceler chileno Orlando Letelier, foi executado 

mediante explosão de seu carro em Washington.  

 

Junte-se a isso a circulação, nos meios jornalísticos de Brasília, de boatos sobre 

sua possível morte em acidente automobilístico forjado, dias antes de que o 

fato viesse realmente a ocorrer, para que se possa sustentar, com firmeza, que o 

ex-Presidente Juscelino Kubitschek era uma das vítimas potenciais da operação 

Condor.” 
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4. Como uma investigação que busca a verdade sobre o ocorrido pode não 

estabelecer procedimentos sérios e consistentes em busca de elucidar o que foi descrito?  

 

5. Quais as implicações da comunicação entre Contreras e o General Figueiredo? 

Quais os padrões usados nos assassinatos da Operação Condor? Onde operavam os envolvidos? 

Há relação desses atores com os atores mapeados nas demais tentativas de assassinato do ex-

Presidente, como o “Caso Para-Sar”? Quantos quesitos foram elaborados para responder o que a 

própria equipe de Peritos afirmou acima? Qual foi a estratégia probatória para confirmar ou 

descartar tal hipótese? Foram encaminhados pedidos de acesso a documentos em outros Estados 

(como Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia, EUA, França, países que, de uma maneira ou outra 

conectam-se à Operação Condor)? Foram encaminhados pedidos de oitiva de testemunhas a 

envolvidos ainda vivos, como o chileno Contreras e o norte-americano Henry Kissinger? Há 

documentos em posse das Forças Armadas brasileiras sobre o assunto, como o consultor da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV indaga em seu parecer? Que documentos seriam esses? 

Para que autoridades foram encaminhados os pedidos de solicitação de acesso? Se o acesso a tal 

documentação foi negado, qual foi o fundamento jurídico dado pelas Forças Armadas? Esse 

fundamento jurídico subsiste perante os comandos da Lei de Acesso à Informação? A Comissão 

Nacional da Verdade – CNV tomou as medidas jurídicas cabíveis para prosseguir a investigação, 

questionando essa eventual falta de acesso aos documentos sem amparo legal? Se não tomou as 

medidas cabíveis, quem foram os investigadores responsáveis por tal decisão estratégica dentro 

da investigação?    

 

6. A investigação da Comissão Nacional da Verdade - CNV apresenta claramente 

um déficit cognitivo em relação aos fatos, dado que OPTOU POR SE OMITIR DE 

REALIZAR DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS TRABALHOSAS PORÉM NECESSÁRIAS 

À VERDADE.  

 

7. A organização da investigação descrita no “Laudo pericial elaborado pela 

equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade” é claramente aquém do que as provas 

coligidas demandam.  

 

8. A organização da investigação descrita no “Laudo pericial elaborado pela 

equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade” é um procedimento de investigação 

simplório, em relação a uma realidade que demanda diligências de maior complexidade. 
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9. Esse padrão de omissão em relação a questões trabalhosas porém necessárias 

será repetido em outros eixos importantes, como por exemplo, a parada de JK, em seu percurso 

para o Rio de Janeiro, no Hotel Fazenda Villa-Forte, de propriedade do Brigadeiro Villa-Forte, 

pessoa do convívio dos Generais Figueiredo e Golbery. 

 

10. Como um fato dessa magnitude pode ser simplesmente ignorado em uma 

investigação que pretende esclarecer a morte de um ex-Presidente adversário dos Generais 

Figueiredo e Golbery? Quais as causas dessa parada? Quanto tempo durou? O que ocorreu lá? 

Como Villa-Forte se relacionava com os militares envolvidos em anteriores planos de 

assassinato de JK, como o “Caso PARASAR”? Quais eram os pontos de contato das redes? O 

que os documentos em posse das Forças Armadas e solicitados e não entregues à Comissão 

Nacional da Verdade – CNV podem revelar? Qual a capacidade desses grupos de monitorar os 

passos do ex-Presidente? No “Caso Rubens Paiva” 

(http://www.cnv.gov.br/images/pdf/cadeia%20de%20comando.pdf), há o organograma da 

“Cadeia de Comando”, que busca mapear as redes internas, buscando pontos de contato, ligações 

possíveis, a formação de redes de lealdades; como é possível sequer esboçar tal procedimento no 

“Caso JK”, sendo que ele parou, minutos antes de morrer, em hotel pertencente a militar 

próximo dos Generais Golbery e Figueiredo, que aparece em comunicação também não 

investigada como planejador de soluções contra JK?  

 

11. Mais uma vez, a omissão ao não buscar responder perguntas trabalhosas mas 

necessárias à elucidação da verdade sobre o ocorrido revela um trabalho de investigação muito 

aquém do que o “Caso JK” exige. 

 

12. Há omissão também em investigar os responsáveis pela notícia em jornal e 

rádio da morte de JK em acidente de trânsito quinze dias antes de ter ocorrido a morte de JK em 

acidente de trânsito.  

 

13. Como não investigar um fato desses? Quem eram os jornalistas que 

escreveram as reportagens? Onde estão hoje em dia? Quais eram as suas fontes? Elas são ligadas 

a algum dos grupos que já haviam se organizado para o assassinato do ex-Presidente 

anteriormente? A quem se referiam o Ministro Armando Falcão e o empresário de comunicações 

ligado aos militares Roberto Marinho, quando avisaram o ex-Presidente de que ele corria risco 

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/cadeia%20de%20comando.pdf
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de atentado de morte? Quais as conexões possíveis entre os vários grupos (os que plantaram a 

notícia da morte, o do Hotel Villa-Forte, o da carta Figueiredo-Contreras, o do “Caso Para-

Sar”)?  

 

14. A omissão ao não buscar responder perguntas trabalhosas mas necessárias à 

elucidação da verdade sobre o ocorrido revela um trabalho de investigação aquém do que o 

“Caso JK” exige. 

 

15. As premissas organizativas da investigação da Comissão Nacional da Verdade 

– CNV, expressas no “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” são simplórias, o que se revela pela ausência de diligências investigatórias adequadas.  

 

16. Não investigar tais fatos não fará com que eles desapareçam. Só fará com que 

se perceba que a investigação foi organizada de maneira inepta à densidade e capilaridade dos 

elementos a serem checados, verificados, acatados ou descartados. 

 

17. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” confirma sua autoimposta limitação, quando afirma: “Não há nos documentos, laudos 

e fotografias trazidos para a presente análise qualquer elemento material que, sequer, sugira que 

o ex-Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e GERALDO RIBEIRO tenham 

sido assassinados, vítimas de homicídio doloso;” (fls. 35). 

 

18. Ao optar, deliberadamente, por nada fazer em relação a consistentes caminhos 

de investigação trabalhosos porém necessários, limitando-se a um conjunto reduzido de trabalhos 

autorreferentes e autorreprodutores (todos girando em torno do laudo pericial da década de 1970, 

que veio a ser rechaçado na Ação Penal que inocentou o motorista do ônibus), a investigação da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV selou, de início, o próprio fim: perguntou aos 

documentos que diziam que nada havia de errado se havia algo errado; os documentos disseram 

que não, dado que não poderiam dizer outra coisa.  

 

19. Ao optar, deliberadamente, por não investigar consistentes caminhos não 

esclarecidos, a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV demonstra-se aquém da 

tarefa necessária à elucidação da verdade no “Caso JK”. 
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II.B.2. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

escolha seletiva de material investigado, omissões e torções no material 

investigado 
 

1. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” apresenta inúmeros problemas, que simplesmente o afastam da verdade ocorrida. O 

documento estrutura-se de maneira a sempre forçar a condução da narrativa para a conclusão 

sobre “acidente”, no qual teria havido a colisão entre o ônibus e o Opala, que, então, teria levado 

o Opala para o outro lado da pista, quando veio a ser abalroado. 

 

2. Para chegar a tal conclusão, o “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos 

da Comissão Nacional da Verdade” realiza uma série de procedimentos de todo inaceitáveis em 

uma investigação do nível requerido para a busca da verdade no caso da morte de um ex-

Presidente da República, como:  

 

(a) omissão de testemunhos que contradizem sua hipótese de colisão entre o 

ônibus e o Opala;  

 

(b) torção de testemunhos que contradizem sua hipótese de colisão entre o 

ônibus e o Opala;  

 

(c) omissão das decisões judiciais: ambas rejeitaram a hipótese de colisão entre 

o ônibus e o Opala; 

 

(d) omissão de documentos técnicos contrários à sua hipótese de colisão entre 

o ônibus e o Opala; e 

 

(e) fundamentação em “perícia” tecnicamente inaceitável, (1) que foi realizada 

sem preservação do local, com alteração das condições da colisão, (2) que se 

utilizou (nas palavras do perito signatário do laudo) da “técnica do olhômetro”, 

(3) que já foram repudiadas pelo Poder Judiciário por sua falta de 

confiabilidade, (4) cuja credibilidade dos procedimentos e resultados são 

colocados em dúvidas até pelos próprios peritos da Comissão Nacional da 

Verdade – CNV, ao longo do trabalho. 

 

 

3. Tais falhas no “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão 

Nacional da Verdade” não lhe dão condições de ser, por mais estes ângulos, a referência sobre a 

verdade dos fatos investigados. 
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II.B.2.i. Omissão de testemunhos que contradizem a hipótese de colisão entre 

o ônibus e o Opala 
 

1. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” simplesmente ignora a existência de testemunhos que são contrários à sua tese. 

 

2. Esse procedimento é inaceitável, pela simples razão de que tais pessoas que 

estavam dentro do ônibus afirmaram que o ônibus nunca encostou no Opala, disseram isso 

repetidas vezes e tiveram suas opiniões acatadas pelo Poder Judiciário. 

 

3. Não é aceitável que a busca da verdade comece ocultando que tais pessoas e 

seus testemunhos existem: eles existem e afirmam que a Comissão Nacional da Verdade – CNV 

e suas conclusões estão erradas. Essas pessoas e seus testemunhos afirmam que a realidade não 

se passou tal qual a Comissão Nacional da Verdade – CNV afirma que se passou. Essas pessoas 

e seus testemunhos afirmam que a Comissão Nacional da Verdade – CNV não conta a verdade.  

 

4. Jamais poderiam ser ocultos. 

 

TABELA I 

 

TESTEMUNHOS OMITIDOS NO LAUDO DA CNV: 

OS QUE AFIRMAM QUE NÃO HOUVE COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

TESTEMUNHAS OMITIDAS 

NO LAUDO DA CNV 

O que afirmam AS TESTEMUNHAS OMITIDAS 

PELA CNV/Fonte 

 

1. SR. JOSÉ MARIA DE 

SOUZA 

 

 

“(...) que viajava numa poltrona ao lado do corredor, 

tinha visão ampla da frente, observando o veículo 

sinistrado à direita, sendo que o ônibus dirigido pelo 

acusado trafegava à esquerda, precisando o momento em 

que o automóvel derrapou, saindo para a esquerda, 

obliquamente, invadindo a pista contrária, mas bem à 

frente do ônibus. ‘que tanto o ônibus quanto o automóvel 

trafegavam quase na mesma velocidade, eis que já 

vinham seguindo nessa distância a um quilômetro, mais 

ou menos; que era pouco o movimento, facultando ao 

depoente observar o modo como o motorista trabalhava; 

que quando o automóvel citado, um chevrolet verde 

claro, como apurou depois, atravessou a pista, o motorista 

do ônibus segurou o coletivo, firme no freio, dando uma 

freada, sob pressão, de modo que a parte da frente viesse 

a baixar; que ao mesmo tempo guinou o ônibus para a 

direita, parando no acostamento, e foi quando o depoente 
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ouviu uma batida na pista contrária’; Salienta, outrossim, 

que o ônibus dirigido pelo acusado trafegava em 

velocidade normal de estrada, ou seja, 80 km horários. E 

prossegue na alegação de que quando o acusado 

comunicou a ocorrência da peça acusatória ao Posto da 

Polícia Rodoviária, nenhum dos passageiros do coletivo 

fez qualquer comunicação ou reclamação ao guarda 

contra o acusado e que EM NENHUM MOMENTO O 

ÔNIBUS DIRIGIDO PELO ACUSADO CHEGOU A 

ENCOSTAR NO OPALA, NÃO TENDO, 

IGUALMENTE, HAVIDO CHOQUE ENTRE O 

OPALA E O ÔNIBUS.”    

(fls. 645 da Apelação no 4.537/78;3 sentença judicial, p. 

13)  

 

 

2. Sra. ANGELA MALUF 

HONSI 

 

“(...) textualmente afirma que ‘a depoente estava no 

ônibus da Viação Cometa, quando houve o acidente 

noticiado, tendo a mesma notado, na oportunidade, que o 

ônibus ia normalmente, com uma velocidade normal; que 

está acostumada a viajar de ônibus e sempre pela Viação 

Cometa; que estava no terceiro ou quarto banco, ao lado 

da janela, sendo que viu, no momento do acidente, que o 

automóvel, como se fora uma bola, atravessar ao lado do 

ônibus; que apenas percebeu que esse veículo colidiu na 

outra pista, com uma carreta ao que lhe parece, que vinha 

vindo do outro lado da pista; que a depoente estando 

dentro do ônibus da Viação Cometa, NÃO VEIO A 

PERCEBER QUALQUER MOVIMENTO DENTRO 

DO ÔNIBUS, OU MELHOR ESCLARECENDO, 

QUALQUER CHOQUE NO ÔNIBUS’. AO FINAL, 

AFIRMA QUE ‘O ÔNIBUS NÃO BATEU NO 

AUTOMÓVEL’.” 

(fls. 645-6 da Apelação no 4.537/78; sentença judicial, 

p.13-14)  

 

3. NAZILI JOSÉ MALUF 

 

“(...) esclarece, também, não estar o ônibus dirigido pelo 

acusado em velocidade excessiva e que, QUANDO SE 

DEU O EVENTO, OS VEÍCULOS SE 

DISTANCIAVAM DE DEZ A QUINZE METROS, 

NÃO TENDO HAVIDO QUALQUER CHOQUE 

ENTRE AMBOS.” 

(fls. 646 da Apelação no 4.537/78; sentença judicial, p.14) 

    

 

4. Sr. DANILO MARTINS DE 

 

“(...) testemunha não presencial, dá-nos conta de que ‘O 

                                                        
3 Para a uniformização das referências ao processo criminal mencionado, ao longo deste relatório será sempre 

utilizada a referência aos autos da Apelação no 4.537 de 1978, do II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, que 

contêm e englobam a integralidade dos autos do Processo no 2.629 de 1977, correspondente à numeração de 

primeira instância. 
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LIMA DEPOENTE NÃO SENTIU NENHUMA BATIDA E 

NEM OUVIU DE QUALQUER PASSAGEIRO 

COMENTÁRIOS A RESPEITO DE BATIDA 

ENTRE O ÔNIBUS E O VEÍCULO ACIDENTADO 

OPALA’; ‘... que após o fato o motorista acusado voltou 

à direção do ônibus com muita tranquilidade e conduziu o 

mesmo até esta cidade, tendo o ônibus chegado no 

horário normal; que o acusado, melhor esclarecendo, 

conduziu o ônibus a partir do acidente com muita 

segurança e senhor de si; que tanto antes quanto depois 

do acidente a velocidade do ônibus era normal.” 

(fls. 646 da Apelação no 4.537/78; sentença judicial, p. 

14)    

 

II.B.2.ii. Torção de testemunhos que contradizem a hipótese de colisão entre o 

ônibus e o Opala 
 

1. O “Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade” omite o conteúdo de testemunhos que são contrários à sua tese, distorcendo-os. 

 

2. Esse procedimento é inaceitável, pela simples razão de que tais pessoas 

disseram tais coisas, tendo suas opiniões, justamente sobre o que a Comissão Nacional da 

Verdade – CNV oculta, julgadas e acatadas pelo Poder Judiciário. 

 

3. Não é aceitável que a busca da verdade oculte o que tais pessoas e seus 

testemunhos dizem: elas disseram tais coisas, que afirmam que a Comissão Nacional da Verdade 

– CNV e suas conclusões estão erradas.  

 

4. Essas pessoas e seus testemunhos afirmam que a realidade não se passou tal 

qual a Comissão Nacional da Verdade – CNV afirma que se passou.  

 

5. Jamais poderiam ser ocultos. 
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TABELA II 

 

TRECHOS OMITIDOS DOS TESTEMUNHOS UTILIZADOS NO LAUDO DA CNV: 

OS QUE CONTRADIZEM A HIPÓTESE DE COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

Testemunhas citadas 

no Laudo da CNV 

 

O que o Laudo da CNV 

afirma que elas falaram 

(transcrições do Laudo) 

O que Laudo da CNV 

OMITIU/TORCEU DO QUE AS 

TESTEMUNHAS FALARAM 

 

1. Inspetor Sydnei 

Ramos Pimentel 

(26/08/1976 e 

12/05/1977) 

 

“Disse que três pessoas que 

se identificaram como sendo 

passageiros do ônibus 

disseram que o mesmo 

havia batido no opala.” 

 

NOS DOIS DEPOIMENTOS do 

Inspetor Sydney Pimentel constantes 

nos autos da Apelação no 4.537/78, 

Tribunal de Alçada do RJ, nas duas 

datas referidas pela CNV, NÃO HÁ 

NENHUMA MENÇÃO ÀS TAIS 

“TRÊS PESSOAS” CITADAS NO 

LAUDO DA CNV. 

 

NO DEPOIMENTO do Inspetor 

Sydney Pimentel constante nos autos 

do Inquérito Policial no 273/96, da 

Delegacia de Resende, de 10 de julho 

de 1996, NÃO HÁ NENHUMA 

MENÇÃO ÀS TAIS “TRÊS 

PESSOAS” CITADAS NO LAUDO 

DA CNV. 
 

“(…) no Posto passou um ônibus da 

Viação Cometa indo para o Rio de 

Janeiro, cujo motorista, Josias, avisava 

sobre o acidente e dizia que haviam 

sido encontrados documentos do ex-

Presidente da República; que diante 

dessas informações, o declarante se 

deslocou imediatamente para a 

AMAN (…).”  

 

(Depoimento prestado em 26 de 

agosto de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

35) 

 

 

“(…) o depoente se deslocou 

imediatamente para a AMAN, ali 

fazendo-se ciente ao Oficial de Dia de 

que tudo indicava que uma das vítimas 

do acidente era o Dr. Juscelino; (…) 
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compareceram um Coronel e outros 

oficiais do Exército e também Oficiais 

da Polícia Militar; (…) o próprio 

acusado foi quem avisou o depoente 

que teria ocorrido o acidente (…); (…) 

não notou nada de anormal com o 

acusado ou com o veículo da Viação 

Cometa; (…) que o acusado parou o 

veículo em frente ao Posto, a fim de 

fazer a comunicação do acidente, 

tendo os passageiros permanecido no 

interior do veículo; que nenhuma 

queixa ou denúncia foram feitas ao 

depoente por qualquer dos passageiros 

do ônibus; que ficou no local do 

acidente por aproximadamente duas 

horas; que a pista não ficou interditada 

após o acidente; (…).”  

 

(Depoimento prestado em 12 de maio 

de 1977, Delegacia de Resende; 

Apelação no 4.537/78, fls. 100) 

 

“(...) que a providência imediata do 

declarante foi comunicar a Academia 

Militar das Agulhas Negras 

(AMAN); (...) que a comunicação foi 

feita ao oficial de dia da AMAN o 

qual se incumbiu de comunicar aos 

seus superiores; que tanto para o 

local quanto para o cemitério se 

dirigiram alguns Oficiais (...).” 

 

(Depoimento prestado em 10 de julho 

de 1996, no Inquérito Policial no 

273/96, da Delegacia de Resende, fls. 

89-v) 

 

 

2. Cid Viana 

Montebelo 

(24/08/1976 e 

08/06/1977) 

 

“Depoimento do advogado 

Cid Viana Montebelo 

(24/08/1976 e 08/06/1977) 

Disse que o ônibus vinha 

com velocidade excessiva. 

Em dado momento deu 

várias freadas sucessivas 

tendo segurado sua esposa. 

Ouviu alguém dizer 

atravessou a pista [sic] e 

ainda pode ver a colisão do 

 

“(…) que o declarante adquiriu a 

passagem (…) na poltrona 16; (...) 

NÃO PODENDO PRECISAR, 

ENTRETANTO, SE DE FATO O 

ÔNIBUS EM QUE VIAJAVA 

ABALROOU O AUTOMÓVEL EM 

QUE VIAJAVA O EX-

PRESIDENTE E SEU 

MOTORISTA ANTES DE O 

MESMO HAVER TRANSPOSTO 

O CANTEIRO DIVISÓRIO DAS 



                                                                                                             

 41 

opala com o caminhão. O 

motorista comentou que o 

opala havia afunilado na 

frente de seu ônibus. 

Viu a derivação do opala 

para a esquerda, 

ultrapassando o canteiro e 

indo chocar-se com o 

caminhão. 

Calcula que o ônibus 

estivesse na faixa de oitenta 

a cem quilômetros.”  

PISTAS (...).”   
 

(Depoimento prestado em 24 de 

agosto de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

21)  

 

“Que RATIFICA, COMO 

RATIFICADO TEM, O INTEIRO 

TEOR DAS DECLARAÇÕES 

CONSTANTES DESTES AUTOS, 

PRESTADAS NO DIA 24 DE 

AGOSTO PRÓXIMO PRETÉRITO, 

ÀS QUAIS LHE SÃO LIDAS NESSE 

ATO E QUE REPRESENTAM O 

QUE REALMENTE DISSE E A 

EXPRESSÃO DA VERDADE (...).” 

 

(Depoimento prestado em 23 de 

setembro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

100) 

 

“QUE NÃO PODE PRECISAR EM 

QUE VELOCIDADE 

TRAFEGAVA O ACUSADO (...); 

QUE O COMPORTAMENTO DO 

ACUSADO ERA DE EXCELENTE 

MOTORISTA (...); QUE O 

DEPOENTE NÃO PERCEBEU 

NENHUMA BATIDA (...).” 

 

(Depoimento prestado em 8 de junho 

de 1977, por precatória à 23a. Vara 

Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de 

Direito Sérgio Cavalieri Filho; /77 no 

4.537, II Tribunal de Alçada do RJ, 

fls. 592-3) 

 

 

3. Paulo Oliver 

(10/12/1976; 

23/06/1977 e 

03/07/1996) 

 

“Disse que o veículo Opala, 

na tentativa de ultrapassar 

dois caminhões à sua frente, 

saiu da faixa direita para a 

faixa da esquerda, ocasião 

em que o ônibus acionou os 

freios por duas ou três 

vezes. Não notou o impacto, 

embora tenha notado que o 

Opala passou a 

 

“(…) que ocupou uma poltrona na 

terceira fileira, atrás do motorista e, 

por ocasião do evento, o depoente 

achava-se sentado no  braço da 

poltrona, observando a estrada; (…) 

NÃO TENDO O DEPOENTE 

NOTADO OU SENTIDO O 

IMPACTO DO COLETIVO 

CONTRA A TRASEIRA DO 

OPALA (…).”   
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ziguezaguear à frente. O 

Opala inclinou para 

esquerda, vindo a bater na 

guia do canteiro central, 

transpondo-a, para, em 

seguida, projetar-se contra a 

frente de um pesado 

caminhão Scania Vabis, que 

rodava em sentido contrário. 

O depoente juntamente com 

o motorista do ônibus 

dirigiram-se ao motorista do 

Opala, que ainda estava com 

pulsação e abria e fechava 

os olhos, sendo que esse 

senhor estava prensado 

entre a porta da esquerda e a 

direção do Opala. Que o 

depoente juntamente com o 

motorista do ônibus 

procuravam arrancar a porta 

do lado esquerdo do Opala. 

Quando o automóvel Opala 

procurou entrar na faixa da 

esquerda, saindo da faixa da 

direita estava numa 

velocidade de 

aproximadamente 90/100 

quilômetros por hora; o 

ônibus estava na mesma 

velocidade do automóvel 

Opala. 

O clarão ocorreu quando da 

colisão do Opala com o 

Scania, tendo o motorista 

desse último saído com o 

extintor de incêndio. 

‘Apenas este’.” 

 

(Depoimento prestado em 10 de 

dezembro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

381-82) 

 

“(...) o depoente, ao sair de São Paulo, 

estava sentado na poltrona localizada 

ao lado do corredor, na fileira do lado 

direito, isto é, do lado oposto ao do 

motorista; o ônibus não tinha porta 

que separava a cabine do motorista; 

(...) do local onde se encontrava estava 

há aproximadamente um metro do 

motorista do ônibus; (...) [o depoente] 

manteve-se sempre atento para a 

estrada Presidente Dutra; (...) O 

ÔNIBUS DA VIAÇÃO COMETA 

ESTAVA DISTANTE DO 

AUTOMÓVEL OPALA 

APROXIMADAMENTE VINTE 

METROS QUANDO 

ACONTECEU O ACIDENTE 

COM O AUTOMÓVEL OPALA; 

(...) SE O RÉU NÃO TIVESSE 

BRECADO, O ÔNIBUS BATERIA 

NO AUTOMÓVEL OPALA; (...) 

desceu do ônibus depois do acidente 

(...); retornou mais uma vez ao local 

especificado (...) pegou a primeira 

página do livro onde tinha uma 

dedicatória do autor do livro à pessoa 

(...); embaixo da assinatura do autor do 

livro tinha o telefone do autor do livro; 

(...) o sobrinho do autor do livro deu 

um telefone que seria da casa do ex-

Presidente, a vítima Juscelino; (...) D. 

Sarah, esposa da vítima Juscelino, a 

qual atendeu o telefonema;  D. 

SARAH DISSE AO DEPOENTE 

INICIALMENTE QUE NÃO 

ACREDITAVA NA NOTÍCIA, 

AFIRMANDO AO DEPOENTE: 

ESTE ANO JÁ MATARAM MEU 

MARIDO DUAS VEZES’.”  

 

(Depoimento prestado em 23 de junho 

de 1977, na 2a Vara Criminal de São 

Paulo.  Apelação nº 4.537/78, fls. 508-

508v.)  
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“(...) tendo sentado no terceiro banco 

do lado direito, ficando com uma visão 

bastante ampla da Rodovia Presidente 

Dutra (...).” 

 

(Depoimento prestado em 10 de julho 

de 1996, nos autos do Inquérito 

Policial no 273/1996, da Delegacia de 

Resende, fls. 89-v) 

 

 

4. José Taboada 

Caballo (04/10/1976 e 

08/06/1977) 

 

“Depoimentos de José 

Taboada Caballo 

(04/10/1976 e 08/06/1977) 

 

Disse que o motorista do 

ônibus dirigia com 

velocidade acima do 

normal. Coletivo brecou 

violentamente provocando 

pânico em todos os 

passageiros. Pouco antes da 

brusca freada o depoente 

sentiu um desvio direcional 

do ônibus para a esquerda, 

tendo este fato inclusive 

feito com que a esposa do 

depoente desse um grito. 

(...) o automóvel se 

posiciona entre o 

‘COMETA e o caminhão;’ 

que, antes da freada violenta 

o declarante notou que o 

motorista do ônibus desviou 

o coletivo para a esquerda, 

naturalmente com o intuito 

de ‘cortar’ ou ultrapassar o 

que estava à sua frente e, 

imediatamente após, houve 

o brecamento do ônibus e a 

tragédia ocorria com o 

automóvel (...)’ 

 

 

“(…) que o declarante ocupava, salvo 

erro, a poltrona 27 (…); (…) que o 

trânsito era o que se podia chamar de 

normal; a pista estava seca, o tempo 

aparentemente normal; (…) QUE DE 

ONDE SE ENCONTRAVA NÃO 

CHEGOU A VER O 

AUTOMÓVEL, TALVEZ POR 

SER BAIXO (…).” 

 

(Depoimento prestado em 4 de 

outubro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

339) 

 

“QUE O DEPOENTE NÃO PODE 

INFORMAR SE A VELOCIDADE 

ERA EXCESSIVA OU NÃO (...). 

(...) QUE NÃO SENTIU 

NENHUMA BATIDA (...). ”  

 

(Depoimento prestado em 8 de junho 

de 1977, por precatória à 23a. Vara 

Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de 

Direito Sérgio Cavalieri Filho; 

Apelação no 4.537/78, fls. 591-2) 

 

5.  Guilherme Habib 

(27/09/1976 e 

06/07/1977) 

 

“Disse que estava 

cochilando na poltrona 

dezenove quando ouviu um 

grito de pavor de uma 

senhora. Não viu o ônibus 

 

“(…) que adquiriu a poltrona número 

19; (…) que não observou se o ônibus 

efetuava ultrapassagens (…); que até a 

primeira parada, não se recordando o 

local, tudo transcorria normalmente; 
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colidir com nenhum veículo, 

sentiu frear depois de ouvir 

o barulho. Também não 

sentiu velocidade 

excessiva.” 

(…) que o declarante não viu o ônibus 

colidir com nenhum veículo; QUE 

NÃO OUVIU COMENTÁRIOS DE 

QUALQUER PASSAGEIRO DE 

QUE TERIA OCORRIDO UMA 

COLISÃO DO ÔNIBUS COM O 

CARRO EM QUE VIAJAVA O SR. 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA (…).” 

 

(Depoimento prestado em 27 de 

setembro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

332)  

 

“QUE NÃO OUVIU NENHUM 

PASSAGEIRO COMENTAR QUE 

TERIA HAVIDO ALGUMA 

COLISÃO ENTRE O ÔNIBUS E O 

VEÍCULO ONDE ESTAVA A 

VÍTIMA; QUE TAMBÉM NÃO VIU 

O ÔNIBUS COLIDIR COM 

ALGUM VEÍCULO (...)” 

 

(Depoimento prestado em 6 de julho 

de 1977, por precatória à 23a. Vara 

Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de 

Direito Sérgio Cavalieri Filho; 

Apelação no 4.537/78, fls. 596-596-v) 

 

 

6. Depoimentos de 

Carlos Benevenuto 

Guisard Koehler 

(23/09/1976 e 

06/07/1977) 

 

“Disse que comprou 

passagens e tomou o ônibus 

juntamente com sua 

namorada na cidade de 

Roseira, sentou nas últimas 

fileiras do ônibus. Veículo 

imprimia velocidade 

excessiva. Entrava violento 

nas curvas. Fazia freadas 

bruscas e ultrapassagens 

com incrível imprudência. 

Houve uma violenta freada 

quando [sic] notou que um 

carro cinza se projetava para 

pista de sentido contrário, 

passando na frente do 

ônibus. Viu esse veículo ser 

apanhado pelo caminhão, 

seguindo-se um estrondo. 

 

“(...) DE ONDE ESTAVA, NÃO 

TINHA VISÃO DA DIANTEIRA 
(...).” 

 

(Depoimento prestado em 23 de 

setembro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4.537/78, fls. 

101) 

 

“(...) NÃO PODE AFIRMAR SE 

HOUVE OU NÃO ALGUMA 

BATIDA (...); (...) que chegou a ir 

depor em Resende porque comentou o 

fato com pessoa da família, sendo esta 

pessoa amigo de autoridade, 

delegado ou coisa semelhante, cujo 

nome agora não se recorda; sendo 

assim que foi depor e convidado 

verbalmente o depoente foi a Resende 
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Uma pessoa deu um grito e 

uma criança foi acometida 

de vômito. Ouviu, mesmo 

antes do fato, alguns 

passageiros comentando a 

maneira como o ônibus 

estava sendo dirigido. Que a 

velocidade do ônibus seria 

talvez de cem quilômetros. 

O motorista continuou se 

portando com a mesma 

imprudência. Na rodoviária 

Novo Rio foi ao balcão da 

viação Cometa e reclamou.” 

pessoalmente; (...) QUE A PISTA 

ONDE O ACIDENTE NÃO 

CHEGOU A SER INTERDITADA 

PORQUE OS DOIS VEÍCULOS QUE 

SE CHOCARAM SAÍRAM DA 

PISTA E NA PISTA ONDE O 

ÔNIBUS DIRIGIDO PELO 

ACUSADO SE ENCONTRAVA 

NÃO HOUVE TAMBÉM 

QUALQUER  INTERDIÇÃO; QUE 

MUITOS VEÍCULOS PARARAM 

PARA VER O ACIDENTE, POR 

CURIOSIDADE (...).” 

 

(Depoimento prestado em 6 de julho 

de 1977, por precatória à 23a. Vara 

Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de 

Direito Sérgio Cavalieri Filho; 

Apelação no 4.537/78, fls. 597-597-v) 

 

  

 

II.B.2.iii. Omissão das decisões judiciais: ambas rejeitaram a hipótese de 

colisão entre o ônibus e o Opala 
 

TABELA III 

 

DECISÕES JUDICIAIS OMITIDAS NO LAUDO DA CNV SOBRE O ACIDENTE: 

AMBAS REJEITARAM A HIPÓTESE DE COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

DECISÃO JUDICIAL OCULTADA 

NO LAUDO DA CNV 

O QUE AFIRMA SOBRE A HIPÓTESE DE 

COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

 

DECISÃO JUDICIAL DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA: SENTENÇA 

 

“Ora, no melhor e mais apurado exame dos 

referidos depoimentos, forçados somos a admitir, 

SEM QUALQUER RESQUÍCIO DE DÚVIDA, 

COMO PONDERÁVEIS AS PALAVRAS DA 

DEFESA, POR OCASIÃO DE SUAS RAZÕES 

FINAIS: OUVIRAM-SE, NESTES AUTOS, 

NADA MENOS DE NOVE PESSOAS QUE SE 

ENCONTRAVAM NO ÔNIBUS, SENDO 

QUATRO ARROLADAS COMO 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. TODAS 

ELAS, SEM EXCEÇÃO, DE FORMA 

UNÍSSONA E UNIFORME, AFASTAM 

INTEIRAMENTE A POSSIBILIDADE DE 

QUALQUER CHOQUE ENTRE O ÔNIBUS E 

O OPALA (...).” (Apelação no 4.537/78, fls. 647) 
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DECISÃO JUDICIAL DE SEGUNDA 

INSTÂNCIA: ACÓRDÃO 

“(...) o que afirmaram as testemunhas arroladas, 

tanto pela acusação como pela defesa, passageiras 

do coletivo. NENHUMA DELAS DECLAROU 

TER VISTO OU PERCEBIDO O ÔNIBUS 

BATER NO OPALA, O QUE FATALMENTE 

NÃO LHES ESCAPARIA, SE NA VERDADE 

TIVESSE SE DADO O CHOQUE (...).” (Apelação 

no 4.537/78, fls. 725) 

 

 

II.B.2.iv. Omissão de documentos técnicos contrários à sua hipótese de colisão 

entre o ônibus e o Opala 
 

TABELA IV 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS OMITIDOS NO LAUDO DA CNV SOBRE A COLISÃO: 

OS QUE CONTRADIZEM A HIPÓTESE DE COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

DOCUMENTO TÉCNICO 

OMITIDO NO LAUDO DA CNV 

FONTE E CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS 

TÉCNICOS OMITIDOS NO LAUDO DA CNV 

 

“Comentários ao Laudo do Instituto 

de Criminalística na Vistoria 

Efetuada no Auto-ônibus, Placa HX-

2630, SP, prefixo 3148” 

 

  

 

CENTRO DE TECNOLOGIA E TRANSPORTE 

(Parecer Técnico, fls. 520-523 da Apelação no 

4.537/78): 

 

“Para comprovar que esta tinta foi retirada do Opala 

em questão durante uma possível colisão, entre os 

veículos, o perito [oficial] solicitou ao laboratório de 

uma firma particular que executasse uma análise 

espectrográfica de amostras retiradas de ambos os 

veículos (...) 

 

2. Comentários à análise espectrográfica (Ótica e Raio 

– X) 

 

Inicialmente, chamamos atenção ao princípio básico 

de funcionamento de qualquer análise espectrográfica, 

isto é, indicar a presença de elementos minerais em 

qualidade e quantidade, não fornecendo, entretanto, o 

modo em que estes minerais estão arranjados em 

eventuais cadeias orgânicas, ou mesmo misturas de 

vários óxidos ou outras formas de composições 

químicas em que o mineral possa estar.  

 

(...) nenhuma análise espectrográfica é conclusiva para 

provar que duas amostras são iguais; (...) através da 

análise espectrográfica (...) é praticamente impossível 

ao analista dizer qual é a exata composição química de 

amostras, como as que foram analisadas. (...) 
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Apenas para efeito de discussão quanto ao trabalho da 

perícia, procedemos às análises dos gráficos das 

análises espectrográficas por Raio – X, de no. 1 ao 4, 

isto é, amostras de tinta do Opala ‘pura’ e 

‘contaminada’. No gráfico no. 1, vimos que o pico 

indicativo do AI tem 4,2 mm, e o pico indicativo de 

T1 esbarra no limite máximo do gráfico, enquanto 

que, no gráfico no. 4, temos apenas a indicação do pico 

ao A1, que tem cerca de 6,8 mm de altura, ou seja, 

cerca de 60% maior do que o gráfico no. 1.  

 

Como quase toda tinta metálica leva alumínio em sua 

composição, e este alumínio tem composição diferente 

dentro da própria mistura (...), e considerando também 

que a análise espectrográfica atinge uma quantidade 

muito pequena da amostra, além da própria precisão 

do aparelho, concluímos que o gráfico de no. 4 não é 

sequer conclusivo da contaminação por outra tinta rica 

em alumínio.  

 

Analisando o gráfico no. 3, isto é, da tinta do ônibus 

com contaminação, notamos o aparecimento de uma 

grande quantidade de titânio. Como o para-choque de 

um ônibus, como o de qualquer veículo, é uma peça 

projetada para receber impactos, isto é, eventualmente 

pode ser até usado para empurrar outros veículos, e 

(...) o titânio na forma de dióxido de titânio entra na 

composição de cerca de 90% das tintas claras (...) 

CONCLUÍMOS QUE ESTA CONTAMINAÇÃO 

PODE TER VINDO DE QUALQUER OUTRA 

TINTA, E NÃO CONCLUSIVAMENTE DA 

TINTA DO OPALA. 

 

3. Conclusão  

 

1. (...) uma análise criminal deveria ser feita por um 

órgão oficial, como por exemplo o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, através de sua 

Divisão Química, Setor de Tintas. De qualquer 

maneira, AFIRMAMOS QUE, DE MODO 

ALGUM, ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA 

PODE SER CONCLUSIVA PARA PROVAR A 

ORIGEM DOS ELEMENTOS DE UMA DADA 

AMOSTRA. 

 

2. Por se tratar de uma amostra retirada de um para-

choque cuja probabilidade de esfregar em qualquer 

lugar é extremamente alta, uma contaminação de 

titânio, que na forma de óxido de encontra em 90% 
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das tintas claras, NÃO NOS CONDUZ A 

AFIRMAÇÃO ALGUMA QUANTO À ORIGEM 

DESSE TITÂNIO.  

 

3. A presença de um maior teor de alumínio na amostra 

contaminada do Opala também NÃO NOS LEVA A 

CONCLUSÃO ALGUMA QUANTO À CAUSA, 

uma vez que o alumínio é básico na maioria das 

misturas de tintas metálicas e sua concentração é 

variável na própria mistura original.  

 

Finalmente, lembramos que a perícia deveria ter se 

dirigido a uma análise minuciosa da coloração das 

tintas encontradas, como por exemplo através de 

análises gamas-colorimétricas, o que nos levaria, não a 

afirmações finais, mas pelo menos a resultados um 

pouco mais significativos.”  

 

(Apelação no 4.537/78, fls. 520-3) 

 

 

2. Parecer Técnico do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

(IPT-SP), analisando amostras de 

tintas 

 

“Certificado no. 508.086 

 

Material: Tinta de Opala  

 

Interessado: Viação Cometa S.A.  

 

Trabalho concluído em: 24 de maio 

de 1977” 

 

 

“Natureza do Trabalho: Análises qualitativas por 

Espetroscopia de Raios – X fluorescentes e por 

Espectrografia de emissão” 

 

(Apelação no 4.537/78, fls. 524-529) 

  

 

3. PARECER DO PERITO 

ALFREDO AMBRÓSIO sobre a 

colisão 

 

“(...) DEVE-SE ESCLARECER QUE NA SUA 

CONCLUSÃO OS SRS. PERITOS OFICIAIS 

BASEARAM-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 

EM ELEMENTOS SUBJETIVOS, 

EMPREGANDO ADJETIVOS  PARA TENTAR 

JUSTIFICAR UMA CONCLUSÃO EIVADA DE 

ERROS TÉCNICOS PRIMÁRIOS, AGORA 

DEMONSTRADOS, (...) TORNANDO-SE AO 

MESMO TEMPO PERITOS E JULGADORES. 

NA REALIDADE, ENTRETANTO, NÃO 

APRESENTARAM ELEMENTOS DE ORDEM 

MATERIAL QUE PERMITISSEM 

ESCLARECER O QUE REALMENTE 

OCORREU NA PISTA SÃO PAULO-RIO DE 
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JANEIRO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA. 

AO CONTRÁRIO, PECARAM POR UMA SÉRIE 

DE OMISSÕES, ALGUMAS DE ASPECTO 

GRAVE (...).” 

 

(Apelação no 4.537/78, fls. 530-77) 

 

 

II.B.2.v. Fundamentação em “perícia” tecnicamente inaceitável, (1) que foi 

realizada sem preservação do local, com alteração das condições da colisão, 

(2) que utilizou-se (nas palavras do próprio perito) da “técnica do olhômetro”, 

(3) que já foram repudiadas pelo Poder Judiciário por sua falta de 

confiabilidade, (4) cujos procedimentos e resultados são postos em dúvidas 

pelos próprios peritos da Comissão Nacional da Verdade – CNV, ao longo do 

trabalho 
 

(1) “Perícia” realizada sem preservação do local, com alteração das condições 

da colisão 
 

1. No momento imediato à colisão, surge no local uma viatura militar, como 

relatado pela testemunha José Maria de Souza (fls. 465 e ss. da Apelação no 4.537/78): “que O 

POLICIAL QUE COMPARECEU AO LOCAL DO ACIDENTE, SAINDO DE UMA 

VIATURA MILITAR, NÃO ERA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, NÃO SABENDO O 

DEPOENTE A QUE CORPORAÇÃO PERTENCIA (...).” Logo após essa viatura militar, 

chegaram os Oficiais Militares da Academia Militar das Agulhas Negras – que fica adjacente ao 

local –, encaminhando-se para o local da colisão e para o cemitério local, como narra o 

Patrulheiro Sidney Pimentel: “(...) que a providência imediata do declarante foi comunicar a 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a Delegacia de Resende; que o declarante 

comunicou de imediato a AMAN por se tratar de um ex-Presidente da República envolvido no 

acidente e também pelo fato de naquela época o país viver sob o regime militar; que a 

comunicação foi feita ao Oficial de Dia da AMAN, o qual se incumbiu de comunicar aos seus 

Superiores; que tanto para o local quanto para o cemitério se dirigiram alguns Oficiais 

Militares; (...) que os corpos foram removidos para a Capela do Cemitério de Alto dos Passos 

(...).” (fls. 89-89-v do Inquérito Policial no 273/96)   

 

2. Os militares tomam conta do local da colisão e do cemitério desde o início, 

alterando as condições em que os veículos colididos se encontravam, SEM QUALQUER 

NECESSIDADE DE FAZÊ-LO, POIS OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM FORA DA 
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PISTA E O TRÂNSITO NA ESTRADA FLUÍA BEM. O Patrulheiro Lafaiete Costa Bacelar é 

explícito sobre a desnecessidade de remover os veículos, DADO QUE ESTAVAM FORA DA 

PISTA:  “(...) soube do fato (...) quando se encontrava no posto de Patrulha Rodoviária, neste 

município, cerca das 18:00 e dez minutos, esclarecendo que a notícia ali chegou ao 

conhecimento do inspetor SIDNEY PIMENTEL, através da transmissão do Pedágio via rádio; 

que partiu para o local na companhia do patrulheiro JOÃO BERNARDO DE SOUZA; que, 

chegando ao local, ali chegava outra patrulha, chefiada pelo patrulheiro Fernando Fraga com 

material de sinalização especial que não chegou a ser usado porque não havia perigo de outros 

acidentes, EIS QUE OS AUTOS COLIDIDOS ESTAVAM FORA DA PISTA DE 

ROLAMENTO E, POR OUTRO LADO, O ELEVADO NÚMERO DE VEÍCULOS QUE 

PASSAVAM, ATRAÍDOS PELO ACONTECIDO, NÃO PROVOCAVAM O 

CONGESTIONAMENTO DA PISTA, DEIXANDO-A SEMPRE LIVRE (...).” (fls. 28-28v 

da Apelação no 4.537/78);    

 

3. A medida mais básica para a realização de uma perícia íntegra, decente, 

honesta, é a preservação das condições do ocorrido, e foi justamente o inverso disso que os 

militares fizeram. Não interditaram a pista, não preservaram o local, como relata o Patrulheiro 

Sidney Pimentel: “Que ficou no local por aproximadamente duas horas; QUE A PISTA NÃO 

FICOU INTERDITADA APÓS O ACIDENTE; (...).” (Depoimento de fls. 439 da Apelação 

no 4.537/78). A não preservação do local sem nenhuma razão técnica, que ocasiona a imediata 

desfiguração das condições do ocorrido, foi apontada também pela testemunha Carlos 

Benevenuto Guisard Koehler: “(...) NÃO CHEGOU A SER INTERDITADA PORQUE OS 

DOIS VEÍCULOS QUE SE CHOCARAM SAÍRAM DA PISTA E NA PISTA ONDE O 

ÔNIBUS DIRIGIDO PELO ACUSADO SE ENCONTRAVA NÃO HOUVE TAMBÉM 

QUALQUER INTERDIÇÃO; QUE MUITOS VEÍCULOS PARARAM PARA VER O 

ACIDENTE, POR CURIOSIDADE (...).” (Depoimento prestado em 6 de julho de 1977, por 

precatória à 23a. Vara Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de Direito Sérgio Cavalieri Filho; 

Apelação no 4.537/78, fls. 597-597-v) 

 

4. Foi por essa razão que o Perito Criminal Alfredo Ambrósio afirmou que a 

atuação dos militares para não interditar o local após o acidente acabou com as possibilidades de 

exame isento, uma vez que, não preservado o local, qualquer manipulação se torna possível: 

“ESSA PISTA ORIENTADA NO SENTIDO SÃO PAULO – RIO DE JANEIRO NÃO FICOU 

INTERDITADA E NEM INTERROMPIDA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, UMA 
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VEZ QUE NADA HAVIA NELA, BEM COMO QUE ERA DE GRANDE INTENSIDADE O 

VOLUME DE TRÁFEGO NO LOCAL, COM A PASSAGEM DE INÚMEROS VEÍCULOS, 

DE PEQUENO E GRANDE PORTE, INCLUSIVE ÔNIBUS E CAMINHÕES. (...) UMA VEZ 

QUE A ESTRADA NÃO FICOU INTERROMPIDA, PERMITINDO ASSIM A 

PASSAGEM DE MILHARES DE VEÍCULOS, GRANDE PARTE DELES DOTADA DO 

MESMO TIPO DE PNEUMÁTICOS E PROCEDENTES DE UM TRECHO 

RECENTEMENTE RECAPEADO (...).” (fls. 547-548 da Apelação no 4.537/78). 

 

5. As “ordens superiores” de alteração dos vestígios não se limitaram à falta de 

preservação da pista e dos locais onde os veículos se encontravam. “Ordens superiores” 

determinaram que os peritos não anexassem fotografias ao laudo naquele momento: 

“ACOLHENDO A RECOMENDAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR.” (fls. 109 da Apelação no 

4.537/78) 

 

6. Com a sequência de arbitrariedades técnicas advindas do poder político, perde-

se por completo a higidez identitária, e justamente por isso foi tão contundente o Sr. Alfredo 

Ambrósio: “Os srs. peritos oficiais, sem qualquer sombra de dúvida, E DESPREZANDO 

TODAS AS TÉCNICAS E CAUTELAS RECOMENDADAS E NECESSÁRIAS, 

identificaram-nas como sendo indubitavelmente deixadas por um só e determinado veículo, sem 

provar coisa alguma. Ao contrário, apenas lançaram mão de um processo novo em 

Criminalística, realmente revolucionário e descoberto pelos quatro ilustres signatários dos laudos 

oficiais do Rio de Janeiro, e ainda totalmente desconhecido, pois não foi apresentado em 

qualquer Congresso ou Encontro Nacional, ou mesmo Internacional, de Criminalística e 

denominado de ‘MÉTODO OLHÔMETRO’. Assim, pois, utilizando esse método 

recentemente por eles descoberto e ainda não revelado no campo da Criminalística, chegaram a 

uma conclusão categórica (...).”  (fls. 549 da Apelação no 4.537/78) 

 

7. Por conta do completo desrespeito aos procedimentos mais básicos de uma 

análise verdadeiramente técnica – e não determinada pela vontade política de alterar o local e os 

vestígios –, o Poder Judiciário rechaçou por duas vezes a “perícia”, assumindo que não é viável 

acolher qualquer documento que seja baseado em local adulterado pela ausência de preservação: 

“(...) peca a mesma por inobservância de formalismo técnico-processual. Assim é, que NÃO 

HOUVE PRESERVAÇÃO DO LOCAL (...) A PISTA NÃO FICOU INTERDITADA 

APÓS O EVENTO (...) OS PERITOS SOMENTE CHEGARAM AO LOCAL HORAS 
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DEPOIS DO OCORRIDO (...).” (Sentença; fls. 648 da Apelação no 4.537/78) 

 

8. A deliberada alteração das condições do local foi uma decisão política para 

impedir uma análise técnica. O compromisso com a busca da verdade não pode deixar tal fato de 

lado. O “laudo” pericial que se baseia em local adulterado pela não preservação não guarda 

legitimidade. A árvore envenenada dá frutos envenenados. Declarações que se baseiam em laudo 

ilegítimo não guardam legitimidade. 

 

(2) “Perícia” tecnicamente inaceitável, baseada, segundo o próprio perito, na 

“técnica do olhômetro” 
 

1. A partir da não preservação do local, começa a degradação das provas. Perde-

se a higidez identitária entre o ocorrido e o descrito. Entra-se no terreno das afirmações 

arbitrárias, sustentadas não na técnica correta, mas na capacidade de construir e impor 

arbitrariamente versões.  

 

2. Por isso, o Sr. Alfredo Ambrósio afirmou em seu parecer técnico, de modo 

irônico, sobre as arbitrariedades dos “exames”, “laudos” e “conclusões científicas” que estavam 

sendo produzidos: “ENTRETANTO, OS SRS. PERITOS, TALVEZ UTILIZANDO-SE DE 

UMA TÉCNICA NOVA, AINDA NÃO DESENVOLVIDA NO EXTERIOR E NOS OUTROS 

ESTADOS BRASILEIROS, CONSEGUIRAM MUITO FACILMENTE LOCALIZAR, 

DEMARCAR E PRINCIPALMENTE MEDIR OS VESTÍGIOS DA FRENAGEM DEIXADA 

APENAS POR UM DELES, APESAR DOS MILHARES DE TIPOS DE PNEUMÁTICOS 

QUE POR ALI PASSARAM.” 

 

3. O método do “olhômetro” (que anda de par com o método de não preservação 

do local e de receber “ordens superiores” para não anexar fotografias, só anexá-las em momento 

conveniente, só anexar as convenientes ou qualquer outro expediente do gênero das “perícias 

criativas”, justificadoras da vontade do “superior” do momento) não foi só identificado por quem 

não compactuava com as arbitrariedades técnicas. Foi afirmado pelo próprio Perito Sergio de 

Souza Leite, em seu depoimento à Comissão “Paulo Octávio – Osmânio Pereira”: “E exatamente 

em cima desse detalhe técnico, o ‘olhômetro’, nós pudemos concluir: houve o encostamento de 

alguém, de alguma coisa, de um ônibus. Esse ônibus ou esse caminhão, sei lá, esse veículo, 

estaria em maior velocidade; fez peso em cima do Opala, o carro abaixou, a marca subiu.” 



                                                                                                             

 53 

(Relatório da Comissão “Paulo Octávio – Osmânio Pereira”, p. 20) 

 

4. Uma “perícia” realizada com esse grau de arbitrariedade não tem condições de 

embasar a verdade sobre qualquer acidente de trânsito banal, quanto mais sobre um caso como o 

ora analisado. 

 

5. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV avaliza essa 

análise. Essa “perícia” irremediavelmente envenenada desde o início, pela arbitrariedade das 

decisões políticas alterando elementos fáticos e procedimentos técnicos basilares, terá uma série 

de filhotes ao longo dos anos, sendo o ponto referencial dos trabalhos “técnicos” que sustentam a 

colisão do ônibus com o Opala. 

 

6. Essa “perícia” é que deveria ter sido objeto das investigações dos peritos da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV: quem foram os Oficiais Militares que estavam na 

AMAN naquele momento? Quais deles foram para o local da colisão? Quais deles foram para o 

cemitério? Quais eram suas ligações com os militares que já haviam estruturado planos de 

assassinato do ex-Presidente? Quais eram suas ligações com o Brigadeiro Newton Villa-Forte, 

proprietário do Hotel de onde o ex-Presidente tinha acabado de sair? Para além dos Oficiais, 

quais foram os subordinados que rumaram para o local?  

 

7. Um procedimento investigatório comprometido com a verdade deveria buscar 

saber como “a verdade” que os militares e seu aparato técnico tentaram construir, utilizando-se 

da não preservação do local, das “ordens superiores para não anexar fotografias” e do método do 

“olhômetro”, foi erigida. Um procedimento investigatório comprometido com a verdade traria 

inúmeras e trabalhosas diligências, lamentavelmente não empreendidas pela equipe da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, que se revelou tecnicamente muito inferior ao necessário para o 

cumprimento de tal tarefa. 

 

(3) “Perícia” já repudiada pelo Poder Judiciário por sua falta de 

confiabilidade 
 

1. O Laudo da Comissão Nacional da Verdade – CNV sofre de um viés cognitivo 

irreparável: está comprometido com a visão da “perícia” do regime militar realizada sem 

preservação do local e outras arbitrariedades políticas, a ponto de classificar suas conclusões 
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que autorizariam a declaração de “homicídio culposo” como “versão oficial”, esquecendo-

se que tais perícias foram rechaçadas pelo Poder Judiciário em duas ocasiões, sendo justamente 

esse o motivo DE ABSOLVIÇÃO DO SR. JOSIAS OLIVEIRA, motorista do ônibus: “Objetivo: 

‘O presente Laudo visa verificar se há vestígios materiais que caracterizem ter a morte do ex-

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de seu motorista Geraldo Ribeiro decorrido de 

homicídio doloso, o que difere da versão oficial de homicídio culposo em virtude de acidente 

de trânsito.’ (“Apresentação exibida pelos peritos durante evento de divulgação do laudo”, tela 

2). 

 

2. O viés cognitivo do Laudo da Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria 

ser corrigido, no mínimo, com a menção ao que disseram as duas decisões judiciais que 

analisaram a “perícia” – INOCENTANDO DA ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO O SR. 

JOSIAS OLIVEIRA –, e afirmando a sua falta de qualidade técnica. 

 

TABELA V 

 

DECISÕES JUDICIAIS OMITIDAS NO LAUDO DA CNV SOBRE A COLISÃO: 

 

REPUDIAM A “PERÍCIA” SUBMETIDA A INGERÊNCIAS POLÍTICAS, QUE 

DESRESPEITA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS E APELA PARA O 

SUBJETIVISMO 

DECISÃO JUDICIAL OCULTADA 

NO LAUDO DA CNV 

O QUE AFIRMA SOBRE A “PERÍCIA” 

 

DECISÃO JUDICIAL DE 

PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

“(...) peca a mesma por inobservância de formalismo 

técnico-processual. Assim é, que NÃO HOUVE 

PRESERVAÇÃO DO LOCAL, tendo a testemunha 

de fls. 438-439-v afirmado que A PISTA NÃO 

FICOU INTERDITADA APÓS O EVENTO e que 

os peritos somente chegaram ao local horas depois do 

ocorrido (...). (...) os senhores experts não fizeram 

correta descrição do local, deixando de dar as exatas 

características da curva que antecede o ponto, palco 

dos acontecimentos, silenciando-se os laudos quanto 

à existência de serviços de recapeamento da pista, 

além de terem considerado somente algumas das 

avarias que apresentava o Opala (...). (...) em sua 

parte conclusiva, (...) BASEARAM-SE EM 

ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO 

PREMISSAS NEM SEMPRE VERDADEIRAS, 

COMO ‘AUTORIZA A PRESUNÇÃO’, 

‘SUBTENDE-SE’, ‘TERIA FEITO’, ‘AMPLIAR 
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ARTIFICIALMENTE’ ETC. ORA, TRATANDO-SE 

DE  PROVA MATERIAL, SOMENTE SE 

PODERIA CONCLUIR COM DADOS 

OBJETIVOS. (...) Por estas razões, e pelo mais que 

dos autos consta (...) não tendo resultado devidamente 

provada a denúncia de fls. 2, com fulcro na 

disposição contida no artigo 386, inciso VI, do 

Código de Processo Penal, JULGO-A 

IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO JOSIAS 

NUNES DE OLIVEIRA da ação penal que lhe foi 

intentada.” 

 

(Apelação no 4.537/78, fls. 648-52) 

 

 

DECISÃO JUDICIAL OCULTADA 

NO LAUDO DA CNV 

 

 

O QUE AFIRMA SOBRE A “PERÍCIA” 

 

DECISÃO JUDICIAL DE 

SEGUNDA INSTÂNCIA 

 

“A ABSOLVIÇÃO DO APELADO ERA UMA 

CONSEQUÊNCIA INARREDÁVEL (...).” 

(...).”  

 

(Apelação no 4.537/78, fls. 725) 

 

 
(4) “Perícia” cujos procedimentos e resultados são postos em dúvida até pelos 

próprios peritos da Comissão Nacional da Verdade – CNV 
 

1. Mesmo o Laudo da Comissão Nacional da Verdade – CNV, que se baseia 

plenamente na “perícia” realizada sem preservação do local e outras arbitrariedades políticas 

para afastar análises técnicas, apresentando nítido viés cognitivo a seu favor (a ponto de chamar 

suas hipóteses rechaçadas pelo Poder Judiciário de “versão oficial”) aponta falhas na “perícia” 

(ainda que minimizadas e precedidas dos elogios rotineiros antes da crítica). 

 

TABELA V 

 

DÚVIDAS AVENTADAS CONTRA A PERÍCIA ATÉ PELO LAUDO DA CNV 

 

1. “Entretanto, em que pese o reconhecimento ao trabalho realizado pela Polícia Civil do Rio 

de Janeiro e do Instituto de Criminalística daquele Estado, que não mediram esforços para 

elucidar o acidente em questão, entendem os signatários do presente estudo que não se 

encontram determinados com a clareza necessária para atribuir responsabilidades, 

elementos como: o ponto de colisão; as trajetórias anteriores e posteriores à colisão do 

Ônibus e do Chevrolet Opala; assim como a velocidade com que eles trafegavam.” 



                                                                                                             

 56 

(“Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 

24) 

 

 

2. “Merece destaque, ainda, a não apreciação das avarias observadas no paralama anterior 

esquerdo do Chevrolet Opala, fato que poderia alterar a causa determinante do Laudo 

apresentado pelo ICE/RJ, na medida em que esse veículo passa a ter duas sedes de avaria 

produzidas em momento e circunstâncias que não se podem precisar.” (“Laudo pericial 

elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 24) 

 

 

II.B.3. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

afirmar a incerteza na análise técnica e a certeza na conclusão 

 

1. Os peritos que realizaram o Laudo da Comissão Nacional da Verdade – CNV 

afirmaram, de maneira explícita, no momento da análise, não ter certeza sobre a dinâmica do 

acidente. Afirmaram não ter certeza sobre o que ocorreu. 

 

2. Entretanto, nas conclusões, realizaram um SALTO RETÓRICO, inaceitável, 

para afirmar que houve colisão. 

 

3. A DECLARAÇÃO FINAL DO LAUDO NÃO DECORRE 

LOGICAMENTE DE SUAS PREMISSAS. SUA CONCLUSÃO NÃO ESTÁ CONTIDA 

NAS PREMISSAS.  

 

TABELA VI 

 

AFIRMAÇÕES INCONGRUENTES NO LAUDO DA CNV:  

DA INCERTEZA NA ANÁLISE À CERTEZA NA CONCLUSÃO, O SALTO 

RETÓRICO PARA DEFENDER A COLISÃO DO ÔNIBUS COM O OPALA 

 

MOMENTO DA ANÁLISE DA CNV: a semântica da incerteza 
 

“restringe a possibilidade de percepção desses peritos” 
 

“momento e circunstância que não se pode precisar” 
 

ausência de “clareza necessária” 
 

 

INCERTEZA 1: 
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“No pertinente à dinâmica do acidente, assinale-se que a presente análise teve por base os 

Laudos Periciais e as fotografias da época, o que restringe a possibilidade de percepção 

destes signatários de todos os elementos materiais e condições do local.” (“Laudo pericial 

elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 25) 

 

 

INCERTEZA 2: 

 

“Merece destaque, ainda, a não apreciação das avarias observadas no paralama anterior 

esquerdo do Chevrolet Opala, fato que poderia alterar a causa determinante do Laudo 

apresentado pelo ICE/RJ, na medida em que esse veículo passa a ter duas sedes de avaria 

produzidas em momento e circunstâncias que não se podem precisar.” (“Laudo pericial 

elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 24) 

 

 

INCERTEZA 3: 

 

“(...) entendem os signatários do presente estudo que não se encontram determinados com a 

clareza necessária para atribuir responsabilidades, elementos como: o ponto de colisão; as 

trajetórias anteriores e posteriores à colisão do Ônibus e do Chevrolet Opala; assim 

como a velocidade com que eles trafegavam.” (“Laudo pericial elaborado pela equipe de 

peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 24) 

 

 

 

MOMENTO DA CONCLUSÃO DA CNV: o salto retórico para a “certeza” 
 

“colidiu” 
 

“teve sua lateral envolvida em colisão” 

 

CERTEZA NÃO AUTORIZADA PELA ANÁLISE 1: 

 

“O Chevrolet Opala colidiu com o ônibus da viação Cometa antes de atravessar o canteiro que 

separava as pistas de sentidos contrários da via;” (“Laudo pericial elaborado pela equipe de 

peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 34) 

 

 

CERTEZA NÃO AUTORIZADA PELA ANÁLISE 2: 

 

 “2. Antes de invadir a pista de sentido Rio-São Paulo e colidir frontalmente com veículo 

Scania Vabis, o Chevrolet Opala que Geraldo Ribeiro conduzia teve sua lateral esquerda 

envolvida em colisão com a lateral anterior direita do ônibus de placa HX-2630-SP, prefixo 

3148 da Viação Cometa S/A, em circunstâncias que não se pode materialmente precisar;” 

(“Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 35) 
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4. A DECLARAÇÃO DE QUE OCORREU A COLISÃO ENTRE O 

ÔNIBUS E O OPALA É CLARAMENTE UM ABUSO RETÓRICO, INCABÍVEL EM 

UM TRABALHO COMO O PRESENTE.  

 

5. A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV NÃO TEM 

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE AFIRMAR QUE OCORREU COLISÃO ENVOLVENDO 

O OPALA E O ÔNIBUS. 

 

6. É incrível que quase quarenta anos depois de a “perícia”-base que serviu para 

acusar o motorista Sr. Josias Oliveira ter sido rechaçada por ser repleta de subjetivismos, 

pressuposições heroicas, assunções de hipóteses não encontradas na realidade, invenções para 

fazer a realidade caber no modelo inventado, criações de laboratório (filhos de uma triangulação 

entre o “olhômetro”, a ausência de preservação do local e o compromisso com uma tese, ao invés 

do compromisso com análise), a ponto de ter sido RECHAÇADA PELO PODER JUDICIÁRIO 

JUSTAMENTE POR CONTA DE SEU GRAU DE ARBITRARIEDADE, a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV pretenda realizar o mesmo procedimento, baseado na mesma 

ausência de elementos técnicos, REALIZANDO OS MESMOS SALTOS RETÓRICOS.  

 

7. Sobre o “laudo” e demais “exames” que a Comissão Nacional da Verdade – 

CNV toma como verdade, ao invés de tomá-los como objeto de investigação, já foi 

demonstrado o quanto foram considerados “subjetivos”, “arbitrários” etc. A consideração do 

Perito Alfredo Ambrósio foi a seguinte: “(...) DEVE-SE ESCLARECER QUE NA SUA 

CONCLUSÃO OS SRS. PERITOS OFICIAIS BASEARAM-SE ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO ADJETIVOS  

PARA TENTAR JUSTIFICAR UMA CONCLUSÃO EIVADA DE ERROS TÉCNICOS 

PRIMÁRIOS (...) TORNANDO-SE AO MESMO TEMPO PERITOS E JULGADORES. 

NA REALIDADE, ENTRETANTO, NÃO APRESENTARAM ELEMENTOS DE ORDEM 

MATERIAL QUE PERMITISSEM ESCLARECER O QUE REALMENTE OCORREU 

NA PISTA SÃO PAULO-RIO DE JANEIRO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA.” 

 

8. O Poder Judiciário realizou o mesmo juízo sobre a suposta “verdade” que 

orienta a mente da Comissão Nacional da Verdade – CNV em sua investigação: “(...) 

BASEARAM-SE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO PREMISSAS NEM 

SEMPRE VERDADEIRAS, COMO ‘AUTORIZA A PRESUNÇÃO’, ‘SUBTENDE-SE’, 
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‘TERIA FEITO’, ‘AMPLIAR ARTIFICIALMENTE’ ETC. ORA, TRATANDO-SE DE 

PROVA MATERIAL, SOMENTE SE PODERIA CONCLUIR COM DADOS OBJETIVOS.” 

 

9. Essas duas afirmações sobre a árvore envenenada, o “laudo” produzido na 

ditadura, aplicam-se aos seus frutos envenenados: o Laudo da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV. 

 

10. A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV NÃO TEM 

CONDIÇÕES TÉCNICAS DE AFIRMAR QUE OCORREU COLISÃO ENVOLVENDO 

O OPALA E O ÔNIBUS.  

 

11. A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV REALIZOU 

ABUSO RETÓRICO. As expressões “restringe a possibilidade de percepção desses peritos”, 

“momento e circunstância que não se pode precisar” e ausência de “clareza necessária” não 

podem dar origem a “colidiu” e “teve sua lateral envolvida em colisão”, salvo em ambiente 

intelectualmente corroído ou em procedimento no qual a conclusão (porque já escolhida desde o 

início) determina a qualidade da premissa, e não o inverso.  

 

12. ESSE ABUSO RETÓRICO NÃO FOI CONSIDERADO VERDADE NA 

AÇÃO PENAL HÁ QUASE QUATRO DÉCADAS.  

 

13. ESSE ABUSO RETÓRICO NÃO É VERDADE AGORA. 

 

 

II.B.4. Falhas nas conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV: 

fundamentação em material tecnicamente inaceitável, objeto de ingerência e 

manipulação política 
 

1. O “Laudo da Comissão Nacional da Verdade – CNV” estrutura-se, como se 

viu, fundamentado em trabalho realizado sem nenhuma garantia de sua higidez identitária, que 

não respeitou princípios mínimos, como o de preservação do local, aplicando a técnica do 

“olhômetro”.  

 

2. Por isso tal “perícia” foi rechaçada duas vezes pelo Poder Judiciário e é 

colocada em dúvida na própria parte analítica do “Laudo da Comissão Nacional da Verdade – 
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CNV”. Está-se diante de típico caso da “árvore envenenada”: não preservaram o local, 

adulteraram a posição dos carros, e com isso envenenaram todas as “perícias” que eles mesmos 

produziram, inclusive a da Comissão Nacional da Verdade – CNV, que é fruto tardio da árvore 

envenenada, passadas quase quatro décadas. 

 

3. Uma investigação comprometida com a busca da verdade deve se fazer 

perguntas sobre quais as circunstâncias que permitiam um tal tipo de prática, tão danosa, tão fora 

de qualquer esquadro técnico. Como era montada a máquina de produzir “laudos”? Como era 

montada a máquina de produzir “verdades” na ditadura? Como era montada a máquina de 

produzir “árvores e frutos envenenados”? 

 

4. Sabe-se que a ditadura montou uma máquina de produzir e reproduzir sua 

legitimação política a partir das diversas esferas “técnicas”, como “laudos” médicos que 

atestavam suicídio ou atropelamento de gente recém-submetida a tortura e expedientes do 

gênero. Da mesma maneira, a ditadura militar tinha outras legitimações “técnicas”, como 

professores de direito dispostos a escrever Atos Institucionais que fechavam o congresso em 

nome da defesa das instituições democráticas, e seus tentáculos na imprensa, no nível dos 

proprietários (com os grupos econômicos que privilegiou e incentivou e os grupos que quis levar 

e levou à ruína) e da força de trabalho (os jornalistas ávidos por furos e fontes, que passavam a 

reproduzir as versões emanadas do centro ou das periferias do poder).  

 

5. Entre essas estruturas de legitimação técnica da ditadura militar encontram-se 

corpos de investigadores que se recusavam a fazer qualquer ato instrutório que pudesse levar à 

autoria perpetrada pelos homens de farda, donos do poder. Assim, inúmeros fatos tinham 

investigações absolutamente fora de padrão técnico, por conta das circunstâncias políticas. Os 

atentados, por exemplo, não eram investigados corretamente, porque os superiores estavam 

deliberadamente alterando as provas ou porque os investigadores tinham medo de “abrir a porta 

e dar de cara com um dos nossos”, como afirmou uma das mais próximas pessoas do General 

Figueiredo, Said Farhat, sobre esse comportamento de produzir mentiras ou não produzir 

verdades com investigações, relatando a frase do General Golbery do Couto e Silva: “A 

POLÍCIA ESTADUAL NUNCA IA INVESTIGAR, COM MEDO DE BATER EM UMA 

PORTA E ELA SER ABERTA POR UM DOS NOSSOS.” (Inquérito no 273/96, fls. 67) 

 



                                                                                                             

 61 

6. Não eram só as estruturas das polícias estaduais que integravam o corpo 

técnico forjador de mentiras e versões da ditadura. Os grupos militares que disputavam entre si 

os rumos da ditadura aparelhavam tais órgãos, transformando-se em uma “instituição dentro da 

instituição”, como afirmou um perito que trabalhou durante mais de três décadas nessas 

estruturas: “CNV: (...) se foi um grupo extremista, como eles teriam acesso aos laudos e o poder 

de modificar os laudos? O Sr. Alberto Carlos de Minas – (...) Se foi um grupo, esses grupos 

sempre tiveram acesso na nossa polícia, na minha polícia, por exemplo, todos eles tiveram 

acesso, até os grupos mais radicais, mais violentos e desonestos, e tudo isso. E isso vira até 

uma instituição dentro da instituição.” (“Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da 

Comissão Nacional da Verdade”, fls. 60) 

 

7. Em diversos casos, essas estruturas “técnicas” a serviço da ditadura atuarão 

para destruir e ocultar provas, a fim de ficarem livres para montar suas “versões”. É assim que 

locais de acidente não serão preservados, ordens superiores determinarão que fotos não sejam 

juntadas ou que evidências fiquem apodrecendo em algum lugar, até ficarem irreconhecíveis e 

imprestáveis para qualquer análise séria, como narrado pelo perito Alberto Carlos de Minas, a 

partir do que seriam os restos do Opala de Juscelino Kubitschek: “O Sr. Mauro José Oliveira 

Yared (Comissão Nacional da Verdade) – O senhor comentou também da possibilidade daquele 

veículo não ser o veículo até pela troca da numeração. Tendo conhecimento desse fato, o senhor 

chegou a ir lá? O Sr. Alberto Carlos de Minas – Quem viu essa troca de numeração do motor foi 

o Serafim Jardim. O Serafim foi mais esperto que eu. O Sr. Mauro José Oliveira Yared 

(Comissão Nacional da Verdade) – Esse material estava onde lá na delegacia? O Sr. Alberto 

Carlos de Minas – Num quintal, a céu aberto. Só tinha um pedaço. Todo mundo levou o que 

quis. Da superestrutura do carro não tinha praticamente nada. Tinha um assoalho. Não 

tinha um paralama, não tinha uma porta, não tinha nada. Sr. Mauro José Oliveira Yared 

(Comissão Nacional da Verdade) – Mas o senhor poderia dizer que era o veículo? O Sr. Alberto 

Carlos de Minas – Não, não. Eles informaram que era e eu tinha que acreditar na informação da 

polícia local. O Sr. Pedro Luiz Lemos Cunha (Comissão Nacional da Verdade) – O Senhor não 

tem notícia do paradeiro desse resto não? O Sr. Alberto Carlos de Minas – Parece que fizeram 

uma segunda perícia lá e devem ter mandado pra fundir.” “O Sr. Mauro José Oliveira Yared 

(Comissão Nacional da Verdade) – Quando eu examino um veículo, a minha tendência é sempre 

conferir a numeração de chassi e motor. A numeração do motor e agregado é bem recente, mas a 

de chassi é muito antiga. O senhor não teve essa preocupação de conferir o chassi?” O Sr. 

Alberto Carlos de Minas – Tava difícil até de identificar o que era o que. Vocês não imaginam o 
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que era. Era um monte de ferro velho horrível. Um monte de trem lá meio aterrado. Tinha 

terra por cima, cachorro fazendo cocô em cima. Galinha. Tinha vinte anos.” (“Laudo 

pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, fls. 60)  

 

8. O objetivo final dessa estratégia, seja por meio da não preservação de pistas, da 

não junção de fotos, do apodrecimento de automóveis e outros expedientes, é impedir que “seja 

encontrado nosso pessoal do outro lado da porta”.  

 

9. Bloqueia-se a verdade, organiza-se uma máquina de montar versões e, 

momentos depois, será impossível provar a verdade, prevalecendo a versão. Como afirma o 

perito Alberto Carlos de Minas: “O Sr. Mauro José Oliveira Yared (Comissão Nacional da 

Verdade) – Se fosse possível reconstruir todo esse processo do JK e de Geraldo Ribeiro, desde a 

morte deles, que tipo de perícia o senhor iria sugerir pra ser feita? O Sr. Alberto Carlos de Minas 

– Se fosse possível, nenhuma. Não há o que se fazer. Depois de tudo ter sido deteriorado e 

jogado fora, depois de tudo ser ‘fudido’ terrivelmente? Como? Fazer o quê? Sacanearam 

com força.” (“Laudo pericial elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da 

Verdade”, fls. 51) 

 

10. Essa proximidade das estruturas “técnicas” com o poder político (que, para 

manter o poder político, realiza constantes e rotineiros estupros na “técnica”, que, então, já não 

será mais técnica, mas mera reprodução da própria política) foi investigada no “Caso JK” em 

reportagem de 1996: “O promotor de Justiça de Resende, José Diniz Pinto Bravo, terminou 

acusando o motorista de ônibus Josias Nunes de Oliveira, que dirigia um ônibus da Viação 

Cometa. O veículo sob seu comando teria abalroado o carro do presidente. (...) Localizei José 

Diniz Pinto Bravo. Aposentado desde 1991 como procurador de Justiça, vive em Volta Redonda 

(RJ). Ele disse que ‘a prova, difícil de fazer, não foi bem definida, e isso favoreceu o motorista 

do ônibus’. (...) E admitiu ter conduzido o caso, desde o princípio, procurando caracterizá-lo 

como acidente. (...) Na conversa, ele revela: ‘O Exército estava preocupado para que o 

governo não fosse envolvido. Afinal, era época de revolução’. Explicou ter sido assessorado 

pelo promotor de Justiça Francisco Gil Castelo Branco, ‘colega meu, sujeito íntegro, sério, 

uma pessoa que era para confiar, mesmo’. E contou que o médico Guilherme Romano 

acompanhou tudo, ‘desde o início’. O médico, falecido em 1995, ficou conhecido como 

homem de confiança do General Golbery do Couto e Silva, que morreu em 1987. Em 1976, o 

promotor Francisco Gil Castelo Branco era diretor do Departamento Técnico-Científico da 



                                                                                                             

 63 

Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Respondia pelo Instituto Médico Legal e pelo 

Instituto de Criminalística. Ele mandou retirar do processo as fotografias dos cadáveres. (...) O 

jornalista Valério Meinel investigou a morte de JK em 1976. (...) Valério Meinel acusa Francisco 

Gil Castelo Branco, “um informante do SNI”, de ter impedido a imprensa de fotografar os 

corpos de JK e de seu motorista, no IML do Rio. Contatado, Francisco Gil recusou-se a falar 

sobre a morte do presidente. Trabalhou para o SNI? “Isso é uma injúria, uma calúnia.” (Anexo 

15) 

 

11.  A Comissão Nacional da Verdade – CNV acata o material produzido nessa 

ambiência, nessa estrutura de relações sociais, de cumplicidade, de redes, quando tal material 

deveria ser objeto de profunda investigação.  

 

12. O General Golbery afirmou que as estruturas de polícia não investigavam, 

porque podiam chegar aos militares; seu parceiro Guilherme Romano acompanha o inquérito de 

JK/Josias colado ao promotor José Diniz Pinto Bravo, que afirma que o Exército tinha muito 

interesse; o promotor rende loas à lealdade de Francisco Gil Castelo Branco, vértice da produção 

de análises “técnicas”. Mas a Comissão Nacional da Verdade – CNV monta estratégia de 

investigação não para elucidar tais proximidades e conexões que geraram documentação sobre o 

caso, mas a partir da documentação gerada por tais proximidades e conexões. Esse 

procedimento é uma falácia investigatória. Quer-se chegar na verdade assumindo como ponto de 

partida o que deveria ser investigado. Uma estrutura especializada em farsas atuava no país, 

montando documentações fajutas; ao invés de investigar tais máquinas de farsa, assume-se a 

documentação, seguindo-se, até o final, às conclusões que, é claro, só poderão ser as contidas na 

própria documentação farsesca, forjadas pela máquina que nunca foi investigada, nem antes, 

porque a polícia tinha medo de dar de cara com os militares, nem agora, porque a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV conduz uma investigação abaixo de qualquer padrão técnico 

aceitável. 

 

13. A investigação realizada pela Comissão Nacional da Verdade – CNV não 

aproximará o Brasil da verdade sobre o “Caso JK”. A investigação não tem legitimidade técnica 

para se afirmar a verdade sobre o “Caso JK” porque não realizou as diligências necessárias, 

porque é uma investigação de nível inferior ao que o “Caso JK” demanda. 
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II.C Conclusão sobre a investigação da Comissão Nacional da Verdade 

– CNV no “Caso JK”: investigação e conclusão com baixa qualidade 

técnica 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV baseia-se no “Laudo pericial 

elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, elaborado por seus peritos. 

 

2. Os trabalhos realizados por essa equipe de peritos e, consequentemente, as 

conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV, são eivados de sérios problemas técnico-

investigativos, consequentes de: 

 

(a) uma investigação de baixa qualidade técnico-investigativa, que não 

inclui em sua inquirição elementos existentes essenciais, pretendendo que, 

assim, eles deixem de existir; 

 

(b) escolhe documentos e elementos de maneira seletiva e arbitrária, 

deliberadamente ocultando os que lhe são incômodos;  

 

(c) torce conteúdos dos documentos que escolhe; 

 

(d) os documentos que lhe servem de fundamento central são aqueles 

justamente que foram rechaçados em duas ocasiões pelo Poder Judiciário, 

por falta de técnica adequada; 

 

(e) dentre outros elementos, a perícia em que se embasam (e que sustenta as 

afirmações de acidente ao longo dos outros laudos) foi realizada sem 

preservação do local, “por ordem superior”, com a chegada dos militares; 

 

(f) os próprios peritos signatários do “Laudo pericial elaborado pela equipe de 

peritos da Comissão Nacional da Verdade” sustentam que não podem 

afirmar certeza quanto à existência de colisão entre o ônibus e o Opala; 

 

(g) A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV NÃO TEM 

AMPARO TÉCNICO PARA AFIRMAR QUE FOI ACIDENTE. 

 

3. Dessa maneira, conclui-se: 
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(a) A INVESTIGAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV 

SOBRE O “CASO JK” É DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA (A) EM RAZÃO DO 

QUE IGNORA, (B) EM RAZÃO DO QUE ESCOLHE ARBITRARIAMENTE 

ANALISAR E (C) EM RAZÃO DO QUE ESCOLHE ARBITARIAMENTE 

CONCLUIR. 

 

(b) A DECLARAÇÃO FINAL DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE - CNV 

SOBRE O “CASO JK” NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA SER CONSIDERADA 

A VERDADE SOBRE O OCORRIDO.  
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.A. A ditadura militar e JK 

 

1. O presente eixo de investigação é de fundamental importância para uma correta 

e completa investigação sobre o “Caso JK”. Sem que se identifiquem respostas a tais questões, 

não é possível compreender as variáveis determinantes dos fatos investigados.  

 

2. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV não investigou 

tais variáveis, não forneceu qualquer resposta sobre tais variáveis, não forneceu qualquer 

apoio material ou institucional para a investigação de tais variáveis. 

 

3. Para a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, os “fatos” estão 

contidos no conjunto de papéis “técnicos” criados pela ditadura militar ou os que nele se 

basearam, esquecendo-se da não preservação do local, das alterações nas posições dos veículos 

abalroados, das “ordens superiores para não anexar fotos” e outros procedimentos “técnicos” 

semelhantes, que deveriam ser objeto de investigação, e não “ponto de partida e chegada 

técnico”. Uma investigação correta, de maneira contrária à da CNV, deve investigar como tais 

manifestações “técnicas” foram criadas, quais eram as estruturas que lhes davam 

existência, quais eram os corpos políticos que amparavam práticas como a não preservação 

do local.  

 

4. Uma investigação correta não pode desconhecer as relações entre a ditadura 

militar e o ex-Presidente Juscelino Kubitschek.  

 

5. Uma investigação correta deve conhecer as possibilidades de ação dos atores 

envolvidos, o que pensavam, como agiam, o que pretendiam, até onde tinham capacidade de ir, 

quais eram suas conexões, quais eram seus pontos fortes, quais eram seus pontos fracos, como 

visualizavam os adversários, quais eram seus aliados.  

 

6. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, infelizmente, é forçoso dizê-lo, não 

realizou uma investigação com mínimos padrões técnico-investigativos. 
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7. A investigação da CNV não sistematizou os documentos oficiais e não oficiais 

disponíveis sobre a relação entre a ditadura militar e JK, sendo que tais documentos podem 

iluminar circunstâncias do período, auxiliando sobremaneira a compreensão do próprio fato 

(como inclusive têm ocorrido em outros casos investigados por esta CNV e pelo Estado 

brasileiro). 

 

8. A ditadura brasileira produziu manifestações oficiais que denotam de maneira 

intensa seu modus operandi e, por este motivo, representam robusta evidência do grau de 

liberdade dos agentes do Estado, livres para o planejamento e execução de seus atos. Localizar, 

catalogar e sistematizar essa documentação é o procedimento técnico adequado para garantir a 

elevada qualidade dos resultados da investigação fática sobre um caso concreto.  

 

9. As declarações e análises publicadas na imprensa também são um vetor que 

revela o ambiente no qual os atores do período estão se movendo, permitindo reconstruir a 

verdade dos fatos específicos. Esta análise, como é comum em reconstruções como a ora 

empreendida, pode ajudar a revelar o conteúdo e as possibilidades da relação de contradição 

entre os militares e seus opositores, e também auxiliar na compreensão da construção da imagem 

pública de JK pelos militares, o que permite antever se e como buscavam atingi-lo e em quais 

campos: político, moral, jurídico, financeiro, físico etc., bem como quais os limites que 

encontrariam. 

 

10. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria 

exaustivamente ter respondido uma série de perguntas a fim de circunscrever os elementos que 

cercam a cassação de JK, as circunstâncias de sua morte e a eventual ligação com o aparato do 

Estado brasileiro, como (a) em que postos ou posições estavam aqueles militares que cassaram 

JK, em 1964, na data próxima à morte, em 1976? (b) com que grupos mantinham relações? (c) 

qual era sua rede? (d) quais suas articulações com os acusados de outras mortes, no Brasil e na 

América Latina? (e) do lado de JK, quem estava com ele no momento da cassação e nos 

momentos que antecederam a sua morte? (f) como reagiram? (g) o que fizeram? (h) tais pessoas 

e redes podem contextualizar o ambiente e, portanto, o campo de ação e limites dos 

envolvidos?   

 

11. Entre os pontos mais relevantes da relação entre a ditadura e Juscelino 

Kubitschek (plenamente ausentes da investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV) 
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constam (a) a cassação e a entrada em cena da máquina de produção de versões “técnicas” que a 

ditadura montou contra Juscelino Kubitschek; (b) os Inquéritos Policial-Militares e a atuação da 

máquina de produção de versões “técnicas”; (c) a espionagem e monitoramento no exílio; (d) a 

organização de plano para assassiná-lo, gestado no seio de grupo que o tinha como inimigo a ser 

eliminado. 

 

III.A.1. A CASSAÇÃO: perseguição política, ameaças e a entrada em campo da 

máquina de versões e mentiras 

 

1. Juscelino Kubitschek foi cassado pela ditadura militar.  

 

2. A percepção ou o discurso público dos militares e dos órgãos de comunicação 

a eles ligados era a de que era um inimigo, discursivamente tratado como agente da “infiltração 

comunista”, “varguista”, “aliado de Jango”. Além disso, para os militares, Juscelino Kubitschek 

era candidato fortíssimo à próxima campanha presidencial, que haveria em 1965. 

 

3. Costa e Silva, Ministro da Guerra, sabia que não teria chance de vencer 

Juscelino Kubitschek por meio de eleições, e a cassação do ex-Presidente tornou-se um objetivo 

central. 

 

 

4. Juscelino Kubitschek deveria retirar sua candidatura, já homologada pelo PSD, 

com o slogan JK-65 e com um novo “plano de metas” (“5 anos de agricultura para 50 de 

fartura”), segundo emissário de Costa e Silva, “para seu próprio bem”.  

 

5. Esse era um tipo de ameaça que Juscelino Kubitschek já havia recebido quando 

de sua primeira candidatura à Presidência, praticamente uma década antes, boicotada por setores 

MATERIAL DE PESQUISA – 1 

DOCUMENTO: Depoimento de Ronaldo Costa Couto, biógrafo de JK - JK no Exílio. 

Direção: Bertrand Tesson, Charles Cesconetto. GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie 

Productions. Brasil-França, 2010. Filme documentário (52 min.).  

 

“Como era considerado imbatível, tornou-se alvo dos políticos de extrema direita como Carlos 

Lacerda (...) e os militares que queriam suceder a Castello Branco. O principal líder militar, 

Ministro da Guerra, era o General Artur da Costa e Silva, e ele se empenhou em afastar JK do 

seu caminho.” 
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militares e que culminou no “contragolpe” democrático liderado por Lott, que teve como uma de 

suas consequências a prisão de diversos militares envolvidos na tentativa de golpe, como o 

General Golbery do Couto e Silva. Essas tensões com os militares golpistas não se limitaram aos 

momentos anteriores à posse. As rebeliões de Jacareacanga e Aragarças, essa movimentada por 

João Paulo Burnier, aconteceram depois de sua posse. Ameaças dos militares golpistas foram 

parte da vida de Juscelino Kubitschek. 

 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 2  

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor. JK e a Ditadura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 

120-121. 

"Em seu livro sobre o governo Castelo Branco, conta Luís Viana Filho que o Dia D da 

cassação de Juscelino foi a 26 de maio de 1964, quando Castelo fez uma visita a São Paulo. 

Ali já estava Costa e Silva, que mantivera contato com alguns expoentes da hidra. Luís Viana 

Filho declara textualmente que esses elementos 'eram ligados ao lacerdismo'. Desejavam que 

Castelo Branco entregasse o poder a Carlos Lacerda, o homem que durante 15 anos masturbara 

a reação (incluindo grandes contingentes da classe militar) com uma pregação moralista e 

inquisitorial. A candidatura de JK era um incômodo para os lacerdistas de São Paulo, pois 

todos sabiam que num pleito livre e honesto o povo se manifestaria contra o novo regime. (...) 

A solução era afastar Juscelino da vida pública através da cassação. No dia 26 de maio, um 

emissário de Costa e Silva procura JK, no Rio. Pede-lhe, dramaticamente, que retire sua 

candidatura 'para o bem do Brasil e para o seu próprio bem'. JK compreende a trama que se 

esboça, mas não pode, nem quer fugir a seu destino. (...) 

Ao regressarem a Brasília, Costa e Silva e Castelo Branco conversam sobre o assunto. São 

Paulo (...) exigia outra cabeça, a de JK. Castelo pergunta se não há alternativa; pessoalmente, é 

com amargura que ele degolaria o homem que o ajudou a eleger-se. Mas Costa e Silva sabe 

que não há alternativa. A única seria a retirada da candidatura de JK pelo próprio, mas essa 

tornara-se inviável. 

Os estrategistas da ocasião armam então os seus esquemas; adotam duas táticas para conter a 

estupefação nacional que o fato irá provocar. Uma é simples, até certo ponto limpa: a cassação 

será ditada por motivos exclusivamente políticos. E foi essa a posição inicial do próprio 

Castelo Branco. Mas se houvesse gritaria maior, o recurso seria jogar lama no passado recente 

da nação, desencavando inquéritos e acusações que, já em tempos de Jânio Quadros, haviam se 

desmoralizado pela evidência dos fatos. Essa lama incluiria diversas etapas, inclusive a 

ideológica, que dava JK como comunista (...). 

No dia 8 de junho são cassados os direitos políticos e o mandato de senador do cidadão 

Juscelino Kubitschek de Oliveira." 
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6. A avaliação de que Juscelino Kubitschek seria eleito o próximo presidente da 

República nas eleições de 1965 era compartilhada pela CIA. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 4 

DOCUMENTO: Comunicação da CIA sobre Juscelino Kubitschek, in Geneton Moraes 

Neto e Joel Silveira. Nitroglicerina Pura – Documentos que Passaram 50 anos em Londres e 

Washington traçam um perfil político devastador da elite política brasileira, 2a., p. 114. São 

Paulo: Record, 1992.  

 

“Kubitschek irá, muito provavelmente, disputar a presidência em 1965. Desponta como 

provável vencedor. Espirituoso, inteligente, Juscelino Kubitschek é um homem de charme 

considerável, extraordinária energia, otimismo ilimitado e um excelente senso de humor. 

Astuto como político e bem-dotado e eficiente como orador, ele sempre rendeu o máximo no 

campo das relações públicas. Embora fosse relativamente obscuro no cenário político nacional 

quando despontou para a presidência, suas recentes aparições públicas e a estrondosa vitória 

eleitoral para o Senado demonstram que ele exerce uma sincera atração sobre os eleitores 

brasileiros.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 3 

DOCUMENTO: SANTOS, Carlos Murilo Felicio dos. Momentos decisivos – JK Contra o 

golpismo no Brasil. Belo Horizonte: JK Cultural, 2012, p. 194-196. 

 

"A posição de Juscelino, em favor da candidatura de Castelo Branco, não melhorou a sua 

situação com a direita golpista, que trabalhava arduamente para se consolidar no poder, 

impedir a realização das eleições presidenciais do ano seguinte e, principalmente, acabar com 

as chances de JK voltar à Presidência da República. 

No dia 26 de maio de 1964, um emissário do Ministro da Guerra, Costa e Silva, procurou 

Juscelino Kubitschek para pedir que ele desistisse de sua candidatura e ele respondeu que se 

recusava a fazer isso. 

Dias depois, o general Costa e Silva cobrou, publicamente, dentro de um avião em que viajava 

com Castelo Branco, a cassação de JK: 

'- Presidente, está na hora de resolver esse problema do Juscelino. De liquidar o assunto.' 

No Brasil inteiro simpatizantes de JK se organizavam. Milhares de assinaturas eram colhidas, 

para serem anexadas a um documento que pedia que ele não fosse cassado. Muitos de nossos 

amigos e correligionários pensavam que Juscelino não deveria falar no Senado, contra o que 

estava acontecendo - ou contra o que ia acontecer - porque isso precipitaria a perda de seus 

direitos políticos. 

(...) 

Milton [Ministro da Justiça], que era amigo de JK e estava ocupando aquela posição para 

tentar preservar um mínimo de respeito à legislação por parte dos golpistas, disse que Castelo 

Branco não queria cassar Juscelino, mas que estava sendo muito pressionado pelos radicais de 

direita das Forças Armadas, e que ele ia acabar entregando os pontos em poucos dias.” 
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7. Juscelino Kubitschek realizou discurso sobre a situação política, em 3 de junho 

de 1964. Relembra que tomou posse contra a vontade de diversos grupos militares e seus apoios 

na imprensa, em 1956 (após ter sido candidato e eleito contra a vontade desses grupos), que os 

procedimentos de cassação instituídos não permitem chance de defesa e que a Nação está sob os 

efeitos do terror. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 5  

DOCUMENTO: Discurso de Juscelino Kubitschek na Tribuna do Senado Federal em 03 de 

junho de 1964. 

 

“Senhor Presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que 

implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir, desta tribuna, 

algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora, para que – se o ato de violência vier a 

consumar-se – não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa 

vão sofrer as instituições livres. Não me é licito perder uma oportunidade que não me pertence, 

mas pertence a tudo que represento nesta hora. 

Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o 

ao instante em que recebi a faixa presidencial, depois de uma luta sem tréguas contra forças de 

toda ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. 

Naquela ocasião, assumi, perante a minha própria consciência, a determinação de não me 

deixar guiar por ressentimentos, por mágoas, por mais justas que fossem. Perante Deus, 

perante o povo, diante desta Casa, posso afirmar que, presidente da República durante 5 anos, 

zelei pela paz do Brasil, não autorizando, não permitindo, não pactuando com qualquer 

atentado à liberdade de quem quer que fosse e agindo sempre com dignidade administrativa. 

Neste momento, sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial e a iníqua 

perseguição que me estão movendo. É que a mesma causa continua viva, a mesma causa da 

defesa das instituições livres pela qual lutei. 

É essa causa que me transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que tanto 

marcou e manchou a revolução, feita para salvar-nos da tirania comunista. Sou ainda o mesmo 

cidadão, ontem detentor do governo, Chefe Constitucional das Forças Armadas, aquele que 

amparou e promoveu os seus mais ferrenhos adversários. Hoje, sou um homem desarmado, 

sem possibilidade de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação e a 

coragem dos que combatem para cair de pé. Não tenho de que me defender. Pela própria 

mecânica do Ato Institucional, aos fulminados não é dado acesso às peças acusatórias. 

Voltam-se, assim, os revolucionários do Brasil contra as mais sagradas conquistas do Direito. 

Não sei exatamente do que me acusam. Só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já 

desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a Nação vive sob os efeitos do 

terror. E aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição 

que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem 

retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei 

de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. 

Lamento apenas que a Nação, através do partido que recentemente me indicou para as eleições 

de 65, sofra essa vil afronta. Mas essa mesma afronta terá a reparação certa pelas urnas, ao 

primeiro ensejo, com qualquer outro nome pessedista. 
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Por que, então, Sr. Presidente, é o caso de perguntar-me, me deveria envaidecer de tão grande 

privilégio – o de ser o alvo principal da luta antidemocrática –, por que me invade, neste 

instante, uma tristeza das mais terríveis por que já passei em toda a minha acidentada vida 

pública? Essa tristeza nasce, sem dúvida, de que, se, por um lado, me oferecem uma 

oportunidade de glória, por outro lado, ferem o nosso País, humilhando, na minha pessoa, a 

nossa civilização, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo da 

revolução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo. 

É com esse terrível sentimento de pesar que espero a consumação da iniquidade que anunciam 

para breve. Meu voto, aqui, já serviu para eleger o atual Presidente da República, em cujo 

espírito democrático confiei, mas meu sacrifício, exigido pelo ódio e pela incompreensão, 

servirá para ajudar, numa nova luta, em favor da paz e da dignidade do povo brasileiro. Mais 

uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, 

com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta, em favor do Brasil. 

Sei que, nesta terra brasileira, as tiranias não duram, que somos uma nação humana penetrada 

pelo espírito de justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo, 

adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar, nestas horas de trevas que já estão 

caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressurreição de um novo dia, dia em que se 

restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana. 

O ato das forças tirânicas que ameaçam apossar-se da Revolução, de banir-me da vida pública, 

terá consequências que dificilmente poderão ser previstas. Sabe Deus que não as desejo, pois 

não me fez o Criador para desejar o mal a quem quer que seja, e muito menos ao meu País, 

como não me fez para destruir, e sim para construir. Mas, querendo-o eu ou não, a semente da 

injustiça, do arbítrio, da maldade, da crueldade, da violação da pessoa humana, do desrespeito, 

medrará, crescerá, dará frutos, e, depois, como tem acontecido invariavelmente, o castigo 

chegará, levando tudo de vencida. 

Infelizmente, não serão apenas os maus semeadores que recolherão as tempestades negativas, 

mas também este pobre povo, vítima dos erros dos seus dirigentes. 

Repito, o golpe, que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem desfechar, atingirá a vida 

democrática, a vontade livre do povo. Não me estão ferindo pessoalmente, mas a todos que se 

julgam no direito de escolher a quem desejam escolher para presidir o seu destino. 

Este ato é um ato de usurpação, e não ato de punição. Será um ato de traição às promessas da 

Revolução, que oferecia uma oportunidade a todos os brasileiros de colaborarem na obra 

comum de reconstrução do País. Muito mais do que a mim, cassam os direitos políticos do 

Brasil. 

Dirijo-me, agora, de maneira particular, aos países estrangeiros, aos meus amigos do exterior, 

à opinião pública internacional, para dizer-lhes que não julguem o meu País por este ato 

inspirado no ódio. Quero pedir-lhes que confiem não apenas na capacidade de recuperação do 

Brasil no plano econômico, mas também nas grandes reservas morais do nosso País. Não nos 

julguem por este ato deplorável de fraqueza política de uma parte dos cidadãos armados para a 

defesa nacional e que se voltam contra os seus homens públicos, oferecendo um tão injusto 

quanto bárbaro retrato do Brasil aos observadores do mundo exterior. 

Não somos nós, brasileiros, esses decapitadores, ávidos de mergulharem nas vidas alheias, no 

que elas têm de mais inviolável, para oferecer à degradação pública os seus homens de Estado, 

os que lutaram pelo engrandecimento do seu País. Estamos apenas atravessando uma hora 

difícil. Mas este é um País democrático, que repele os extremismos de qualquer natureza. Não 

nos julguem apenas por um ato, é o que peço a todos os que nos contemplam de fora, neste 

momento em que me elevam uns poucos, acima de mim mesmo, pela discriminação do ódio e 
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8. No dia 8 de junho de 1964 foi expedido o Decreto que instrumentaliza sua 

cassação. 

 

 

 

 

  

pela cegueira criminosa. 

Diante do povo brasileiro, quero declarar que me reinvisto de novos e excepcionais poderes 

neste momento, para a grande caminhada da liberdade e do engrandecimento nacional.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 6  

DOCUMENTO: Decreto de 8 de Junho de 1964 - Diário Oficial da União. 

 

“Decreto de 8 de Junho de 1964 

 

Cassação de mandato e suspensão dos direitos políticos do Senador Juscelino Kubitschek de 

Oliveira. 

 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único 

do artigo 10 do Ato Institucional de 9 de abril de 1964 e tendo em vista indicação do Conselho 

de Segurança nacional, resolve: 

 

Cassar o mandato legislativo e suspender os direitos políticos por dez anos do Senador 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 

Brasília, 8 de junho de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 

H. CASTELLO BRANCO  

Milton Soares Campos” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 7 

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – O Estado de São Paulo, 11 de junho de 1964, p. 1. 
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9. Imediatamente após a cassação, a imprensa favorável ao golpe militar 

reverberou a notícia e os pontos de vista da ditadura militar, demonstrando que a estratégia não 

era só a cassação dos direitos políticos de Juscelino Kubitschek, mas também sua difamação 

 



                                                                                                             

 76 

pública, com as “acusações” que o vinculassem à “infiltração do comunismo”, “corrupção” ou o 

desvio da política externa alinhada aos EUA. 

 

10. Os veículos de comunicação sustentadores do golpe militar demonstram com 

exatidão o amálgama das acusações e sua ligação com a campanha Presidencial de 1965, como 

dá exemplo o jornal O Estado de São Paulo, em 10 de junho de 1964: “A cassação do mandato 

legislativo e a suspensão dos direitos políticos do sr. Juscelino Kubitschek eram aguardadas no 

País inteiro como um corolário lógico do movimento revolucionário (...). (...) A opinião pública 

(...) recebeu com verdadeiro alívio o ato condenatório do sr. Presidente da República, pois ele 

significa que não existem, desta vez, forças capazes de impedir a ação da justiça revolucionária 

sobre quantos concorreram para a infiltração comunista nas esferas governamentais e 

participaram do saque à Fazenda Pública desde o dia em que o ditador Getúlio Vargas se 

apoderou do Palácio do Catete. (...) São de duas espécies os crimes imputados ao sr. Juscelino 

Kubitschek: (...) comunistas (...); (...) atos de corrupção (...). (...) a fazer votar o Partido 

Comunista à legalidade. Isso por si só já bastava para justificar a cassação (...). (...) Mas os 

investigadores descobriram muito mais. (...) os atos de corrupção governamental constituíam 

outra faceta característica do seu governo (...). (...) o sr. Juscelino Kubitschek [frisa] que o seu 

afastamento da vida pública tem por único objetivo eliminar a perigosa concorrência que a sua 

candidatura constituiria para qualquer outro candidato. (...) a permanência do sr. Juscelino 

Kubitschek e de outros cidadãos da sua laia (...) só poderia comprometer o prestígio da 

Revolução no conceito do povo brasileiro.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 8 

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – O Estado de São Paulo, de 10 de junho de 1964, p. 3. 
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11. O uso de inúmeros instrumentos por parte da ditadura (para além da cassação 

e difamação por meio de suas correias de transmissão nos meios de comunicação) incluiu 

persecuções criminais e ameaças patrimoniais, condensando um panorama onde o objetivo foi 
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não meramente o afastamento da política, mas também o esmagamento da capacidade de 

resistência e a erosão da honra pessoal, sendo uma prioridade do regime instalado: “Os 

responsáveis pelos destinos da Revolução estão no firme e declarado propósito de levar às 

últimas consequências o processo contra o sr. Juscelino Kubitschek.” Por isso, colocaram em 

marcha sua máquina de produção de versões “técnicas”: “(...) o governo está convencido que o 

sr. Juscelino Kubitschek não terá condições para sustentar tal argumentação por muito tempo, na 

medida em que a opinião pública for conhecendo, em toda sua extensão e profundidade, toda a 

impressionante documentação que o inquérito militar conseguiu reunir em tão pouco tempo (...). 

(...) O esforço de esclarecimento da opinião pública que o governo vai empreender será 

orientado neste sentido: a apresentação do ato presidencial como uma imposição inevitável dos 

escândalos apurados pela investigação militar, envolvendo de maneira inequívoca a 

responsabilidade pessoal do ex-presidente. (...) Não há a menor sombra de dúvida de que o sr. 

Juscelino Kubitschek será levado até os tribunais. Não apenas o ex-Presidente, mas todos os 

demais envolvidos nos incontáveis escândalos que estão sendo agora revelados pelas 

investigações presididas pelo Marechal Taurino de Resende.”   
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MATERIAL DE PESQUISA – 9 

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – O Estado de São Paulo, de 10 de junho de 1964, p. 3. 
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12. As acusações de “comunismo” e “corrupção” montadas pela máquina de criar 

versões da ditadura e seus aliados meios de comunicação contra Juscelino Kubitschek baseavam-

se “em documentos técnicos”, que conteriam “a verdade sobre os fatos”: “A partir de amanhã 

começarão a ser divulgados documentos sobre a corrupção e subversão no Brasil, os quais 

serviram de base para cassações de mandatos e suspensão de direitos políticos. Entre os 

 

 



                                                                                                             

 82 

primeiros que serão entregues à divulgação figuram alguns que demonstram o favorecimento à 

subversão extremista no governo do sr. Juscelino Kubitschek.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 10 

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – O Estado de São Paulo, 18 de junho de 1964, p. 60. 
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III.A.2. A máquina de versões em ação: o massacre dos Inquéritos Policiais 

Militares (IPMs), a mídia da ditadura e a estratégia da humilhação pública 

 
1. Juscelino Kubitschek foi alvo de diversos Inquéritos Policial-Militares, uma 

indústria montada para produzir acusações de “comunismo” e “corrupção”, espalhando uma 

nuvem de acusações sem possibilidade de defesa e abalando sua saúde física e mental. O alvo 

último era a eliminação de sua capacidade de resistência, por meio da humilhação pública e da 

pressão.  

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 11 

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor. JK e a Ditadura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 

141.  

 

"Os estrategistas da situação já haviam esboçado uma linha de ação para neutralizar o impacto 

causado pelo retorno do mais popular dos exilados pelo movimento de 1964. A sucessão de 

IPMs a que ele responderia tinha dupla finalidade: a primeira, a de tentar mostrar o grau de 

envolvimento de JK com a subversão que teria sido a causa da deposição de João Goulart. Por 

mais absurdo que possa parecer, havia militares e civis ligados à nova classe que acreditavam 

nesse envolvimento, que para uns configurava um criptocomunista, para outros, um comunista 

e, para os demais, um elemento necessariamente nocivo que só poderia trazer intranquilidade à 

família brasileira. Esse leque de acusações seria aberto e condicionaria os cinco tipos de IPMs 

a que JK responderia a partir do dia de seu retorno. A segunda finalidade dos interrogatórios 

era a de assustar e cansar o próprio JK, humilhando-o, tornando a sua vida impossível no 

Brasil." 

MATERIAL DE PESQUISA – 12 

DOCUMENTO: SANTOS, Carlos Murilo Felicio dos. Momentos decisivos – JK Contra o 

golpismo no Brasil. Belo Horizonte: JK Cultural, 2012, p. 234-235. 

 

"Como prometera, para que não o acusassem de interferir diretamente nas eleições, Juscelino 

Kubitscheck voltou para o Brasil só no dia 4 de outubro, quando já se contavam os votos. 

Alguns jornais saudaram seu retorno. Me lembro, particularmente, de uma manchete que dizia: 

'Voltou a alegria. Chegou JK.' 

Como as rádios tinham anunciado seu desembarque, centenas de pessoas foram esperá-lo no 

aeroporto. Uma multidão ainda maior do que aquela daquele dia de sua partida. 

Nada disso impediu, no entanto, que ele viesse a receber, já ao descer do avião, de oficiais da 

Aeronáutica, duas intimações para 'depor' em IPMs (Inquéritos Policiais Militares) no qual era 

acusado, entre outras coisas, de corrupção e de estar ligado aos comunistas. 

Diziam que ele tinha uma grande fortuna, que nunca apareceu, porque não existia. Pelo 

contrário. (...) 
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Dos 35 dias em que ficou no Brasil, após voltar do exílio pela primeira vez, Juscelino 

Kubitschek passou 15 sendo inquirido, repetidas vezes, em interrogatórios que chegavam a 

nove horas ininterruptas, sentado em um banquinho. 

A intenção era quebrá-lo, humilhá-lo, vilipendiá-lo. Seus interrogadores ficavam horas lendo 

discursos de terceiros, como os do líder comunista Luiz Carlos Prestes, para lhe perguntar qual 

era a sua opinião sobre um ou outro trecho, ou fazendo dezenas de vezes as mesmas perguntas, 

sobre esta ou aquela manchete que a imprensa golpista havia montado, falsamente, contra seu 

governo." 

MATERIAL DE PESQUISA – 13  

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor. JK e a Ditadura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 

146. 

 

"Quanto ao IPM do Partido Comunista - o que mais custou a JK em horas de depoimentos -, 

limitou-se mais ou menos a apurar que o PCB, colocado na ilegalidade desde 1947, continuava 

a existir e a apoiar eventuais candidatos que disputavam eleições. O próprio coronel 

Ferdinando de Carvalho conta, em entrevista ao autor, como nasceu a ideia de colocar JK entre 

os indiciados. A 1º de outubro de 1965 fora chamado pelo general Afonso de Albuquerque 

Lima, então chefe do Estado-Maior do I Exército, que lhe ordenou enquadrar JK no IPM que 

apurava as atividades do PCB. No mesmo dia, ou no dia seguinte, fora procurado pelo 

jornalista Hélio Fernandes, que lhe encareceu a necessidade de apurar as ligações de JK com 

os comunistas. 

O coronel não permitiu a presença de advogados durante os interrogatórios, mas a medida lhe 

parecia legal, pois 'um IPM não julga, apenas investiga'." 

MATERIAL DE PESQUISA – 14 

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor. JK e a Ditadura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 

145. 

 

"Esse IPM partia da suposição de que o Iseb era a réplica civil da Escola Superior de Guerra, 

uma entidade controlada e financiada por comunistas para debilitar a democracia brasileira. 

Um antro de subversivos de vários matizes.” 
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2. Os documentos “técnicos” da ditadura contra Juscelino Kubitschek foram 

produzidos com avidez, em uma escala industrial: “O sr. Kubitschek está mencionado em 

exatamente 56 IPMs, mas só será necessário seu depoimento em quatro ou cinco, pois os demais 

já foram encaminhados ao Poder Judiciário”. 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 15 

DOCUMENTO: SOUZA, Sandra Regina Barbosa da Silva. O Anticomunismo do General 

Ferdinando de Carvalho no Contexto da Abertura Política (1977-1978): Uma (re)leitura de 

“Os Sete Matizes do Vermelho”. Revista Binacional Brasil Argentina. Vitória da Conquista, 

vol. 3, n.º 1, p. 161-183, junho/2014. 

 

“(...) o IPM de número 709 coordenado pelo coronel Ferdinando de Carvalho e auxiliado por 

outros vinte oficiais, pretendeu apurar as atividades do PCB em todo o território nacional.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 16 

DOCUMENTO: CZAJKA, Rodrigo. “Revista Civilização Brasileira: Projeto Editorial E 

Resistência Cultural (1965-1968)”. Revista de Sociologia e Política. V. 18, Nº 35: 95-117 Fev. 

2010.  

 

“(...) o IPM do ISEB de número 481, instaurado em 19 de junho de 1964, trazia na sua 

Delegação de Poderes que ‘o Marechal R/1 Estevão Taurino de Rezende Neto, tendo em vista 

a Portaria n° 1, de 14 Abril 1964, do Comando Supremo da Revolução, que o encarregou da 

instauração do Inquérito Policial Militar, a fim de apurar os fatos e as devidas 

responsabilidades de todos aqueles que no País tenham desenvolvido ou estejam 

desenvolvendo atividades capituláveis das Leis que definem os crimes militares e os crimes 

contra o Estado e a Ordem Política e Social, resolve, [...] delegar ao Cel. Prof. 1G-202.41 

GERSON DE PINA poderes para presidir o Inquérito Policial Militar a fim de apurar os fatos 

e devidas responsabilidades de todos aqueles que, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), Guanabara, tenham desenvolvido atividades capituláveis nas Leis que definem os 

crimes militares e os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social’. (INQUÉRITO 

POLICIAL-MILITAR DO ISEB, 1964-1965a, p. 7)” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 17 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 6 de outubro de 1965, p. 4. 
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3. Essa maquinaria burocrática de produzir versões “técnicas” atingiu a saúde 

psicofísica de Juscelino Kubitschek – já sexagenário –, pediu sua prisão preventiva, atuou 

estando ele no Brasil ou exilado, buscou atingi-lo na esfera tributária, patrimonial, levou-o aos 

tribunais e serviu aos propósitos dos militares, legitimando cotidianamente os movimentos 

conjunturais da ditadura.  
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MATERIAL DE PESQUISA – 18 

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor. JK e a Ditadura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 

148. 

 

"A partir do quinto interrogatório, JK começou a mostrar sinais de exaustão, e o coronel não 

ficou surpreendido quando recebeu o recado de que ele não compareceria a novo depoimento, 

pois estava com problemas de saúde. Ao todo, em menos de duas semanas, JK já havia 

enfrentado sessenta horas de IPMs. No dia 14 de outubro tivera um diálogo áspero com o 

coronel Joaquim Portella, que presidia o IPM relativo ao Iseb. E respondia a outros dois IPMs, 

presididos pelo coronel Oswaldo Ferraro de Carvalho (sobre o próprio JK) e pelo major Kléber 

Benecker (sobre a imprensa comunista)." 

MATERIAL DE PESQUISA – 19 

DOCUMENTO: Depoimento de Maria Alice Gomes Berengas, secretária pessoal de JK 

durante o exílio na França, em  JK no Exílio. Direção: Bertrand Tesson, Charles Cesconetto. 

GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie Productions. Brasil-França, 2010. Filme (documentário) 

(52 min.). 

 

“Um belo dia, levaram-no para uma delegacia na Tijuca, e ficaram interrogando o Presidente 

durante uma semana. Escusado será dizer que à volta da delegacia havia povo, mas muita 

gente, muita gente. Era uma maneira de manifestar em favor dele. Eu fiquei lá várias noites 

também...” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 20 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 16 de setembro de 1965, p. 8. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 21 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 25 de setembro de 1965, p. 5. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 22 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 05 de outubro de 1965, p. 1. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 23 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 05 de outubro de 1965, p. 4. 

 



                                                                                                             

 94 

 



                                                                                                             

 95 
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4. A Fábrica Nacional de Motores, o automóvel Mercedez-Bens, a ponte Brasil-

Paraguai, as empreiteiras e a construção de Brasília, o imóvel na Vieira Souto, os terrenos na 

beira no Lago Paranoá, a enorme fortuna (talvez a sétima do mundo...), as noites bem pagas em 

Paris ou Nova York, o parente que ficou milionário e outras tantas acusações foram produzidas 

MATERIAL DE PESQUISA – 24 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 20 de outubro de 1965, p. 6. 
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pelos militares e os meios de comunicação que lhes serviam de ventríloquos. Esse é o eixo da 

“corrupção”. 

 

5. Ser herdeiro de Vargas, ser cúmplice de Jango, ser acobertador de comunistas, 

querer fazer o Partido Comunista retornar à legalidade, comprar o apoio dos comunistas para a 

eleição de 1965, acobertar as atividades comunistas no ISEB, praticar os pecados do 

“desenvolvimentismo” e do “democratismo”. Esse é o eixo do “comunismo”. 

 

6. Os dois eixos visavam, na mente dos militares empolgados no poder, ao 

mesmo objetivo: destruir a imagem pública de Juscelino Kubitschek, destruir sua honra, nacional 

e internacionalmente, destruir sua saúde psicofísica e abrir caminho para a consolidação do 

grupo golpista no poder estatal, sem o adversário que havia sido capaz de concorrer contra a 

vontade desses grupos em 1955, vencer as eleições contra esses grupos, tomar posse contra esses 

grupos e enfrentar rebeliões desses grupos durante seu governo. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 25 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 27 de outubro de 1965. p. 7. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 26 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 28 de outubro de 1965, p. 10. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 27 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – Estado de São Paulo, 04 de novembro de 1965, p. 3. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 28 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – Estado de São Paulo, 14 de dezembro de 1965, p. 5. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 29 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – Estado de São Paulo, 18 de dezembro de 1965, p. 4. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 30 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 6 de outubro de 1966, p. 5. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 31 

DOCUMENTO: RELATO DE ARNALDO NISKIER (Jornalista da Revista Manchete por 37 

anos e amigo de Juscelino) – JK no Exílio. Direção: Bertrand Tesson, Charles Cesconetto. 

GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie Productions. Brasil-França, 2010. Filme documentário (52 

min.). 

 

“Dizia-se, naquela ocasião, que o Juscelino era a sétima fortuna do mundo, que ele havia 

ficado multimilionário com a construção de Brasília. E os mais íntimos sabiam que isso era 

uma acusação evidentemente despropositada, porque a única coisa que o Juscelino não se 

preocupou na vida foi com dinheiro. Ele tinha a vocação da grande obra, a vocação de se 

tornar uma figura histórica, como se tornou, de ser o maior Presidente da República, como foi, 

mas dinheiro? Quem conheceu Juscelino sabia que ele não ligava para isso, não tava 

preocupado com isso. E eu posso dizer, fazendo um testemunho histórico, que fui eu que levei 

uma segunda remessa de sete mil dólares pro JK para entregar em Paris a ele, também na sede 

da Manchete, e com a mesma emoção de reencontrar ‘a sétima fortuna do mundo’, pegando 

com uma emoção toda especial aqueles recursos que serviriam para ele dar curso à sua vida no 

exílio, uma vida evidentemente extremamente dramática.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 32 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – Estado de São Paulo, 23 de novembro de 1966, p. 4. 

  



                                                                                                             

 107 

  
 



                                                                                                             

 108 

MATERIAL DE PESQUISA – 33 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 11 de abril de 1967, p. 3. 

 



                                                                                                             

 109 
 



                                                                                                             

 110 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 34 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 11 de abril de 1967, p. 3. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 35  

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 11 de abril de 1967, p. 5. 
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7. A máquina de criar mentiras com face “técnica”, por meio de documentos e 

mais documentos, a operação de “devassas”, geração de “pareceres”, “laudos” e outros 

instrumentos do gênero, sempre sem possibilidade de defesa, foi causa para extinção de ação por 

acusação de corrupção (Ação Penal 529/71 na 5a Vara Federal do Rio de Janeiro), em 1971, na 

qual se declarou expressamente: “O eminente Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA ainda foi 

MATERIAL DE PESQUISA – 36 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 16 de maio de 1968, p. 6. 
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mais longe na apreciação da espécie então discutida, preliminarmente, na nossa mais alta Corte 

judicante: [...] NÃO HÁ NENHUM INDÍCIO DE CULPABILIDADE DO PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK. DE RESTO, OS INQUÉRITOS FORAM FEITOS SEM 

NENHUMA GARANTIA DE DEFESA, VERDADEIRA DEVASSA, E, ASSIM, COM 

BASE NELE NÃO SE PODERIA TOMAR MEDIDA TÃO GRAVE.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 37  

DOCUMENTO: Decisão do Juiz da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro na Ação Penal No 

529/71 – arquivamento por falta de provas (publicada na Revista da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, v. 21, n. 41, p. 337-340, dez. 2014) 

 

“INVESTIGAÇÃO SOBRE CORRUPÇÃO PASSIVA NO GOVERNO JUSCELINO 

KUBITSCHEK 

Américo Luz 

Juiz Federal Substituto – 5a Vara Federal (Seção da Guanabara) 

Trata-se de decisão sobre inquérito policial contra Juscelino Kubitschek de Oliveira e outros, 

por crime de corrupção passiva durante a construção da Ponte Brasil-Paraguai. 

Ação Penal No 529/71. Réus: Juscelino Kubitschek de Oliveira e Outros. 

Despacho 

O ilustrado Procurador da República, Doutor SERGIO RIBEIRO DA COSTA, pela promoção 

de fls. 294 ‘usque’ 302, em que analisa (...) os elementos constantes destes autos, conclui pela 

extinção da punibilidade relativa a todos os indiciados, requerendo, em consequência, o 

arquivamento do inquérito. Teria ocorrido a prescrição dos crimes atribuídos aos mesmos 

indiciados, de acordo com o disposto no art. 109, III, do Código Penal. (…) 

Os crimes atribuídos aos indiciados são os de corrupção ativa e passiva, capitulados, 

respectivamente, nos arts. 317 e 33 do Código Penal, sendo o móvel principal dos mesmos o 

fato de haver o ex-Presidente da República autorizado a construção da Ponte Brasil-Paraguai, 

sem concorrência pública, beneficiando-se, por isto, da doação que lhe fora feita, 

simuladamente, do imóvel situado na Av. Vieira Souto, n. 206, nesta cidade. 

Não vejo necessidade de repetir a narrativa dos fatos delituosos atribuídos aos indiciados, pois 

o mencionado relatório do Presidente do inquérito especifica tudo quanto se relaciona com a 

incriminação das pessoas envolvidas, tirando conclusões sobre a sua culpabilidade e 

terminando por pedir ao Exmo. Sr. Ministro Relator do processo, no Supremo Tribunal 

Federal, a medida preliminar de sequestro do edifício da Av. Vieira Souto, n. 206. 

O Doutor Procurador Geral da República, no alentado Parecer de fls. 189/199, com 

fundamento no aludido relatório policial, requereu formalmente a medida de sequestro 

pretendido pela autoridade que presidiu o inquérito, providência indeferida pelo Ex. Sr. 

Ministro ADALICIO NOGUEIRA, no respeitável despacho de fls. 213/214. Desse despacho 

houve agravo da Procuradoria (fls. 216/221), porém foi ele mantido e o Recurso 

unanimemente desprovido pelo Plenário da Corte Suprema (fls. 226/259). 

Destaco, no julgamento do aludido recurso, o voto do Exmo. Sr. Ministro THOMPSON 

FLORES, no seguinte trecho. 
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[...] Não posso obscurecer que preciosos elementos de apuração da verdade alcançaram as 

investigações. Impressionante elenco de circunstâncias coincidindo na proveniência ilícita do 

bem, oferecem os autos. 

Mas, como honestamente consigna o relatório, em mais de uma passagem, nem mesmo a 

perícia contábil pôde precisar a esclarecer pontos do maior interesse na elucidação dos 

fatos.  A exemplo, a fls. 178, consigna, item n. 56: 

‘Por demais controvertida está, nos autos, a fonte financeira que custeou a construção do 

Edifício da Av. Vieira Souto, n. 206, e todos os envolvidos no presente inquérito assim 

procederam, certamente, por desvirtuá-la a qualquer preço, dos beneficiários diretos da 

adjudicação da Ponte Brasil-Paraguai, pelas suas implicações com Juscelino Kubitschek de 

Oliveira.’ 

E a fls. 250/251, S. Excia. afirmou: ‘Não encontrei, Senhor Presidente, esta prova da qual 

estive empenhado em melhor conhecer. [...] Por isso mesmo impõe do Juiz que a aprecie 

cuidado especial na decisão. E daí o rigor legal, confirmando-se, de um lado, com a prova 

indiciária mas impondo de outro que as ofereça qualificada pela veemência. [...] E fazendo-o, 

em instantes diferente do processo, segundo sua gravidade, tempere-o, conforme se trata da 

denúncia, da prisão preventiva, da pronúncia ou da sentença final. [...] Minha convicção de 

julgador não se fez, de molde a assegurar aquele estado de espírito que separa da certeza legal 

por insignificante faixa de dúvida, como assinala Gorphe.’ 

O eminente Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA ainda foi mais longe na apreciação da 

espécie então discutida, preliminarmente, na nossa mais alta Corte judicante: 

[...] não há nenhum indício de culpabilidade do Presidente Juscelino Kubitschek. De resto, os 

inquéritos foram feitos, sem nenhuma garantia de defesa, verdadeira devassa, e, assim, como 

base nele não se poderia tomar medida tão grave. 

O Ministério Público, para considerar a ocorrência de prescrição in casu, aprofundou-se no 

exame da natureza dos crimes inculcados aos indiciados, pela necessidade de expungir o 

aumento de pena, que no caso da agravante contida no § 1o do art. 317 do Código Penal se 

somaria à sanção do caput, alterando o cálculo do lapso prescricional. Fê-lo, magistralmente, 

nos itens 13 a 18 da sua promoção (fls. 294/302). 

Quanto à agravante do § 1o do art. 317, que aumentaria o lapso prescricional, não é de ser 

invocado: em primeiro lugar, porque, conforme noticia o inquérito, inocorrem as duas 

primeiras hipóteses ali constantes; em segundo lugar, porque o ato presidencial não se revestiu 

de ilicitude, vale dizer, não foi contrário ao dever do cargo ou função, fato em que justificaria 

a aplicação majorante. 

O ato inicial, que serve de base à contagem do prazo de prescrição, data de 13 de dezembro de 

1956, quando o ex-Presidente Juscelino Kubitschek autorizou a construção da Ponte Brasil-

Paraguai, dispensando concorrência pública, enquanto a aquisição, por José da Silva Moura, 

dos direitos à compra do imóvel da Avenida Vieira Souto, onde foi construído o edifício de n. 

206, data de 24 de janeiro de 1957. Quiseram as autoridades administrativas e policiais, 

secundadas pelo então Procurador Geral da República, Dr. Alcino de Paula Salazar, vincular a 

autorização governamental ao negócio pertinente àquele imóvel. Teria havido a participação 

de todos os indiciados na trama de favorecimento às firmas construtoras da mencionada ponte, 

inclusive os representantes destas, em conluio bilateral: o Presidente da República dispensara a 

concorrência e recebera – como vantagem – o prédio em que mais tarde passou a residir, 

ocupando o segundo pavimento, como inquilino. 

Sobre não ter ficado, nem mesmo indiciariamente, configurada tal vinculação, apesar de todo o 
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esforço desenvolvido nos inquéritos, uma das datas (a da autorização ou a da aquisição do 

imóvel) haverá de ser tomada como início da contagem do prazo de prescrição, por não 

constar no processado qualquer elemento a possibilitar se fixe a data do acordo prévio que 

termina determinado a prática dos delitos. Assim, a prescrição, consoante a norma do art. 111, 

alínea a, do Código Penal, começou a correr ‘do dia em que o crime se consumou’. 

Sendo de oito anos de reclusão as penas máximas cominadas aos crimes dos arts. 317 e 333 da 

lei substantiva, a prescrição se operada, antes de transitar em julgado a sentença, no prazo de 

12 (doze) anos, conforme o inciso III do art. 109 da lei adjetiva, vencendo-se, por conseguinte, 

em 13 de dezembro de 1968 ou em 24 de janeiro de 1969, conforme se considere o ato da 

autorização presidencial para construção da ponte ou o ato de aquisição dos direitos ao 

prefalado imóvel. 

Ao serem distribuídos os autos a este Juízo, em 22 de março de 1971, a prescrição já havia se 

consumado. 

Entendo de meu prever, e por isto transcrevi neste despacho trechos de votos proferidos por 

insignes Ministros do Colendo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade em que ficou 

denegado, unanimemente, o pedido de sequestro do edifício da Av. Vieira Souto, n. 206, 

reafirmar que a noção de indício, no Direito Criminal, parte da dedução e não da indução, 

como ensina HELIO TORNAGHI. Ambas as figuras, para que sirvam de base à incriminação 

de alguém, precisam assentar-se em premissas verdadeiras, interligadas, que levem a um 

raciocínio certo, do ponto de vista lógico. Trata-se, pois, de uma construção silogística e não 

de induções habilmente preparadas para formular mera suposição de delito. Tal caminho não 

foi, data venia, seguimento [sic] pelos condutores dos inquéritos de que se originou este 

processo. Intentaram, apenas, vincular um ato presidencial legítimo, porque praticado com 

respaldo no art. 246 do Código de Contabilidade Pública, a uma transação imobiliária de 

âmbito particular, somente pelo fato de ter ido o principal acusado residir, mais tarde, no 

pretiro que no terreno adquirido se construiu. 

Se por um lado há dúvidas razoáveis quanto à ilicitude do negócio envolvendo a aquisição 

imobiliária, de interesse nitidamente privado, há certeza, todavia, de que os inquéritos não 

conseguiriam estabelecer a vinculação do ato praticado pelo ex-Presidente da República 

com o dito negócio de que participaram os demais indiciados. 

Por todos estes motivos e atendendo ao requerimento do ilustrado Doutor Procurador da 

República, tenho em vista que: 

A prescrição atinge o poder punitivo do Estado, antes da condenação, impedindo o processo 

ou, depois da condenação, obstando a execução da pena. Em ambas as posições extingue a 

punibilidade do fato.  O que determina essa extinção é tão só o decurso do tempo, ausente a 

atividade persecutória ou punitiva do Estado. Não se exige para que ela ocorra nenhuma outra 

condição particular do agente. (ANIBAL BRUNO, in “Direito Penal” – Parte Geral – Tomo III 

– pág. 211 – Forense – 3a edição – 1967) 

Reconheço, pois, a extinção da punibilidade em relação a todos os indiciados nestes autos, em 

virtude de prescrição que se operou de pleno direito e, em consequência, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. 

Comunique-se à Delegacia Regional do Departamento de Polícia Federal. 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1971. 

AMÉRICO LUZ 

Juiz Federal Substituto” 
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III.A.2.i. “RELATÓRIO FIGUEIREDO”: informações guardadas a sete-

chaves que provavam sua inocência. Nunca vieram a público, até hoje. 

1. Essa máquina de investigações e acusações que os militares criaram contra 

Juscelino Kubitschek foi operada, entre outros, por João Baptista Figueiredo, para servir aos 

propósitos de Costa e Silva, a fim de cassar o ex-Presidente e ter uma caminho seguro para a 

Presidência da República. 

 

 

2. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, entre inúmeras providências 

requisitadas, nunca respondidas e nunca realizadas, foi instada a encontrar, dentro dos arquivos 

gerenciados pelo Estado brasileiro o “Relatório Figueiredo” que inocenta Juscelino Kubitschek 

de todas as acusações montadas durante a fase de acusações e IPMs, contrariando a própria 

máquina de mentiras montada e usada pela ditadura para destruí-lo (por meio de Inquéritos 

Policial-Militares, campanhas na imprensa nacional e internacional, medidas judiciais e até 

ensinamento nas escolas). A Comissão Nacional da Verdade nada respondeu, nada fez. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 38  

DOCUMENTO:  COUTO, Ronaldo Costa. Juscelino Kubitschek. Câmara dos Deputados, 

Edições Câmara: Senado Federal, Edições Técnicas, 2011, p. 205. (ver também SANTOS, 

Affonso Heliodoro dos. JK: exemplo e desafio. Brasília: Thesaurus, 2005, p. 200.) 

 

“Nada é provado contra Juscelino. Ao contrário. Anos depois, o próprio regime militar 

reconhece sua inocência. Como o general João Baptista de Oliveira Figueiredo, último 

presidente do ciclo militar (1979-1985), em julho de 1979. Saïd Farah, então ministro-chefe da 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, relata diálogo com ele no 

Palácio do Planalto: 

‘Ao sair de seu gabinete, o presidente me acompanha até à porta, como era seu hábito, e fala-

me elogiosamente da operosidade de Juscelino e da sua clarividência em matéria de 

desenvolvimento social. Figueiredo menciona ainda a relativa pobreza de JK. Perguntei-lhe 

como sabia. FIGUEIREDO RESPONDEU-ME QUE ELE PRÓPRIO FIZERA O 

INQUÉRITO SOBRE A VIDA PASSADA DE JUSCELINO E NADA DE SÉRIO 

ENCONTRARA A DESABONAR A HONRADEZ DO EX-PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. Não me contive e indaguei: ‘Por que, então, foi cassado?’ Respondeu-me 

Figueiredo com sua franqueza habitual: ‘Porque Costa e Silva queria.’ A cassação de Juscelino 

visava a impedir que ele viesse a concorrer à Presidência ou se mantivesse ativo politicamente, 

servindo como elemento polarizador dos que desejavam o poder restituído à sociedade civil!’” 
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III.A.3. O MONITORAMENTO DE JK NO EXÍLIO: a facilidade para mapear 

seus passos. A ameaça de “acidente” à sua secretária.  
 

1.  No exílio, as perseguições não cessaram. Continuavam a ocorrer no Brasil e 

passaram a ocorrer no exterior também.  

 

 

2.  Juscelino Kubitschek foi monitorado no exílio, assim como as pessoas de seu 

círculo. O serviço de espionagem francês, após uma das várias sessões de interrogatório da 

secretária de Juscelino Kubitschek, ameaçou-a com um método de praxe das pressões terroristas: 

“(...) a sua filha todos os dias toma um ônibus para ir ao Liceu, e um acidente pode acontecer.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 39  

DOCUMENTO: Depoimento de Maria Alice Gomes Berengas, secretária pessoal de JK 

durante o exílio na França, em  JK no Exílio. Direção: Bertrand Tesson, Charles Cesconetto. 

GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie Productions. Brasil-França, 2010. Filme (documentário) 

(52 min.). 

 

Maria Alice: “Na Avenue Paul Domier, havia um prédio em frente, e a gente via o pessoal 

espiando a gente.” 

Entrevistador: “Era o Deuxième Bureau?” 

Maria Alice: “Acho que era. Não fui lá perguntar, mas eles eram sempre os mesmos, com a 

discrição que eles utilizam quando pensam que a gente não está sabendo. E o Presidente 

quando queria me dizer alguma coisa de mais particular, abríamos a janela e ele punha o rádio 

ao lado tocando, e ficávamos olhando a paisagem e ele dizia o que ele queria dizer.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 40 

DOCUMENTO: Depoimento de Maria Alice Gomes Berengas, secretária pessoal de JK 

durante o exílio na França, em JK no Exílio. Direção: Bertrand Tesson, Charles Cesconetto. 

GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie Productions. Brasil-França, 2010. Filme (documentário) 

(52 min.). 

 

 “Saindo da delegacia ele mal passou em casa e fizeram as malas, e ele e D. Sarah foram para 

os Estados Unidos. Fiquei eu no Rio, para fechar a casa, para tomar as providências 

necessárias, mandar as bagagens (...). Naquela altura estavam prendendo muita gente, e eu tive 

conhecimento de que eu estava na lista negra. Assim me disseram: ‘por subversão’. Estava 

ameaçada de ser presa. Tive conhecimento por um primo meu que fazia parte da polícia 

militar, e ele me disse ‘olha Maria Alice, o melhor é você ir embora’. Então eu acabei o que 

tinha de fazer rapidamente (...) fui à embaixada da França e eles não quiseram me apoiar 

simplesmente porque ‘eles não se metem em questões políticas’. Eu tinha um passaporte 

francês (...) retiraram o meu passaporte francês e o brasileiro, os dois, de maneira que não 

poderia ser de outro jeito senão escapulir. (...) meu primo me arrumou um papel qualquer e 
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levou-me para um navio italiano que ia sair dois dias mais tarde para a França. E então 

fecharam-me numa cabine com a minha filha e esperamos dois dias até poder sair da cabine, e 

fomos diretamente para Cannes. Deuxième Bureau estava lá, e então tive uma época de 

interrogatórios que eu não gosto de me lembrar disso. 

Eles queriam saber quem é que ia ver o Presidente, a vida particular do Presidente. Era dele, 

não era minha, né? De maneira que eu não tinha nada que dizer o que se passava lá no 

escritório. Esse pessoal, eles me convocavam, às vezes duas vezes por mês, às vezes uma vez 

por mês, a princípio era mais frequente. Eles me mandavam a passagem de trem, eu passava a 

noite no trem e deixava a minha filha sozinha. (...) Ia para Paris, passava o sábado em Paris, e 

eles lá me interrogavam, faziam o interrogatório. Querendo que eu dissesse coisas que eu não 

tinha nada para dizer e nem sabia. Muita coisa eu nem sabia mesmo. Para mim era muito mais 

importante a lealdade com o Presidente do que dar satisfação a essa gente. 

Eu peguei as minhas cadernetas com endereços e joguei fora. Os cadernos, o que eu tinha no 

escritório que estava tudo organizado, as fichas, os nomes, tudo isso desapareceu, por causa 

desse receio que eu tinha que houvesse má interpretação. 

Um dos que me interrogavam, um homem com o olho azul, impressionante, esse homem 

me falou que... olhou pra mim assim e disse ‘se você não quiser mais trocar ideia, a sua 

filha todos os dias toma um ônibus para ir ao Liceu, e um acidente pode acontecer’. Eu 

olhei para ele, disse ‘sim senhor’ e não disse mais nada. Fizemos a mala da Nicole, e 

levamos a Nicole de noite para Portugal, na casa da minha irmã (...). Eles não 

desconfiaram, porque não me viram sair, saímos de noite. Não sei se me viram chegar, mas a 

menina não estava mais comigo, e ela viveu um ano em Portugal por causa disso. Durante uns 

certos meses, durou um ano, não consegui emprego, tive muitas dificuldades, e depois eles 

acabaram, acabaram a perseguição, e acabaram de botar aquelas listas de cores nas cartas que 

eu recebia.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 41 

DOCUMENTO: Depoimento de Carlos Heitor Cony, em JK no Exílio. Direção: Bertrand 

Tesson, Charles Cesconetto. GEO Filmes / 2 Plátanos / Cinergie Productions. Brasil-França, 

2010. Filme (documentário) (52 min.). 

 

Carlos Heitor Cony: “As companhias aéreas mandavam para a embaixada brasileira a relação 

dos passageiros, todos que haviam embarcado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer 

lugar do Brasil. E eles assinalavam aqueles que eram ‘suspeitos’ de qualquer coisa (...) as 

pessoas suspeitas de irem procurar o Juscelino, e essa gente da embaixada, provavelmente com 

a ajuda da securité, iam nos hotéis e fiscalizavam tudo. Arrebentaram a minha mala, eu tinha 

levado uma máquina de escrever, tinha levado uns apontamentos, mexeram em tudo e 

deixaram como estava.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 42 

DOCUMENTO: COUTO, Ronaldo Costa.  De Gaulle espionou JK. Jornal “Folha de São 

Paulo”. São Paulo, 22 de junho de 2011. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2206201108.htm. Acesso em 15 de julho de 2014. 

 
 

“Juscelino, em 1964, na cidade de Paris, vivia preocupado com espiões, microfones ocultos, 

fotos, grampos e violação de correspondência. 

Paris, 1964, escritório de Juscelino Kubitschek de Oliveira, referência democrática do Brasil, 

ex-presidente da República, exilado. Ele trabalha em suas memórias. 

Ama a França, mas está triste e decepcionado. Sabe que é espionado pelo governo do general 

Charles de Gaulle. Teme ser ouvido e gravado. Veio em busca de liberdade, respeito e paz. 

Mas vive preocupado com espiões, microfones ocultos, grampos, fotos, violação de 

correspondência. 

Um suplício! Levanta-se, abre a janela, pega o rádio, liga, sintoniza, aumenta o som e diz: 

"Preciso contar algumas coisas, Maria Alice". 

A doce e culta Maria Alice Gomes Berengas, pequenina carioca da gema, hoje com 88 anos, 

foi amiga e secretária de JK no exílio. (...) 

Durante 46 anos ela guardou segredo do que viu, ouviu e sofreu ao lado de JK e depois. 

No ano passado, em Paris, abriu a alma ao professor Carlos Alberto Antunes Maciel, da 

Universidade de Nantes, para um documentário sobre JK no exílio. Trecho: ‘Havia um prédio 

em frente, onde ficava um pessoal espiando a gente. Eram sempre os mesmos’. 

Infernizaram a vida de JK. Dele: ‘Era voltar ao Brasil ou meter uma bala no peito’. Fecha o 

escritório, manda queimar os arquivos. Chega ao Rio logo depois das eleições de 3 de outubro 

de 1965, com a mulher, Sarah, e Maria Alice. Traz esperança na democratização. 

 Bem recebido pelo povo, é hostilizado pela ditadura. Policiado, perseguido e ameaçado, volta 

ao exílio no mês seguinte. Mas nunca mais Paris. Primeiro Nova York, em seguida Lisboa. 

(...) E a fiel Maria Alice? 

Avisada de risco de prisão, recorre à Embaixada da França. Resultado: retêm seu passaporte 

francês. 

Frustrada e assustada, consegue ajuda para se esconder no transatlântico Federico C e nele 

viajar. 

Chegando à França, duros interrogatórios. Pergunto, em 2 de março de 2011: ‘O que queriam 

saber?’. 

Ela: ‘Coisas muito pessoais do presidente. Quem o visitara, o que dissera fulano ou beltrana. 

Eu dizia que não sabia, que não prestava atenção’. Insinuaram que sua única filha, Nicole, 

de 9 anos, poderia sofrer um acidente. 

Desesperada, levou-a de carro para Portugal. (...) 

JK recebia figuras internacionais graúdas, como o argentino Juan Perón, o socialista francês 

François Mitterrand e líderes brasileiros como Miguel Arraes. 

Prossigo: ‘Ele nunca foi envolvido em conspiração?’ 

Ela, veemente: ‘Nada! Dizia que revolução não é solução. Não admitia que se derramasse uma 

gota de sangue’.” 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2206201108.htm
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III.A.4. PLANO PARASAR: ódio a Juscelino Kubitschek, com raízes políticas 

profundas; máquina de assassinatos e tortura ligada à máquina de produzir 

versões e mentiras 
 

1. A ditadura e os grupos que lhe disputavam a dinâmica interna montaram 

máquinas de cassação de direitos políticos, de fabricação “técnica” de mentiras, de torturas e de 

assassinatos, entre outras. 

 

2. Uma dessas máquinas sofreu resistência de um Capitão, Sérgio Ribeiro 

Miranda de Carvalho (o Capitão “Sérgio Macaco”). A ele foi solicitado por seu superior 

hierárquico, o Brigadeiro João Paulo Burnier, que, obedecendo a hierarquia militar, fizesse parte 

de uma série coordenada de atos como destruir instalações de energia, gasômetros, barragens de 

água e afins. Regiões metropolitanas seriam levadas ao caos, dadas as mortes e a incapacidade 

de gestão pública dos danos. Esses atos seriam atribuídos aos “comunistas”, “subversivos” e 

assemelhados. Um dos elementos desse plano consistia em uma série de assassinatos de 

opositores do regime. 

 

3. Juscelino Kubitschek era um dos primeiros da lista de alvos do plano. 

 

4. O Capitão Sérgio Miranda Carvalho, ao opor-se ao seu superior hierárquico, 

recusando-se a servir de engrenagem do Estado terrorista, fez voltar contra si uma imensidão de 

forças, que destruíram sua carreira, ameaçaram sua vida e a de seus familiares, e voltaram-se a 

humilhá-lo publicamente nos meios de comunicação. 

 

5. Em 28 de outubro de 1992, o Supremo Tribunal Federal decidiu a Ação 

Originária Especial no 13-0/410, movida por Sérgio Miranda de Carvalho contra a União Federal, 

para a restituição de seus direitos, aniquilados pela máquina ditatorial. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 43 

DOCUMENTO: Ação Originária Especial no 13-0/410 DF. Supremo Tribunal Federal. Autor: 

Sérgio Miranda de Carvalho; Réu: União Federal; relator: Min. Celso de Mello. Fl. 3-5. 

 

“O ora Requerente é por demais conhecido de toda a nação brasileira (…) Sérgio Ribeiro 

Miranda de Carvalho, o bravo e demasiadamente injustiçado Capitão Sergio do triste 

episódio Parasar, acontecido nos nebulosos tempos de 1968. É do conhecimento público a 

atitude exemplar assumida pelo Capitão Sergio em face de ordem absurda recebida de superior 
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hierárquico, que fazia parte do grupo que assaltou o poder na Aeronáutica, naquela época, e 

que implicava na sabotagem e assassinato (…). 

Em 1968, então Capitão da Ativa da Aeronáutica, estava lotado em órgão daquele Ministério, 

denominado PARASAR, cuja incumbência operacional é a prestação de socorro, em terra e no 

mar, a vítimas de acidentes aéreos ou marítimos. 

Enquanto no exercício regular de suas funções, o recorrente recebeu ordens formais, expedidas 

pelo então Brigadeiro João Paulo Burnier, para executar atos de terrorismo, que consistiam, 

entre outros, na explosão de gasômetros, na destruição de instalações de força e luz (atos que 

seriam ‘a posteriori’, atribuídos aos comunistas), além da eliminação física de personalidades 

político-militares. 

O recorrente entendeu que tais ordens eram exorbitantes e se constituíam em evidente abuso 

de princípio da hierarquia. Nenhum dever de disciplina, nenhuma forma de compreender a 

destinação das Forças Armadas, mesmo no combate à subversão interna, como maneira de 

avaliar o sentido do princípio de hierarquia, poderia justificar o acatamento de ordem tão 

absurdamente extravagante. Ao recorrente era destinada a prática de crimes-sabotagem e 

assassinatos sob a capa protetora da organização militar e sob a forma coatora de uma ordem 

emanada de uma autoridade superior. 

O recorrente entendeu do seu dever reagir. Era o que lhe ditava a consciência de soldado e de 

homem. Por orientação do brigadeiro Eduardo Gomes – com quem se aconselhou – pediu um 

Conselho de Justificação, apresentando, com provas inquestionáveis, as razões de sua recusa 

ao cumprimento de tão degradante missão (…). 

A reação indignada e brava do recorrente impediu que forças da Aeronáutica, jungidas ao 

dever constitucional de defender a ordem constituída, praticassem atos terroristas de torpeza e 

gravidade evidentes: paralisar serviços públicos essenciais, disseminar a desordem e o terror, e 

assassinar cidadãos, tudo sob o manto protetor das Forças Armadas (…). 

A sabotagem e os assassinatos não ocorreram. Mas nas palavras sempre judiciosas do 

Brigadeiro Eduardo Gomes, ‘a Nação Brasileira tem uma imensa dívida de gratidão com o 

capitão Sergio’ – conceito que consta da carta que dirigiu em 25 de abril de 1974, ao General 

Ernesto Geisel, então Presidente da República, prestando depoimento e manifestando apelo 

para que se fizesse justiça ao recorrente. 

A partir de sua recusa em cumprir ordem tão extravagante, a crônica do recorrente passa a ser 

drástica. Se a missão não chegara a se verificar pela resistência do recorrente, os que a 

determinaram o juraram, movendo-lhe uma perseguição implacável que culminou no ato 

violento e arbitrário de sua reforma compulsória, com base no Ato Institucional no 12, de 31 de 

agosto de 1969, editado pouco depois do famigerado episódio do PARASAR.’ (…) 

Em razão do episódio Parasar, o então Ministro da Aeronáutica – Márcio de Souza e Mello, 

um dos membros da Junta que assumiu o poder no impedimento do Presidente Costa e Silva, e 

que mais tarde também assinaria o decreto que colocou o Requerente, compulsoriamente, na 

situação de reformado (…), puniu disciplinarmente o Requerente com 25 dias de prisão, 

fazendo serviço, depois de tê-lo também punido, com a transferência do Parasar (RJ) para o 

Hospital da Aeronáutica de Recife (…). 

Na esteira do episódio Parasar, toda sorte de perseguições e mesquinharias passou a sofrer o 

Requerente, culminando com o Decreto de 26 de setembro de 1969, assinado pelos Ministros 

da Marinha, Exército e Aeronáutica, (…) sendo-lhe aplicado o Ato Institucional no 5, 

combinado como Art, 1o, item II do Ato Complementar no 30, com sua cassação e passagem 

compulsória para a situação de reformado da Aeronáutica.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 44 

DOCUMENTO: Aviso Reservado no S-003 CH GAB, de 11 de setembro de 1968, da punição 

ao Capitão Sérgio Miranda de Carvalho, por se negar a cumprir ordens do Brigadeiro João 

Paulo Burnier (Ação Originária Especial n. 13-0 DF. Supremo Tribunal Federal. Autor: Sérgio 

Miranda de Carvalho; Réu: União Federal; relator: Min. Celso de Mello, fl. 13). 
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MATERIAL DE PESQUISA – 45 

DOCUMENTO: Parecer do Ministério Público Federal nos autos da Ação Originária Especial 

no13-0/410 DF. Supremo Tribunal Federal. Autor: Sérgio Miranda de Carvalho; Réu: União 

Federal; relator: Min. Celso de Mello. Transcrito no voto relator, p. 2. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 46 

DOCUMENTO: Relato do Tenente-Coronel da Aeronáutica Aloísio Gonzaga Carneiro da 

Cunha Nóbrega, que servia no SNI em 1968. Ação Originária Especial no 13-0/410 DF. Autor: 

Sérgio Miranda de Carvalho; Réu: União Federal; relator: Min. Celso de Mello. Fl. 16-17. 

 

“O abaixo assinado, Aloísio Gonzaga Carneiro da Cunha Nóbrega, Tenente Coronel Aer (RR), 

com identidade no 360 Min Aer, a bem da verdade e por solicitação do Coronel Aer RR Sérgio 

Miranda de Carvalho, declara o seguinte: 

1) Em junho de 1968, sendo o oficial mais antigo da Aeronáutica que servia no Serviço 

Nacional de Informações, sob a chefia do General Emílio Médici, me foi determinado que 

procedesse a averiguações para apurar fatos relacionados ao caso ‘PARASAR’, envolvendo, 

de um lado, o Brigadeiro João Paulo Penido Burnier e, de outro, o então capitão Sérgio Ribeiro 

Miranda de Carvalho. 

2) Apurei, então, que os referidos fatos se passaram como narrados pelo Capitão Sérgio: o 

Brigadeiro João Paulo Burnier tentou usar a unidade da FAB conhecida como PARASAR para 

a prática de atos terroristas na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido impedido pela justa reação 

do capitão Sérgio, contra o cumprimento de tais ordens. (…) E, de tudo dei, por escrito, 

informações ao Chefe da Agência Central do SNI, Coronel Diógenes de Carvalho, que me 

informou depois tê-las transmitido ao Presidente da República, General Costa e Silva. 

3) Naquela oportunidade falei desse assunto com o Brigadeiro Eduardo Gomes que, com sua 

reconhecida autoridade moral no seio de toda a Nação brasileira, Patrono da Força Aérea 

Brasileira, disse conhecer a verdade daqueles fatos e que, na companhia de outros chefes 
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6. À época dos fatos, a máquina de produzir versões da ditadura foi colocada em 

funcionamento para desmoralizar o Capitão Sérgio Ribeiro, como dá exemplo o jornal O Estado 

de São Paulo, em 5 de outubro de 1968, defendendo que tudo não passava de uma mesquinharia 

política por parte dos “cassados”, que queriam “gerar uma crise”, a fim de prejudicar o 

Brigadeiro João Paulo Burnier, concluindo estar bastante correta a prisão sofrida pelo 

“subalterno” que estava distorcendo fatos, o Capitão Sérgio Carvalho.  

 

7. Para a máquina de versões da ditadura, tudo não passava de “teoria da 

conspiração”, “afirmações sem evidências”, “campanha baseada em rumores” sobre a qual “não 

há provas cabais” e outras formas de deslegitimação usadas pelo poder que é capaz de, 

simultaneamente, organizar materialmente o mal, bloquear o conhecimento a seu respeito e ainda 

jogar a responsabilidade nas próprias vítimas:  

 

“(...) uma manobra, manipulada e orientada de fora por elementos cassados 

pela Revolução e que visa, imediatamente, a criação de um caso que provoque o 

afastamento do Brigadeiro João Paulo Burnier, do posto vital que ora ocupa (...). 

A manobra nada mais é do que um nôvo episódio na campanha sub-reptícia que 

os derrotados de março de 1964 desenvolvem na área militar, para quebrar 

primeiro a unidade de cada arma e depois a união das Três Forças Armadas. (...) 

A campanha contra o Ministro da Aeronáutica e o chefe do Serviços de 

Informações da FAB vem se desenvolvendo por meio de divulgação de 

informações falsas, de rumores e até da distribuição de boletins da mais extrema 

sordicie [sic], aos quais não cabe sequer menção para que não se ofenda o pudor 

público.”  

  

militares, intercederia para que nada acontecesse ao capitão Sergio, a quem as Forças Armadas 

deveriam agradecer, pelo gesto nobre e corajoso.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 47  

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 05 de outubro de 1968, p. 4. 
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8. Juscelino Kubitschek era um dos alvos do plano que a máquina de 

assassinatos e suas ramificações ideológico-simbólicas sustentavam, cada qual cumprindo sua 

divisão funcional de trabalho. Entrevistado em Paris, afirmava estar tranquilo: “As afirmações do 

sr. Juscelino Kubitschek responderam informações propaladas em Paris, segundo as quais 

oficiais da Força Aérea Brasileira estariam preparando um golpe e a liquidação dos ex-

presidentes Juscelino, Jânio Quadros e do sr. Carlos Lacerda.” 
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9. O destino de Juscelino Kubitschek e dos demais alvos do plano (“campanha 

manipulada por cassados que assume aspectos até ridículos”...) era ser executado 

sumariamente, ser raptado e jogado no mar, entre outras alternativas.  

 

10. O jornal Correio da Manhã publicou o discurso do parlamentar 

pernambucano Maurilio Ferreira Lima, que denunciou o caso no Congresso: “(...) não podia 

imaginar que brasileiros conseguissem sequer pensar contra seus semelhantes medidas tão 

bestiais e tão inumanas. (...) a insanidade tomou conta do País com a vitória do golpe militar de 

MATERIAL DE PESQUISA – 48  

DOCUMENTO: Notícia de jornal – O Estado de São Paulo, 05 de outubro de 1968, p. 4 
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abril de 64 (...). Dentro da filosofia oriunda da Escola Superior de Guerra, foi exposto aos 

presentes que o Brasil vive uma fase crítica da chamada guerra revolucionária (...). (...) o 

comando da FAB teria decidido usar o PARASAR na repressão às grandes manifestações 

estudantis e populares. E êsse uso, deturpação paradoxal dos objetivos da Unidade, consistiria na 

infiltração, nas passeatas, de militares em trajes civis com a finalidade de promover agitação, 

levar populares à depredação e ao saque de casas comerciais, e na hora do tumulto provocar 

tiroteio e, aproveitando a oportunidade, promover o assassinato das principais lideranças 

estudantis. (...) Foi dito também na ocasião que o governo se sentia incomodado com a atuação 

de determinados líderes políticos. E fazendo um levantamento da situação desses políticos os 

dividiam entre recuperáveis e irrecuperáveis. Os irrecuperáveis deveriam ser eliminados 

fisicamente e que o PARASAR deveria preparar-se para em hora de anormalidade política no 

País invadir a residência dessas lideranças, raptá-las e levá-las a bordo de um avião previamente 

preparado que deveria decolar com destino ao mar, onde a 40 quilômetros da costa jogaria no 

oceano a sua carga humana.”  
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MATERIAL DE PESQUISA – 49 

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – Correio da Manhã, 2 de outubro de 1968, p. 3. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 50 

DOCUMENTO: Notícia de jornal – Correio da Manhã, 3 de outubro de 1968, p. 2. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 51 

DOCUMENTO: Notícia de jornal anexada aos autos da Ação Originária Especial no 13-0/410 

DF. Supremo Tribunal Federal. Autor: Sérgio Miranda de Carvalho; Réu: União Federal; 

relator: Min. Celso de Mello, fl. 19. 
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 137 

MATERIAL DE PESQUISA – 52  

DOCUMENTO: Notícia de jornal anexada aos autos da Ação Originária Especial no 13-

0/410 DF. Supremo Tribunal Federal. Autor: Sérgio Miranda de Carvalho; Réu: União 

Federal; relator: Min. Celso de Mello, fl. 18. 
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11. O objetivo do Brigadeiro Burnier para Juscelino era assassiná-lo no 

“primeiro lote” de execuções. Burnier era adepto de usar aeronaves para jogar napalm nos 

manifestantes contra a ditadura, e planejara “militares à paisana, com identidades falsas, 

fortemente armados” para alcançar seus objetivos: “(...) pegaram alguns companheiros nossos, 

colocaram em Kombis pretas com chapas frias e os levaram para um quartel do exército. Depois, 

mandaram que fossem à paisana e com identidade falsa para o Campo de Santana, com 

armamentos e granadas defensivas. (...) Foram dadas várias instruções aos grupos: eles deveriam 

eliminar as pessoas de forma mais sumária possível. Depois, abandonar os corpos e usar 

granadas defensivas para fugir da multidão, em caso de reação. A ordem era matar.”  

 

12. O Brigadeiro Burnier achava que “(...) para matar na guerra era preciso 

possuir treinamento de matar na paz e que nós do Pára-Sar nos acostumaríamos a sentir o gosto 

de sangue na boca, não iríamos tremer a mão (...) para atingir os objetivos, que eram os 

comunistas, os inimigos da Pátria. Nós do Pára-Sar, segundo ainda Burnier, não deveríamos 

sentir vergonha de executar os maus brasileiros. (...) Disse que já estava tudo planejado. Os 

comunistas não teriam fronteiras de apoio e os americanos dominariam o Atlântico Sul. De 

acordo com Burnier, mesmo que os comunistas reagissem desesperadamente, a luta teria duração 

de no máximo seis meses. (...) Em 64, logo após a Revolução, num coquetel na Base Aérea de 

Santa Cruz, sob o comando dele, Burnier, e durante uma operação conjunta Brasil-Estados 

Unidos – ‘Operação Carcará’ – um sargento americano tomou uns uísques e num português 

correto declarou que na Revolução de 64 não teve sequer um tiro e que, se tivesse ocorrido luta, 

os americanos estavam na Zona do Canal do Panamá, em stand by, com unidades prontas e com 

instruções para ocupar as vias de acesso da chamada Amazônia Legal. A informação causou 

terrível mal-estar e espanto nos militares brasileiros que participavam do coquetel. Mas Burnier 

veio em socorro ao americano: ‘Não havia motivo para espanto porque estava tudo previsto. (...) 

logo após tomarem a Amazônia [os norte-americanos] iriam oferecer ao governo brasileiro um 

superplano Marshall que permitiria transformar o restante do país e desenvolvê-lo com um 

padrão europeu.’ (...) Doc, um dos fundadores do Pára-Sar, fala sobre o caso: - (...) ele citou, 

além do Juscelino, o Carlos Lacerda (...). Tudo seria feito sem deixar pistas, para que os 

comunistas fossem responsabilizados.”  

 

13. Juscelino Kubitschek foi avisado do destino que lhe preparavam nas 

entranhas da ditadura militar pelo Brigadeiro Adamastor Cantalice e pelo deputado Mário Covas. 
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14. A máquina de assassinatos, mais uma vez, veio acompanhada da máquina de 

mentiras e versões, que produziu tantos “inquéritos”, “sindicâncias”, “perícias”, “laudos”, 

“depoimentos”, tudo com a melhor “verdade técnica”: “Quando o Caso Pára-Sar veio à tona, 

depois do inquérito do brigadeiro Itamar Rocha, começaram as pressões para que todas as 

testemunhas mudassem seus depoimentos: ‘Numa dessas sindicâncias, feita pelo coronel-aviador 

Collins Garcia, a tensão chegou a um ponto máximo. Ele nos dava papel e lápis e pedia que só 

escrevêssemos a verdade. De posse dos relatos, ele os rasgava e dizia que não queria aquilo, mas 

a verdade. A verdade deles.’” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 53 

DOCUMENTO: “Caso Pára-Sar: o homem que evitou o banho de sangue”, Revista Fatos. 

Rio de Janeiro, 1o de julho de 1985, p. 38-45.  
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MATERIAL DE PESQUISA – 54  

DOCUMENTO: VILLAMEÁ, Luiza. “O paraquedista que evitou um banho de sangue”. 

Revista Brasileiros. 14 de março de 2014. Disponível em: http://brasileiros.com.br/2014/03/o-

paraquedista-que-evitou-um-banho-de-sangue/#, acessado em 30 de outubro de 2014. 

 

“O paraquedista que evitou um banho de sangue 

Como o capitão Sérgio Carvalho recusou a ordem de matar e denunciou o brigadeiro João 

Paulo Moreira Burnier, que queria explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, dinamitar uma 

represa e jogar 40 líderes políticos no oceano 

 

– O senhor tem quatro medalhas por bravura, não tem?, perguntou o brigadeiro João Paulo 

Moreira Burnier, chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica, Márcio de Souza Mello, na 

quarta-feira 12 de junho de 1968, no 11º andar da avenida Churchill, 157, no Rio de Janeiro, 

onde funcionava o Ministério da Aeronáutica. 

– ‘Sim’, respondeu o subordinado, o capitão paraquedista Sérgio Ribeiro Miranda de 

Carvalho. 

– ‘Pois a quinta quem vai colocar no seu peito sou eu’, avisou o brigadeiro, antes de emendar 

uma segunda pergunta. ‘Capitão, se o gasômetro da avenida Brasil explodir às seis horas da 

tarde, quantas pessoas morrem?’ 

– ‘Nessa hora de movimento, umas 100 mil pessoas’ – respondeu o capitão Sérgio, 

trabalhando com a hipótese de uma catástrofe. 

http://brasileiros.com.br/2014/03/o-paraquedista-que-evitou-um-banho-de-sangue/
http://brasileiros.com.br/2014/03/o-paraquedista-que-evitou-um-banho-de-sangue/
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– ‘É, vale a pena para livrar o Brasil do comunismo’ – concluiu o brigadeiro. 

Com seis mil horas de voo e quase 900 saltos em missão, o capitão Sérgio era um dos mais 

qualificados homens do Para-Sar, unidade de elite da Força Aérea Brasileira (FAB), formada 

por paraquedistas especializados em busca e salvamento em condições inóspitas. Entre os 

colegas de farda, muitos o chamavam pelo apelido de Sérgio Macaco. Entre os índios da 

Amazônia, ele era mais conhecido como ‘Nambigua caraíba’ (Homem branco amigo). ‘O 

Capitão Sérgio nos faz lembrar Rondon, com uma vantagem. É alado’, resumiu certa vez o 

sertanista Orlando Villas-Bôas, comparando o paraquedista com o marechal Cândido Rondon, 

que desbravou o interior brasileiro e inspirou a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). 

Mas, na quarta-feira 12 de junho de 1968, o que estava em jogo no encontro entre o brigadeiro 

Burnier e o capitão Sérgio não tinha nenhum vínculo com as missões humanitárias do Para-

Sar. Prestes a completar 38 anos, o capitão havia sido convocado pelo superior para ser 

submetido a uma mescla de doutrinamento e humilhação. 

 

Relatório escrito pelo capitão Sérgio, em 1968, para a FAB 

No encontro, realizado na presença do brigadeiro Hipólito da Costa, Burnier começou a falar 

de um plano definitivo para acabar com ‘o perigo comunista’ no Brasil. O capitão Sérgio 

tentou argumentar: ‘Nós temos um governo militar, o presidente é o marechal Costa e Silva…’ 

Burnier interrompeu o subalterno: ‘Costa e Silva, não. Bosta e Silva’. Em seguida, dirigindo-

se ao colega de patente, arrematou: ‘Olha, Hipólito, o Sérgio virou filho de Maria, bichona. E 

continua fazendo comentários, doutrinando contra o emprego, por nós previsto, do Para-Sar’. 

O brigadeiro se referia à queixa feita pelo capitão Sérgio ao comandante da Escola da 

Aeronáutica, contra o uso de 15 homens do Para-Sar em uma operação ilegal, no dia 4 de abril 

daquele ano. Divididos em grupos, esses homens foram instruídos a identificar e eliminar 
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quem, de prédios, atirasse objetos contra os agentes da repressão. 

Naquele dia, foi celebrada na Igreja da Candelária uma missa em memória do secundarista 

Edson Luís, morto pela polícia da ditadura na semana anterior, durante a invasão do 

restaurante estudantil Calabouço, no centro do Rio. Depois da missa, os homens do Para-Sar 

ficaram nos lugares para os quais foram destacados. Estavam em missão contrária às que os 

tornaram conhecidos como Anjos do Espaço. Sem farda nem identificação, carregavam armas 

automáticas com numeração raspada. Na prática, eles pouco atuaram. Apenas um grupo 

chegou a invadir um prédio da avenida 13 de Maio, de onde teria sido atirado um saco plástico 

com água. Lá, os anjos travestidos de repressores tentaram interditar um andar, justamente o 

que servia de sede para o Conselho Nacional do Petróleo. Acabaram enxotados pelos generais 

e coronéis que comandavam o órgão. Na ocasião, o capitão Sérgio estava de férias, em 

Manaus. 

Ao voltar para o Rio e tomar conhecimento da operação ilegal, ele reclamou contra o uso 

irregular da unidade que ajudara a fundar. Passadas poucas semanas, foi convocado por rádio 

por Burnier, que anunciou sua disposição em premiar o subalterno com uma quinta medalha 

por bravura, mas não deu espaço para questionamentos. Diante das primeiras objeções do 

capitão Sérgio, dispensou o subalterno, marcando uma reunião com todos os integrantes do 

Para-Sar para daí a dois dias: ‘Todos. Cabos, sargentos, oficiais, e, se tiver cachorro naquela 

merda, traga também’. Como a hierarquia prevalece nos meios militares, às13hs da sexta-feira 

14 de junho, 36 dos 41 homens do Para-Sar (cinco estavam viajando) se encontravam no 11º 

andar do prédio do Ministério da Aeronáutica, quando Burnier começou sua preleção: 

– ‘Para salvar, é preciso saber matar. A mão não deve tremer. Deve-se sentir gosto de sangue 

na boca. Para cumprir missões de morte na guerra, é preciso saber matar na paz.’ 

Na sequência, Burnier explicou em detalhes a série de atentados que promoveria, colocando 

como autores ‘os comunistas’. Para começar, aconteceriam explosões ‘com número reduzido 

de vítimas fatais’ em alvos específicos: a loja de departamento Sears, o Citibank e a 

embaixada americana. A escalada do terror atingiria o auge às 18hs de data posterior, com a 

explosão do gasômetro e a destruição da represa de Ribeirão das Lages, parte do sistema de 

geração de energia elétrica do Rio. Enquanto a escuridão, o pânico e o caos tomassem conta da 

cidade, 40 ‘figuras políticas que deveriam já estar mortas’ seriam lançadas de avião no 

oceano, a começar por Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, dom 

Hélder Câmara e o general Olympio Mourão Filho. A inclusão do general entre os alvos 

devia-se ao fato de ele ter se tornado um crítico do regime, embora tivesse precipitado o golpe 

de 1964, ao despachar suas tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Burnier, é claro, não 

precisou dar essa explicação aos seus comandados. Foi direto: ‘Ordens dessa natureza não 

comportam perguntas nem dúvidas. Cumprem-se, sem comentários posteriores’. 

Pelo raciocínio de Burnier, a sequência de terror – creditada aos ‘comunistas’ – provocaria tal 

impacto no chamado ‘mundo livre’ que o Brasil se tornaria beneficiário de um ‘super Plano 

Marshall’. Assim, uma ajuda econômica similar à investida pelos Estados Unidos para 

reconstruir a Europa destroçada pela Segunda Guerra Mundial injetaria dólares em profusão 

no País, que alcançaria quase de imediato ‘padrão europeu’. Ao terminar a preleção para a 

equipe do Para-Sar, o brigadeiro começou a perguntar a cada oficial se estava de acordo com 

sua estratégia. Começou questionando aqueles de sua confiança. Depois de quatro respostas 

positivas, perguntou: ‘E o senhor, capitão Sérgio?’. O clima da reunião, que já estava pesado, 

ficou ainda mais tenso. ‘Enquanto eu estiver vivo, isso não acontecerá’, respondeu o capitão. 

Aos gritos, Burnier mandou o subalterno calar a boca. Na sequência, saiu da sala, 

acompanhado pelos quatro oficiais que haviam apoiado o plano de espalhar o terror pelas ruas 

do Rio. 
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O Brigadeiro Eduardo Gomes pede ao presidente Geisel que faça justiça  

Sem saber se Burnier tinha abandonado a reunião ou saíra em busca de reforço, o capitão 

Sérgio tentou, de imediato, denunciar o plano ao ministro da Aeronáutica. Barrado na ante-

sala, recorreu ao brigadeiro Délio Jardim de Matos, de quem havia sido assessor. Diante da 

gravidade da denúncia, Jardim de Matos apelou para um ícone da Força – o brigadeiro 

Eduardo Gomes, patrono da Aeronáutica, que tinha sido ministro nos governos Café Filho e 

Castelo Branco. No dia 19 de julho, em um dos relatórios que escreveu sobre o episódio, o 

capitão Sérgio registrou estar ciente de que, com a sua atitude, sofreria ‘todo o peso dos galões 

do senhor brigadeiro Burnier daí por diante’. Foi a mais pura realidade. Entre os oficiais do 

Para-Sar, o único a se perfilar abertamente ao lado do denunciante foi o capitão médico 

Rubens Marques dos Santos, o Doc, de Doctor. Hoje com 81 anos, tenente-coronel da reserva, 
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Doc mantém a posição. ‘Para mim, o Sérgio foi um herói. Se não fosse ele, teria acontecido 

uma tragédia no Brasil’, afirma Doc. ‘Dos oficiais do Para-Sar, fui o único que o apoiou, mas, 

no âmbito dos subalternos, houve muitos outros.’ 

Além de amigos, os dois oficiais eram referência na unidade de elite, até pela coragem em 

missões solitárias. Poucos anos antes da reunião com Burnier, o capitão Sérgio tinha 

conseguido impedir um conflito entre os índios txucarramães, jurunas e kaiabis, ao saltar de 

paraquedas entre os guerreiros, no Xingu. Doc, por sua vez, chegou a saltar no meio do 

oceano, para socorrer o capitão de um navio mercante grego, que tivera um fechamento do 

duodeno, quando atravessava o Atlântico com um carregamento de frutas embarcado na 

Argentina. Atos humanitários, de pouco valor diante do peso dos galões de Burnier. Principal 

líder da Revolta de Aragarças, contra o governo Juscelino Kubitschek, Burnier 

radicalizou ainda mais suas posições depois de 1963, quando fez cursos na Escola das 

Américas, uma academia militar mantida pelos Estados Unidos no Panamá. ‘Apesar de 

não ser o mais graduado, ele tinha o ministério da Aeronáutica na mão. Dizia que, se batesse o 

pé no chão, os outros brigadeiros sairiam correndo’, lembra Doc. ‘Era um homem autoritário. 

Já o Sérgio era um líder natural, sem radicações ideológicas, bastante compenetrado.’ 

Desde 1948, quando entrou na Escola da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, no Rio, o 

futuro capitão Sérgio tinha paixão por voar. Também adorava basquete e, não por acaso, 

formou-se em Educação Física. No Campo dos Afonsos, dava cursos de sobrevivência, mesmo 

depois da criação do Para-Sar. ‘Ele era um excelente instrutor, um entusiasta. Vibrava com a 

FAB’, afirma Ronaldo Jenkins, diretor da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ao 

recordar seus tempos de cadete da Aeronáutica. Com a atenção voltada para o paraquedismo e 

o trabalho de sertanistas como o médico Noel Nutels e os irmãos Villas-Bôas, o capitão Sérgio 

pouco se envolvia com política. Como outros oficiais da época, apoiou o golpe de 1964, mas 

não mudou a rotina depois do dia 1º de abril, quando os militares tomaram, de fato, o poder. 

Passava longas temporadas em missão na Amazônia. Depois que derrubou a ordem de matar 

do brigadeiro Burnier, sua vida virou um tormento. 

Doc, o oficial médico que apoiou o capitão Sérgio, também sentiu o peso dos galões de 

Burnier, ao ser transferido para Campo Grande (MS). ‘Foi um castigo. Naquela época, Campo 

Grande era o fim do mundo’, lembra Doc, que continuou vivendo na cidade ao terminar seu 

tempo na Força Aérea. ‘Sofri, mas fiquei caladinho, senão teriam me cassado também. O 

Sérgio procurou sobreviver, mas, para ele, foi muito mais difícil. Eu tinha muitas cartas dele, 

que escrevia muito bem, mas queimei com medo de me comprometer.’ Em 1968, enquanto 

Doc era transferido para Campo Grande, o capitão Sérgio foi mandado para Recife (PE). Em 

uma inversão de valores, o homem que impediu que o terror se espalhasse pelo Rio passou 25 

dias preso e respondeu a três inquéritos sigilosos em 1968: na FAB, no Serviço Nacional de 

Informações (SNI) e no Ministério da Justiça. Foi absolvido em todos. 

Absolver o capitão Sérgio significava também sofrer as consequências por entrar em rota de 

colisão com Burnier. O brigadeiro Itamar Rocha, responsável pela investigação da FAB, 

concluiu pela veracidade da denúncia após interrogar os 40 homens do Para-Sar e 36 deles 

confirmarem o relato do capitão Sérgio. Depois de entregar seu veredito ao ministro da 

Aeronáutica, o brigadeiro Rocha foi exonerado do cargo de diretor de Rotas Aéreas do 

ministério e condenado a dois dias de prisão domiciliar. O capitão Sérgio, apesar das três 

absolvições, acabou cassado e reformado em setembro de 1969, com base no AI-5 (Ato 

Institucional número 5), que deu poderes extraordinários ao presidente da República e 

suspendeu garantias constitucionais. Ainda assim, no ano seguinte, ele foi mais uma vez 

absolvido – por 15 a zero – pelo Supremo Tribunal Militar, em processo no qual era acusado 

de falsidade ideológica. 
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Burnier morreu em junho de 2000, aos 81 anos, negando que tivesse planejado explodir o 

gasômetro do Rio, dinamitar uma represa e jogar no mar 40 líderes políticos. Garantia que 

tudo não passava de invencionice do capitão Sérgio. Mesmo depois do episódio, conhecido 

como Caso Para-Sar, o brigadeiro continuou mandando e desmandando por pelo menos três 

anos. Só foi colocado – de forma compulsória – na reserva por causa de uma tragédia. Ele era 

comandante da III Zona Aérea quando o estudante Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu 

Angel, morreu devido à tortura em área sob sua jurisdição. Na reserva, Burnier fundou uma 

empresa de industrialização e comércio de cristal de quartzo. Voltou ao cenário nacional cinco 

anos antes de morrer, ao tentar impedir na Justiça a publicação do livro O Calvário de Sônia 

Angel – Uma História de Terror nos Porões da Ditadura, escrito pelo tenente-coronel 

reformado do Exército João Luiz de Moraes, pai de Sônia e sogro de Stuart Angel. Na obra, 

Moraes fala da tortura e morte da filha e do genro, assim como do Caso Para-Sar. 

O capitão Sérgio, por sua vez, jamais desistiu da ideia de ser reintegrado à FAB. Enquanto 

viveu, o brigadeiro Eduardo Gomes continuou a apoiá-lo. Em maio de 1974, o brigadeiro 

chegou a apelar ao presidente Ernesto Geisel para que fosse feita justiça. ‘O prezado amigo, 

certamente, não desconhece que, em momento difícil da vida nacional, foi o Cap. Sérgio, por 

sua liderança natural, maturidade, desambição, coragem e firmeza de caráter, quem evitou que 

o Para-Sar, gloriosa Unidade Especial da Aeronáutica – de quem foi um dos fundadores e onde 

serviu durante dez anos – fosse desviado de sua destinação legal e empregado, de forma 

indigna e criminosa, como instrumento de ação desvairada de um insano mental, inspirado por 

instintos perversos e sanguinários, sob o pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista’, 

escreveu o patrono da Aeronáutica a Geisel. ‘Se o Cap. Sergio não tivesse procedido como, 

então, procedeu, a Revolução ter-se-ia perdido, irremissivelmente – desmoralizada, chafurdada 

na ignomínia, afogada num turbilhão de sangue de pessoas inocentes.’ 

Geisel não se sensibilizou com o apelo. Por essa época, o capitão Sérgio alternava a batalha 

pelo restabelecimento da verdade com o equilíbrio do orçamento doméstico. Desde dezembro 

de 1954, ele era casado com Sônia, uma professora que sempre apoiou a atitude do marido. 

Hoje, Sônia evita falar sobre o episódio que marcou a vida da família. Quando aconteceu o 

Caso Para-Sar, os três filhos do casal, Christina, Vinícius e Sérgio, tinham 12, 11 e dez anos. 

Em duas ocasiões, os meninos tinham passado as férias com os índios do Xingu. Apesar das 

frequentes viagens do pai, acompanhavam de perto sua trajetória, mas só tiveram a dimensão 

da denúncia feita pelo capitão Sérgio à medida que cresceram. ‘A mudança para Recife, 

quando ele ficou preso, foi o início da consciência’, lembra Sérgio. No ano seguinte, depois de 

cassado pelo AI-5, o capitão Sérgio voltou com a família para o Rio, e começou a buscar 

alternativas profissionais no setor civil. ‘Entre outras coisas, tornei-me publicitário, vendedor, 

jornalista, roteirista. Vendi de tudo: de detergentes e produtos sanitários a livros, de terrenos a 

tanque de guerra’, contava, ao falar do período. 

Christina, a filha mais velha, lembra-se também das dificuldades do pai em manter-se no 

trabalho. ‘Havia sempre pressão para mandar meu pai embora. Era decepção em cima de 

decepção’, diz Christina. Apesar disso, em 1979, quando foi promulgada a Lei da Anistia, o 

capitão Sérgio se recusou a pedir o benefício. ‘Eu não posso ser anistiado por um crime que 

evitei’, costumava repetir. Quando insistiam no assunto, usava argumento escrito pelo jurista 

Rui Barbosa (1849-1923), de quem seu pai, o advogado Antonio Raymundo Miranda de 

Carvalho Junior, era admirador: ‘A anistia para os crimes da Paixão Revolucionária, 

confessados ou flagrantes, é a mais formosa expressão da clemência cristã, aliada à sabedoria 

política. Mas, para as vítimas de uma comédia oficial, para cidadãos que protestam sua 

inocência e não pedem senão o julgamento, a anistia é uma nova punição. Nesse caso, o 

verdadeiro anistiado é o Governo. Que se esquiva dos tribunais’. 

Espécie de guardiã da memória do pai, Christina tem, entre dezenas de recortes de jornal e 
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15. João Paulo Burnier tinha Juscelino Kubitschek como seu inimigo muito antes 

de intentar seu assassinato no bojo do terror espalhado pelo grupo de agentes “com gosto de 

sangue na boca” que deveriam limpar o país dos “comunistas” e “maus brasileiros”. Burnier era 

embebido na cultura política que via Juscelino Kubtischek como “comunista”, “acobertador de 

comunistas”, “corrupto”, “acobertador de corruptos”, “demagogo”, “getulista” e as demais 

variações da lexicografia que alimentou os Inquéritos Policial-Militares, acima detalhada. Para 

Burnier, Juscelino Kubitschek era um dos “maus brasileiros” de que a Nação deveria ser 

purgada. 

 

16. Após ter tomado posse e iniciado o governo em 1956 contra a vontade de 

militares que tomariam o poder em 1964, Juscelino Kubitschek enfrentou duas conhecidas 

revoltas militares: Jacareacanga, em janeiro de 1956, e Aragarças, em dezembro de 1959. 

 

17. O principal líder da revolta de Aragarças foi o então tenente-coronel 

João Paulo Moreira Burnier, que bradava contra o governo, composto por “corruptos”, 

comprometidos com o “comunismo internacional”.  

poucas fotografias, uma imagem que explica a ligação entre a família com Rui Barbosa. Trata-

se de uma foto tirada entre 1892 e 1893, de um grupo conhecido como ‘os desterrados de 

Cucuí’. São homens que se opuseram ao governo do marechal Floriano Peixoto, o segundo 

presidente da República, e foram mandados para o desterro em Cucuí, na tríplice fronteira 

entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Entre eles, estava o abolicionista José do Patrocínio. 

E o avô do capitão Sérgio, Antonio Raymundo Miranda de Carvalho. A definição de anistia 

usada pelo paraquedista que denunciou o brigadeiro Burnier vinha, portanto, de longe. 

Constava do habeas-corpus que Ruy Barbosa impetrou no Supremo Tribunal Federal a favor 

dos desterrados de Cucuí. 

Conheci o capitão Sérgio em fevereiro de 1992, durante uma viagem à Cuba. Naquela altura, 

ele havia se envolvido com política. Nos anos 1980, tinha inclusive assumido como suplente 

mandatos de deputado federal pelo PDT do Rio. E brigava na Justiça comum para anular o 

afastamento da FAB. Andava para cima e para baixo com um impresso de quatro páginas, em 

azul e branco, que ele chamava de Azulão, contando sua trajetória. Em Havana, além do 

Azulão, o capitão Sérgio me deu cópias do relatório que escreveu no auge do Caso Para-Sar e 

da carta do brigadeiro Eduardo Gomes para o presidente Geisel. E contou com entusiasmo 

muitas histórias sobre suas missões na Amazônia. Em setembro do ano seguinte, ao final de 

um processo pedindo que a cassação do paraquedista fosse anulada, o Supremo Tribunal 

Federal determinou que o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Lélio Lobo, promovesse o 

capitão Sérgio a brigadeiro. A ditadura militar tinha acabado havia oito anos. Ainda assim, a 

ordem do Supremo não foi cumprida. Cinco meses depois, em fevereiro de 1994, o capitão 

Sérgio morreu, aos 63 anos, de câncer no estômago. A promoção só foi assinada seis dias após 

a sua morte, pelo presidente Itamar Franco. Em tempo: o título que o capitão Sérgio deu ao 

impresso Azulão foi Um Caso Kafkiano.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 56 

DOCUMENTO: SANTOS, Carlos Murilo Felício dos. Momentos Decisivos – JK contra o 

golpismo no Brasil. Belo Horizonte: JK Cultural – Rona Editora, 2012, p. 97-98. 

 

 “(...) diversos oficiais sequestraram aviões, inclusive um Constellation, da PANAIR, a maior 

empresa de aviação na época, e se deslocaram para outra Base Aérea, a de Aragarças, no 

estado de Goiás, apenas para ser derrotados depois, rapidamente, em apenas 72 horas, por 

tropas leais ao governo. 

Um desses homens, o então Coronel João Paulo Burnier, segundo testemunhas ouvidas 

pela Comissão que elaborou o relatório Tortura Nunca Mais, se transformou em um dos 

mais selvagens repressores do Regime Militar. 

Entre suas vítimas, estariam o ex-Deputado Federal Rubens Paiva, pai do jornalista Marcelo 

Rubens Paiva, que investigava no Congresso o pagamento de dinheiro da CIA a golpistas 

brasileiros, pouco antes de 1964, cujo corpo ainda não foi encontrado, e o estudante Stuart 

Angel, filho da estilista Zuzu Angel que morreu, no mesmo dia de sua prisão, com a boca 

amarrada na saída do cano de escapamento de um jipe com o motor ligado, e arrastado dessa 

forma até a morte, no pátio da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde funcionava o 

CISA – Centro de Informações da Aeronáutica, durante a ditadura militar. 

Burnier, que muitos consideravam apenas um idiota à época da insubordinação de Aragarças, 

MATERIAL DE PESQUISA – 55 

DOCUMENTO: Revolta de Aragarças. Dossiê JK. FGV-CPDOC. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Politica/Aragarcas, acessado em 10 de 

novembro de 2014.  

 

“Revolta de Aragarças 

 

Apesar da anistia concedida por JK aos militares envolvidos na Revolta de Jacareacanga em 

fevereiro de 1956, o clima de insatisfação e de conspiração contra o governo continuou, 

sobretudo na Aeronáutica. 

A Revolta de Aragarças, que eclodiu em 2 de dezembro de 1959, começou a ser 

articulada em 1957. A nova conspiração teve a participação do ex-líder de Jacareacanga, 

tenente-coronel aviador Haroldo Veloso, e de dezenas de outros militares e civis, entre os 

quais o tenente-coronel João Paulo Moreira Burnier, que foi o seu principal líder. O 

objetivo era iniciar um ‘movimento revolucionário’ para afastar do poder o grupo que o 

controlava, cujos elementos seriam, segundo os líderes da conspiração, corruptos e 

comprometidos com o comunismo internacional. 

Partindo do Rio de Janeiro, com três aviões Douglas C-47 e um avião comercial da Panair 

seqüestrado, e de Belo Horizonte, com um Beechcraft particular, os rebeldes rumaram para 

Aragarças, em Goiás. Pretendiam bombardear os palácios Laranjeiras e do Catete, no Rio, e 

ocupar também as bases de Santarém e Jacareacanga, no Pará, entre outras. Na realidade, nem 

o bombardeio aos palácios, nem a ocupação das bases chegaram a ocorrer, e a rebelião ficou 

restrita a Aragarças. A revolta durou apenas 36 horas. Seus líderes fugiram nos aviões para o 

Paraguai, Bolívia e Argentina, e só retornaram ao Brasil no governo Jânio Quadros.” 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Politica/Aragarcas
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ficou famoso também por ordenar ao Capital Sérgio Macaco, do PARASAR, do Rio de 

Janeiro, que explodisse o gasômetro, para depois colocar a culpa em ‘comunistas’ e prender e 

mandar assassinar dezenas de lideranças civis, fechando totalmente o regime. O Capitão 

Sergio Macaco recusou-se a cometer esse crime e denunciou o fato e, por isso, foi reformado.” 

 

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 58 

DOCUMENTO: “Morre no Rio brigadeiro acusado de envolvimento no caso Para-Sar – João 

Paulo Burnier liderou revolta contra JK”, Folha de São Paulo, quarta-feira, 21 de junho de 

2000. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2106200021.htm, acessado em 

25 de novembro de 2014. 

 

“Morreu aos 80 anos, no dia 13 de junho, o brigadeiro João Paulo Burnier, conhecido por seu 

envolvimento na revolta de Aragarças (1959) e no caso Para-Sar (1968). A causa de sua morte 

e o local do sepultamento não foram divulgados pela família. Ele era casado e tinha seis filhos. 

Burnier nasceu no Rio de Janeiro em 1919 e ingressou na carreira militar em 1939. A causa da 

MATERIAL DE PESQUISA – 57 

DOCUMENTO: CUNHA, Paulo Ribeiro. “Militares e anistia no Brasil: um dueto 

desarmônico”, in: TELES, Edson e SAFATLE, Vladimir. O que resta da ditadura. São Paulo: 

Boitempo, 2010, p. 27-28. 

 

“Pouco tempo depois da posse de Kubitschek, haveria ainda duas revoltas da extrema direita 

militar, que aconteceram na Aeronáutica. A primeira delas, a de Jacareacanga, ocorreu em 

1956, e a segunda, a Revolta de Aragarças, em 1959 – esta última inclusive colocou em 

xeque a própria estabilidade do governo JK e o cumprimento do calendário eleitoral que 

previa a escolha de um novo presidente da República em 1960. Esses movimentos foram 

praticamente capitaneados pelos mesmos elementos da Força Aérea, vários deles 

ficariam notórios pela atuação que tiveram como torturadores nos anos seguintes. 

Um caso especial foi o do brigadeiro João Paulo Burnier, famoso pela truculência e 

insanidade em elaborar planos nefastos de eliminação física de personalidades políticas, 

bem como de planejar uma frustrada iniciativa de desencadear explosões no Rio de 

Janeiro com o objetivo de fomentar pânico e criar as condições para fechar ainda mais o 

regime ditatorial. Mas, em ambas as revoltas, os rebelados ficaram isolados politicamente e, 

face à iminente derrota, optaram pelo exílio. Juscelino Kubitschek anistiaria os primeiros 

rebelados bem pouco tempo depois e os últimos seriam contemplados pela anistia de 1961. 

Não houve para eles prejuízos maiores em suas carreiras, sendo que muitos deles chegariam ao 

generalato e alguns, atualmente, fazem parte da lista de torturadores (…). 

Quanto ao capitão Sérgio Miranda de Carvalho, o Sérgio Macaco, que resistiu em 1968 às 

tentativas do brigadeiro Burnier de utilizar o Parasar – tropa de elite da Aeronáutica – com 

aqueles objetivos terroristas, foi preso e cassado. Nos anos seguintes, antes da Lei da Anistia e 

mesmo após, com suas derivações pós-Constituinte, ele lutou para ter reconhecidos os seus 

direitos e reparada aquela injustiça, sem sucesso.” 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2106200021.htm
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morte e o local do sepultamento não foram divulgados pela sua família. 

A chamada revolta de Aragarças aconteceu quando Burnier era major-aviador e consistiu na 

ocupação, por homens da Aeronáutica, da localidade de Aragarças, em Goiás, por 36 horas. 

O movimento aconteceu porque os militares queriam, segundo os próprios promotores da 

revolta, convencer o então candidato da oposição à presidência da república, Jânio Quadros, a 

não desistir da candidatura. Eles também alegaram estar alarmados pelos rumores de que 

Leonel Brizola, então governador do Rio Grande Sul, preparava um levante de esquerda. 

A revolta foi debelada sem resistência, Burnier acabou exilado em La Paz, na Bolívia, e só 

voltou ao Brasil em 1961. Ele afirmou que o objetivo da revolta fora atingido, já que Quadros 

acabou concorrendo e vencendo a disputa presidencial.  

O caso Para-Sar se tornou a história mais marcante de sua biografia. Consistia, segundo o 

capitão-do-ar reformado Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, morto em 1994, em um plano 

terrorista elaborado por Burnier que consistiria em explodir o gasômetro do Rio de Janeiro na 

hora do rush e no sequestro e assassinato de 40 políticos, entre eles o ex-governador da 

Guanabara Carlos Lacerda. 

A culpa desta ação seria colocada nos movimentos de guerrilha esquerdista, como forma de 

justificar uma ação efetiva do governo militar para eliminar a ‘ameaça comunista’.  

Carvalho afirmou que discordou da ordem. Burnier, por sua vez, negou o plano. Em 1971, 

mais um caso polêmico. O detido político Stuart Angel Jones foi morto dentro da Base Aérea 

do Galeão, que estava sob sua responsabilidade. O caso acabou causando a sua demissão. Em 

1995, tentou evitar que o livro ‘O Calvário de Sônia Angel’, do tenente-coronel reformado do 

Exército João Luiz de Moraes, fosse colocado à venda. O livro fala da morte de Jones, marido 

de Sônia, que era filha de Moraes, e fala também do caso Para-Sar. 

No ano passado [1999], um jantar em homenagem a Burnier no Clube Militar do Rio virou um 

evento de desafio de setores militares ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.” 

 

18. O Brigadeiro Burnier era um líder dessa cultura política que via, no que 

chamavam de “comunistas”, “corruptos”, “varguistas”, “demagogos”, um mal a ser apeado do 

poder pela força e eliminação física, para a limpeza e purgação da Pátria. Segundo seus 

admiradores, era corajoso, capaz de coisas audazes, admirava a coragem e a lealdade e as 

recompensava com generosidade, criando em torno de si um ambiente de fidelidade extrema, 

que levava seus seguidores a irem às últimas consequências. Por ser assim visto por seus 

seguidores, a quem nunca abandonou e por quem nunca foi abandonado, em 1999 será objeto de 

honrarias em jantar no Clube Militar, onde seus feitos serão rememorados e brindados, como se 

faz com os heróis. Após seu falecimento, o fascínio que exercia será relembrado pelo Coronel 

Jonas Alves Correia, que o homenageará como “Um tipo inesquecível”. O Coronel Paulo 

Malhães, pouco antes de morrer, em abril de 2014, falará de Burnier como uma pessoa que sabia 

agradecer pelos bons serviços prestados e, orgulhoso, relembrará o momento mais alto de sua 

vida, a medalha da aeronáutica que recebeu graças a Burnier, em razão de ter trabalhado na 

criação do CISA: “Aí ele fundou o CISA. (...) eu e o Brant temos uma medalha de Mérito da 
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Aeronáutica. Nós ganhamos, o Burnier fez nós recebermos esta medalha. (...) foi o dia em que eu 

fiquei mais vaidoso.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 59 

DOCUMENTO: UM TIPO INESQUECÍVEL. Disponível em 

http://www.ternuma.com.br/index.php/revanchismo/14-revanchismo/3-brigadeiro-burnier-

obtuario, acesso em 20 de outubro de 2014. 

 

“UM TIPO INESQUECÍVEL 

No ano de 1961, em Natal/RN, eu servia no 5º Grupo de Aviação, equipado com aeronaves B-

26, e exercia a função de Oficial de Material do 1º/5º GAv. Naquela época estávamos 

enfrentando problemas, uma vez que todas as aeronaves necessitavam fazer revisão IRAN (4º 

Escalão) e o estado-maior da Aeronáutica havia tomado a decisão de que a revisão seria feita 

em Natal, pelo 1º/5º GAv e pelo Parque de Material Aeronáutico de Recife, que era o Parque 

apropriado. 

(…) Certo dia, pela manhã, estacionou em frente à Sala de Tráfego um Beech C-45 e dele 

desceu um Tenente-Coronel Aviador. 

Este chamou o Oficial de Operações e mandou que ele reunisse todos os Oficiais na Sala do 

Comandante. A ordem cumprida e, pouco tempo depois, ele estava diante de toda a 

oficialidade. 

Começou dizendo que era o Tenente-Coronel Aviador João Paulo Moreira Burnier e que 

naquele momento, por ordem do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, estava assumindo o 

comando da Base Aérea de Natal. Não tinha em seu poder nenhum ato formal a não ser a 

sua palavra. E não houve quem a rejeitasse. 

Logo em seguida, continuou: ‘Ordem à Base! Quero que amanhã, às 7 horas da manhã, a 

Companhia de Infantaria de Guarda e o 2º/5º GAv estejam operando na Base Oeste. Para isso, 

preciso de um rancho organizado para apoiar as operações, a partir de amanhã’. 

É preciso esclarecer que em Natal existiam duas Bases. A construída pelos norte-americanos 

no tempo da guerra, que estava funcionando, e a construída pelos brasileiros (Base Oeste), que 

estava sem destinação. 

Todos os que ali estavam ficaram perplexos com essa ordem. Alguns até comentaram: ‘Esse 

cara é doido’. 

Houve muitas reclamações, mas a ordem foi cumprida. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, a 

Base Oeste estava operando. 

Naquela noite, praticamente não dormi, assistindo o deslocamento das aeronaves e da 

manutenção para a Base Oeste. Eram mais ou menos 23 horas quando o comandante 

aproximou-se de mim e ficou conversando. Ele sabia perfeitamente quem eu era, embora esse 

fosse o primeiro contato entre nós. De tempos em tempos o Vostok II descrevia sua órbita 

naquele céu estrelado, fato que me marcou. 

Muitos anos depois fui saber o motivo daquela ordem. O governador do Rio Grande do Norte, 

Aloisio Alves, estava reivindicando a posse da Base Oeste, a fim de transformá-la na Cidade 

dos Meninos. A partir da mudança, a reivindicação perdeu conteúdo, pois a Base já não estava 

http://www.ternuma.com.br/index.php/revanchismo/14-revanchismo/3-brigadeiro-burnier-obtuario
http://www.ternuma.com.br/index.php/revanchismo/14-revanchismo/3-brigadeiro-burnier-obtuario
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sem destinação. Estava operando. 

O Tenente-Coronel Burnier tinha um temperamento explosivo, decisões rápidas e sabia 

perfeitamente definir seus objetivos. Trabalhar com ele, porém, não era fácil. Normalmente, 

enchia de assessores a Sala de Comando e passava a dar ordens simultâneas e, nesse caso, 

sempre havia alguém que não as entendia. Vinha, então, aquela famosa bronca e sempre 

alguém era preso para, logo depois, quando ele se acalmasse, ser solto. 

Naquela época, eu era 1º Tenente e observei que o TC Burnier respeitava muito aqueles que 

não se limitavam a aceitar simplesmente suas ordens e faziam ponderações, antes de cumpri-

las. 

Lembro-me de uma vez que fui a Recife buscar material de suprimento e quando retornei, lá 

pelas 17 horas, o Cmt do Esquadrão chamou-me para comunicar que, naquela manhã, o TC 

Burnier tinha estado lá e mudado todo o sistema de manutenção. 

O sangue subiu e falei ao Cmt de Esquadrão que iria para casa e só retornaria quando houvesse 

revisão da decisão do TC. Soube que o TC esperneou, quis prender-me, mas nada fez porque 

sabia que eu era correto no meu serviço e fiel à Organização. 

Dois dias depois, o Cmt do Esquadrão mandou chamar-me, dizendo-me para prosseguir meu 

trabalho como achasse melhor. 

Por trás do seu tipo, aparentemente atropelado, havia uma grande criatura humana que fazia 

questão de conhecer os problemas sociais de seus comandados, principalmente dos militares 

subalternos. Nunca deixou de apoiar as famílias dos seus comandados quando estavam fora, 

em missões prolongadas. E quantos foram atendidos gratuitamente no Instituto de 

Oftalmologia Penido Burnier, em Campinas, que pertencia a parente seu? 

Eu mesmo contraí uma dívida de gratidão com ele, que nunca pude pagar. No final de 1961, 

estava de férias em Fortaleza, quando, certa noite, recebi uma ligação telefônica de um 

familiar dizendo que a minha mãe estava em estado de saúde desesperador, no Rio de Janeiro. 

Não pensei duas vezes. Fui à Sala de Tráfego da Base Aérea de Fortaleza e expedi um 

radiograma urgente para o TC Burnier, notificando o problema e solicitando um transporte até 

o Rio de Janeiro. Isso por volta das 23 horas. 

Às 4 horas, alguém da Sala de Tráfego, em Fortaleza, comunicou-me que às 4:30 iria pousar 

um avião C-41 para levar-me a Natal, onde estava à minha disposição uma passagem de 

cortesia pelo Loyde Aéreo e, caso eu não pudesse embarcar, o piloto do C-41 estava 

autorizado a levar-me ao Rio de Janeiro. 

Pergunto: que comandante faria isso por um Tenente, ainda mais altas horas da noite? 
Foi essa dívida que nunca consegui saldar. 

Muitos outros fatos ocorreram sob seu comando e todos passamos a admirá-lo por suas 

atitudes nobres, tanto no campo militar como no social. 

Sua carreira militar é rica em episódios que sempre o definiram como um patriota e 

nacionalista, tendo participado de inúmeros eventos que fazem parte da História do Brasil. 

Sua carreira, como Brigadeiro do Ar, foi cortada abruptamente por divergências políticas com 

grupos que almejavam o Poder. 

A última vez que o vi foi no Clube da Aeronáutica, em Brasília, nos anos 80, em companhia de 

uma de suas filhas. 

O Brigadeiro João Paulo Burnier fazia parte de um grupo de Oficiais da Aeronáutica que 

marcaram época no cenário político nacional. 
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Os tempos mudaram e ele deixa saudades. Oficiais de sua estirpe não existem mais. 

Jonas Alves Corrêa, Cel Av RR 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 60 

DOCUMENTO: Depoimento de PAULO MALHÃES à Comissão da Verdade do Rio, 18 de 

fevereiro de 2014. Disponível em http://www.cev-rio.org.br/wp-

content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf, acesso em 20 de outubro de 2014. 

 

“Malhães – Eu ajudei a fundar o CISA 

(...) 

CEV-RJ - O Exército foi o primeiro? 

Malhães – Foi o primeiro. Como é que foi o do CISA. Do CISA era o brigadeiro 

Burnier, chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica... 

CEV-RJ - O Mello. 

Malhães – 

– É. O Mello maluco. Então, ele queria fundar o CISA... 

CEV-RJ - Mas, já partindo que a experiência do CIE estava tendo êxito? 

Malhães – Então, ele chamou eu e um colega... 

CEV-RJ - nesta época o Perdigão já estava com o senhor? 

(...) 

CEV-RJ - Quem mais? 

Malhães – Ah, tinha.... vamos deixar isto de nome de lado....Mas, cada um tinha a sua função, 

cada um era.... Éramos todos amigos... 

CEV-RJ - Mas este grupo ajudou também o Cenimar e o CISA? Ou foi só o senhor? 

Malhães – Não, Cenimar fui eu e o Brant. O Burnier chamou a gente e disse...  

CEV-RJ – CISA?. 

Malhães – ... ‘eu preciso fundar o CISA. Mas, não encontro como mostrar ao ministro que 

isto funciona’. 

CEV-RJ - Vocês não eram a prova de que isto funcionava? 

Malhães – Não, mas o ministro não reconhecia muito isto. ‘Então eu quero que vocês façam o 

seguinte. Eu tenho um problema no ITA. Eu quero que vocês vão para lá, entre como 

faxineiro, vamos arranjar um jeito de colocar vocês lá dentro. E quero que vocês mostrem 

quem é que faz... vamos dizer, o problema ao contrário, procura prejudicar as ações do ITA’. 

Aí nós fomos, levantamos tudo direitinho. Era um major da Aeronáutica. E levamos para ele..., 

CEV-RJ - Mas tinha ligações políticas? 

Malhães – Ele era esquerdista. 

http://www.cev-rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf
http://www.cev-rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf
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(...) 

CEV-RJ - Mas, isto no ITA teve sucesso? 

Malhães – Teve sucesso. Aí levamos para o Burnier. O Burnier mostrou para o ministro 

‘Poxa que troço, ah, então funciona assim, eles descobrem. Ele disse é, então funda o 

CISA’. Aí ele fundou o CISA. Tanto é que eu e o Brant temos uma medalha de Mérito da 

Aeronáutica. Nós ganhamos, o Burnier fez nós recebermos esta medalha. 

CEV-RJ - Reconhecendo o trabalho de vocês. 

Malhães – Eu até me senti muito orgulhoso, foi o dia em que eu fiquei mais vaidoso. 

CEV-RJ - Isto foi em 69? Por que o CISA já existia em janeiro de 70 quando cai o Rubens 

Paiva. Já foi um trabalho do CISA a prisão daquelas moças que desceram do Chile com as 

cartas. Então isto era 19 de janeiro. 

Malhães – É já existia.  

CEV-RJ - Então 69? 

Malhães – 68, por aí. Não lembro muito as datas não. Mas aí passou o CISA e 

o nosso relacionamento com o CISA sempre foi ótimo, por causa disto (...).” 

 

19. O Brigadeiro Burnier, o tipo inesquecível, o homem enérgico, de patriotismo, 

ação e estratégia a toda prova, desde o início até o fim da vida, criou em torno de si uma rede dos 

que não tremiam a mão, que, entre outros casos, envolveu-se nas sessões de esfolamento de 

Stuart Angel no Centro de Informações da Aeronáutica – CISA, na Base Aérea do Galeão, nos 

assassinatos de Rubens Paiva e de Anísio Teixeira, para nomear alguns. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 61  

DOCUMENTO: Comissão Nacional da Verdade – CNV. Relatório da CNV aponta autores 

de tortura e morte de Rubens Paiva. Disponível em 

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/442-relatorio-da-cnv-aponta-autores-de-

tortura-e-morte-de-rubens-paiva, acesso em 27 de novembro de 2014. 

 

“1. No dia 20 de janeiro de 1971 Rubens Paiva foi preso em sua própria casa, no Leblon, por 

agentes do CISA, órgão de inteligência da Aeronáutica, sendo levado ao quartel da 3ª. 

Zona Aérea, situado ao lado do aeroporto Santos Dumont e comandado pelo Brigadeiro 

João Paulo Moreira Burnier, onde sofreu as primeiras torturas. 

2. No mesmo dia, Rubens Paiva foi entregue pelo CISA, juntamente com Cecília Viveiros de 

Castro, ao Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, com sede na rua 

Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, comandado pelo então major Belham, entre novembro 

de 1970 a 19 de maio de 1971.” 

 

  

http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/442-relatorio-da-cnv-aponta-autores-de-tortura-e-morte-de-rubens-paiva
http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/442-relatorio-da-cnv-aponta-autores-de-tortura-e-morte-de-rubens-paiva
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MATERIAL DE PESQUISA – 62 

DOCUMENTO: “TRF reconhece que Lei de Anistia não abrange crimes contra a 

humanidade - Votação reabriu processo contra 5 militares envolvidos na morte do deputado 

federal Rubens Paiva durante a Ditadura” 

(http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-09-10/trf-reabre-acao-contra-militares-acusados-de-

homicidio-de-deputado.html, acessado em 15 de setembro de 2014) 

 

“Em maio, na primeira instância, a Justiça Federal do Rio recebeu a denúncia ajuizada pelo 

MPF. Os procuradores da República do Grupo Justiça de Transição denunciaram por 

homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada: o 

general José Antônio Nogueira Belham, ex-comandante do DOI-Codi, e o coronel Rubens 

Paim Sampaio, ex-oficial do Centro de Informações do Exército. Eles podem ser condenados 

até 37 anos e seis meses de prisão. 

Já pelos crimes de ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa armada 

foram denunciados o general reformado Raymundo Ronaldo Campos e os capitães reformados 

e irmãos Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza. As penas para os três 

podem superar dez anos de prisão. 

(…)  Também foi identificado o envolvimento de outros nove agentes no crime. São eles, o 

brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, comandante do Cisa, o coronel Freddie Perdigão 

Pereira, ex-oficial do CIE, o general Syzeno Sarmento, ex-comandante do I Exército, coronel 

Ney Mendes, integrante do DOI, coronel José Ney Fernandes Antunes, comandante da Polícia 

do Exército, o coronel Paulo Malhães, ex-oficial do CIE, o delegado Orlando Rangel e o 

tenente Antonio Hughes de Carvalho. Todos já faleceram. 

Coronel Malhães confessou que participou de ação para ocultar cadáver 

‘Recebi a missão para resolver o problema, que não seria enterrar de novo. Procuramos até que 

se achou (o corpo), levou algum tempo. Foi um sufoco para achar (o corpo). Aí seguiu o 

destino normal.’ Com essas palavras, em 20 de março, o coronel Paulo Malhães admitiu ao 

DIA que tinha participado de missão para dar um destino final aos restos mortais de Rubens 

Paiva. 

Malhães contou que recebeu uma ordem do gabinete do ministro do Exército em 1973 para 

desenterrar o corpo que estava na areia, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, e ocultá-lo 

definitivamente. 

Na apresentação da denúncia, o procurador Sérgio Suiama ressaltou a importância dos 

documentos que mostram a relação entre Malhães e seu chefe, o general Belham. ‘O Malhães 

disse que retirou o corpo do Rubens Paiva da praia e levou para outro lugar. Ele não fez isso 

sozinho. Ele fez isso a mando de alguém’, apontou o procurador. 

Na entrevista, Malhães contou que participaram da missão junto com ele o coronel reformado 

José Brandt Teixeira, parceiro de diversas outras operações. Além dele, os sargentos Jairo de 

Canaan Cony e Iracy Pedro Interaminense Corrêa. Apenas Cony está falecido. 

Malhães morreu 37 dias depois da entrevista, durante um assalto em sua casa, em 

circunstâncias ainda não esclarecidas. O caso é investigado pela Polícia Civil. Após a morte, a 

viúva contou ao DIA que ele admitiu a ela que participou da operação e que os restos mortais 

de Rubens Paiva foram jogados em um rio.” 

 

  

http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-09-10/trf-reabre-acao-contra-militares-acusados-de-homicidio-de-deputado.html
http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2014-09-10/trf-reabre-acao-contra-militares-acusados-de-homicidio-de-deputado.html
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MATERIAL DE PESQUISA – 63 

DOCUMENTO: “UnB instala Comissão da Verdade com depoimento inédito”. Disponível 

em: http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=6934, acesso em 15 de outubro 

de 2014. 

 

“O professor João Augusto afirma ter ouvido de Luiz Viana Filho, governador da Bahia quando 

Anísio Teixeira foi encontrado morto, que o educador foi preso no dia 11 de março de 1971 e 

levado para o quartel da Aeronáutica.  

A data é a mesma em que o educador desapareceu, após sair da Fundação Getúlio Vargas em 

direção à casa do filólogo Aurélio Buarque de Holanda, localizada no edifício Duque de 

Caxias, na Praia do botafogo, número 48. O corpo foi encontrado no fosso do elevador dois 

dias depois, em 13 de março. ‘Em dezembro de 1988, Luiz Viana Filho me confessou, com 

base em fontes militares de sua confiança, que Anísio foi preso no dia que desapareceu e 

levado para o quartel da Aeronáutica. A operação, segundo suspeitas do médico Afrânio 

Coutinho, teve como mentor o brigadeiro João Paulo Burnier, figura conhecida do 

regime militar e que tinha o plano de matar todos os intelectuais mais importantes do 

Brasil na época’, disse João Augusto.” 

 

20. Além de comandar estrategicamente as ações, o Brigadeiro Burnier era um 

homem enérgico, que realizava ações práticas, como a que testemunhas relatam sobre Stuart 

Angel: “(...) o brigadeiro Burnier, que chefiava o grupo torturador, havia participado de sessões 

de interrogatório e tortura.” Se preciso fosse, Burnier até mesmo enterraria corpos, ele próprio, 

como relata o capitão Alvaro Moreira: “Burnier teria ordenado o fechamento da pista – a de 

número 10, de acordo com o depoimento de Moreira. Nascimento contou ao amigo que, a partir 

da torre de controle, conseguiu observar o enterro de uma pessoa na cabeceira da pista, ‘um local 

em que ninguém vai’; ‘que só é interditado em caso de acidente’. ‘Depois ficou-se sabendo que 

ele estava enterrando um corpo de um, como na época se chamava, subversivo. Depois vieram os 

detalhes: que foi o coronel Cabral, comandante do Galeão, junto com ele (Burnier). E que era o 

filho de Zuzu Angel’, contou Moreira, em depoimento gravado na semana passada.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 64  

DOCUMENTO: “Capitão indica base onde estaria corpo de Stuart Angel”. O Estado de São 

Paulo, 09 de junho de 2014. Disponível em 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,capitao-indica-base-onde-estaria-corpo-de-stuart-

angel,1508955, acesso em 10 de agosto de 2014. 

 

“Capitão indica base onde estaria corpo de Stuart Angel 

Ex-oficial da FAB relata à Comissão da Verdade conversa com sargento que contou ter visto 

militares ocultarem cadáver 

O corpo de Stuart Angel, militante do MR-8 morto em sessão de tortura na Base Aérea do 

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=6934
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,capitao-indica-base-onde-estaria-corpo-de-stuart-angel,1508955
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,capitao-indica-base-onde-estaria-corpo-de-stuart-angel,1508955
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Galeão, em maio de 1971, pode ter sido enterrado na cabeceira da pista da Base Aérea de 

Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A revelação foi feita pelo capitão reformado da Aeronáutica 

Álvaro Moreira, de 89 anos, que prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade (CNV) 

em setembro de 2013 e em fevereiro e junho deste ano. Até hoje o destino dado ao corpo do 

militante, filho da estilista Zuzu Angel, é desconhecido. (...) 

O capitão Álvaro Moreira contou ter ouvido do sargento José do Nascimento Cabral, já morto, 

a versão a respeito do enterro do corpo de Stuart Angel. Nascimento era controlador de voo na 

Base Aérea de Santa Cruz e estava de plantão na noite em que houve a visita de um grupo de 

oficiais comandado pelo brigadeiro João Paulo Moreira Burnier (1919-2000), então à 

frente do 3.º Comando Aéreo Regional (Comar). 

Burnier teria ordenado o fechamento da pista - a de número 10, de acordo com o 

depoimento de Moreira. 

Nascimento contou ao amigo que, a partir da torre de controle, conseguiu observar o enterro de 

uma pessoa na cabeceira da pista, ‘um local em que ninguém vai’; ‘que só é interditado em 

caso de acidente’. 

‘Depois ficou-se sabendo que ele estava enterrando um corpo de um, como na época se 

chamava, subversivo. Depois vieram os detalhes: que foi o coronel Cabral, comandante 

do Galeão, junto com ele (Burnier). E que era o filho de Zuzu Angel’, contou Moreira, em 

depoimento gravado na semana passada. 

O capitão Álvaro Moreira foi cassado logo após o golpe militar e teve contato com o sargento 

José do Nascimento Cabral até sua morte, provocada por câncer. Nascimento teria tocado no 

assunto em pelo menos duas ocasiões. O capitão reformado procurou a CNV por e-mail e por 

uma rede social para narrar o episódio. ‘Eu me sinto com o dever cumprido’, afirmou. 

A CNV confirmou que José do Nascimento Cabral trabalhava na Base Aérea de Santa Cruz 

em maio de 1971. De acordo com André Saboia, secretário executivo da CNV, a comissão 

ouviu ainda o depoimento de um militar, que não teve a identidade divulgada, que confirma 

que a Base de Santa Cruz era usada como centro de tortura clandestino e para ocultação de 

corpos. 

A comissão agora busca informações mais precisas para localizar os restos mortais de Stuart. 

‘Precisamos da colaboração intensa da Aeronáutica para ter informações sobre os fatos. Há 

comandantes vivos da Base Aérea de Santa Cruz e da Base Aérea do Galeão. Eles poderão dar 

informações mais precisas para estas buscas, utilizando as tecnologias mais modernas, como 

radar de solo’, afirmou Saboia. 

A jornalista Hildegard Angel, irmã de Stuart Angel, reagiu emocionada à divulgação do 

relatório da CNV. ‘Enfim tenho informações que me parecem objetivas a respeito do paradeiro 

dos restos mortais do meu irmão.’ Ela disse esperar que os oficiais que atuavam à época e 

estão sendo localizados pela CNV contem o destino dado a seu irmão. 

Pela manhã, integrantes da CNV ouviram o depoimento do capitão Lucio Valle Barroso, chefe 

de operações do 3.º Comar em 1971. Ele negou ter visto Stuart Angel na unidade, cuja 

carceragem era usada para ‘presos legais’. 

 

21. O grupo de Burnier, o bando dos que não tremiam a mão continuou unido, 

mesmo após o oficial “desativamento”: “O desmonte final dos porões do regime, porém, não 

cortou os laços dos torturadores de Stuart. Pelo menos três deles (o coronel Muniz, o sargento 
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Abílio e o cabo Cláudio Aguiar) trabalharam posteriormente na Transportadora Volta Redonda 

(TVR), uma das gigantes no setor do período. A sede regional da empresa, na Avenida Londres, 

Bonsucesso, era ponto de encontro dos agentes do Cisa.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 65 

DOCUMENTO: “Stuart Angel: verdadeiro nome do principal torturador é descoberto”. 

Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/stuart-angel-verdadeiro-nome-do-principal-

torturador-descoberto-10084684, acesso em 25 de novembro de 2014. 

 

“(…) um dos principais torturadores dos porões do Centro de Informações de Segurança da 

Aeronáutica (Cisa), que funcionava junto à Base Aérea do Galeão. Presos políticos que estavam 

na carceragem à época denunciam com frequência a desenvoltura com que o suboficial ‘Abílio 

Alcântara’, de codinome ‘Pascoal’, participava dos interrogatórios sob tortura nas masmorras 

do Cisa. (…) O ex-preso político Alex Polari de Alverga denuncia há 42 anos que presenciou o 

momento em que o amigo foi preso por agentes da Aeronáutica, na manhã de 14 de maio de 

1971, em uma região do Grajaú, na Zona Norte do Rio. Entre eles, ‘Pascoal’. 

‘Abílio Alcântara’, porém, nunca existiu. Serviu apenas para esconder a verdadeira identidade 

do sargento Abílio Correa de Souza. (…) Souza chegou a fazer cursos de inteligência de 

combate e contraespionagem na conhecida Escola das Américas, no Forte Gulick, no Panamá, 

em 1968. De acordo com o relato dos presos, ele seria o braço-direito do coronel Ferdinando 

Muniz de Farias, o ‘dr. Luis’ — homem de confiança do brigadeiro Carlos Affonso Dellamora, 

comandante do Cisa. Ambos já amplamente denunciados por Alex Polari. (…) 

Outros dois novos nomes de agentes surgem no caso. Os cabos reformados Luciano José 

Marinho de Melo e Cláudio de Almeida Aguiar integravam as equipes do Cisa em 1971. A eles, 

foi confiada a missão de fazer o registro de nascimento do filho de uma presa do órgão, no 

início de 1972, na 11ª circunscrição de Inhaúma, apesar de a criança ter nascido no Hospital da 

Aeronáutica. (…)  

Entre os outros agentes envolvidos no desaparecimento de Stuart, pelo menos outros três 

também estudaram na mesma escola. O brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, 

responsável pela organização e criação do Cisa e então chefe da 3ª Zona Aérea, fez cursos 

com nomes semelhantes aos de Abilio Correa de Souza em 1967: inteligência militar e 

contraespionagem. Com extenso currículo e 11 condecorações, entre elas a principal da Força, o 

Mérito Aeronáutico como Cavaleiro, o coronel Muniz de Farias também fez o Curso de 

Informações para Oficiais Superiores nos EUA. O capitão Lucio Valle Barroso, outro 

envolvido, estudou inteligência militar para oficiais em 1970 e é apontado como analista de 

informações do Cisa. 

(…). Dois são apontados ainda como integrantes da equipe de interrogatório: Jair Gonçalves da 

Mota e Mario Borges de Araújo. Este chegou a receber a Medalha do Pacificador, honraria 

concedida pelo Exército em 1971. 

(…) No fim do ano, a cúpula da Aeronáutica foi substituída devido a pressões sobre o caso, 

após as denúncias da mãe de Stuart, a estilista Zuzu Angel. O desmonte final dos porões do 

regime, porém, não cortou os laços dos torturadores de Stuart. Pelo menos três deles (o 

coronel Muniz, o sargento Abílio e o cabo Cláudio Aguiar) trabalharam posteriormente 

na Transportadora Volta Redonda (TVR), uma das gigantes no setor do período. A sede 

regional da empresa, na Avenida Londres, Bonsucesso, era ponto de encontro dos agentes 

http://oglobo.globo.com/brasil/stuart-angel-verdadeiro-nome-do-principal-torturador-descoberto-10084684
http://oglobo.globo.com/brasil/stuart-angel-verdadeiro-nome-do-principal-torturador-descoberto-10084684
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do Cisa. 

Burnier, Dellamora, Muniz e Abílio já morreram.” 

 

22. Após o esfolamento de Stuart Angel, o grupo de Burnier continuou reunido, 

trabalhando no mesmo local; em 1995 Burnier atuava para censurar o livro de João Moraes; em 

1999 ocorria um jantar em sua homenagem no Clube Militar no Rio; em 2000 seus devotados 

aliados ralhavam contra jornalistas que lhe faziam obituários não elogiosos. Coincidentemente, 

quando Malhães começou a dar alguns detalhes de como as coisas haviam se passado, acabou 

morrendo, em 2014.   

 

23. Do outro lado da moeda, Zuzu Angel, a mãe de Stuart, procurando saber o 

que acontecera com seu filho após ter sido objeto do planejamento e ação do grupo de Burnier, 

morreu em “acidente de automóvel” em abril de 1976.  

 

24. O laudo emitido pelo Instituto Carlos Éboli, dirigido por Roberto de 

Freitas Villarinho, afirmou, entre outras conclusões e apontamentos “técnicos”, que ela dormira 

ao volante. 

 

25. O grupo do Brigadeiro João Paulo Burnier ganhava, assim, sua imunidade 

“técnica”. Podiam ficar tranquilos. Nada tinham feito contra a mãe de Stuart, já que o Instituto 

Carlos Éboli, dirigido por Roberto de Freitas Villarinho, assim o atestara. A responsabilidade 

pela morte de Zuzu Angel teria sido dela mesma, descuidada ao volante. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 66 

DOCUMENTO: “Foto contradiz laudo do caso Zuzu Angel”, Folha de São Paulo, 23 de 

fevereiro de 1998. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc23029803.htm, 

acesso em 20 de outubro de 2014. 

 

“REGIME MILITAR 

Imagem não mostra marcas de pneus na pista, dado usado por peritos para defender 

versão de acidente. Foto contradiz laudo do caso Zuzu Angel. 

Uma fotografia tirada pela perícia da Polícia Civil do Rio no local onde a estilista Zuzu Angel 

morreu no dia 14 de abril de 76 contradiz o laudo oficial emitido pelo Instituto Carlos Éboli. 

Os peritos responsáveis pelas fotos chegaram ao local 20 minutos depois do horário da batida 

registrado pela Polícia Civil no inquérito. 

A imagem mostra que não havia na pista da saída do túnel Dois Irmãos as marcas de pneus 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc23029803.htm
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descritas pelos peritos como um elemento fundamental do laudo. 

A morte de Zuzu Angel é um dos episódios mais controversos do regime militar. Autoridades 

disseram que ela dormiu ao volante. Para a família, houve um atentado realizado por órgãos de 

segurança. Ela acusava o governo de ter assassinado em 71 seu filho, Stuart Angel Jones, 

militante do grupo guerrilheiro MR-8, sob tortura. 

Dormindo  
O laudo diz que a estilista morreu acidentalmente, provavelmente por ter dormido, na saída do 

túnel, em São Conrado (zona sul), quando se dirigia à Barra da Tijuca, com velocidade 

superior a 80 km/h (veja quadro ao lado). 

Seu Karmann-Ghia viria pela esquerda da pista. O carro teria batido no meio-fio esquerdo da 

pista, no canteiro central, e se desviado para a direita. Por 28 m, em derrapagem, teria deixado 

marcas de pneus até chegar ao acostamento direito e bater no meio-fio. 

O carro, com leve inclinação à esquerda, teria seguido em frente por 9 m, até bater na mureta 

direita do viaduto Mestre Manoel, de onde rolou por um barranco, até parar, capotado, na rua 

abaixo. 

Segundo a perícia, Zuzu Angel estava fora de si e não reagiu, nem sequer freando. 

O laudo oficial diverge do testemunho do advogado Marcos Pires, segundo o qual o carro 

vinha pela direita quando foi abalroado, empurrado sobre a mureta e jogado para o barranco. 

Ele disse à Folha ter visto o suposto atentado da janela do seu apartamento, no edifício 

Tiberius, em São Conrado. 

O eixo do laudo - batida à esquerda, derrapagem e choque à direita - é negado por 1 das 16 

fotos que compõem, com um desenho, um anexo às sete páginas redigidas pelos peritos. 

Ela mostra a pista iluminada, de madrugada, com imagem feita possivelmente a partir do 

ponto em que, conforme o laudo, o carro teria colidido pela primeira vez. 

Os 28 m à frente não mostram as marcas de pneus em derrapagem citadas pela perícia como 

elemento fundamental do acidente. A única marca mais forte de pneu aparece à direita da 

pista, o que é incompatível com a versão oficial. 

‘Estranho’ 
A Folha levou a foto ao perito relator do caso, Elson Rangel Lopes, ainda na ativa, e 

perguntou-lhe sobre as marcas de pneus. "É, estranho, não tem", afirmou Rangel, como é 

conhecido. 

Ele disse que as marcas deveriam aparecer em outra foto do laudo, o que não ocorre -a Folha 

teve acesso a todas. Na descrição das 16 imagens feita por Rangel no laudo não há referência a 

esse aspecto. 

A Folha levou a foto ao legista Nelson Massini, professor da Universidade Federal do Rio. A 

pedido da família de Zuzu Angel, ele elaborou um parecer sobre o caso. Escreveu que, se 

estivesse dormindo, ela teria morrido devido a ferimentos no alto da cabeça, e não do lado 

esquerdo, como ocorreu. Ao analisar a foto, disse não ver as marcas de pneus descritas no 

laudo. ‘Eu já tivera acesso às fotos, mas não havia reparado nisso.’ 

De autoria do perito Celso Nenevê, do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, o parecer 

afirma: ‘(...) A causa determinante do acidente foi o desvio de direção à esquerda, por motivo 

que não se pode precisar materialmente, resultando nas colisões com obstáculos fixos (meios-

fios) e subsequentemente contra a mureta’. 

O perito Walter Machado, do Instituto de Criminalística de São Paulo, disse que impressões de 

pneus podem ser apagadas depois de horas, caso vários carros passem por cima, ou por chuva. 

O laudo informa que não chovia. Machado não teve acesso à foto.” 
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26. O laudo emitido pelo Instituto Carlos Éboli, dirigido por Roberto de 

Freitas Villarinho, afirmou que em abril de 1976 Zuzu Angel, que estava na mira do grupo de 

Burnier, foi vítima de “acidente de automóvel”. Essa é sua conclusão “técnica”. 

 

27. O laudo emitido pelo Instituto Carlos Éboli, dirigido por Roberto de 

Freitas Villarinho, afirmou que em agosto de 1976 Juscelino Kubitschek, que estava na mira do 

grupo de Burnier, foi vítima de “acidente de automóvel”. Essa é sua conclusão “técnica”. 

 

28. O “laudo” sobre Zuzu Angel emanado pelo Instituto Carlos Éboli, dirigido 

por Roberto de Freitas Villarinho, contraria o testemunho de Marcos Pires.  

 

29. O “laudo” sobre Juscelino Kubitschek emanado pelo Instituto Carlos Éboli 

contraria a UNANIMIDADE DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA AÇÃO JUDICIAL, 

INCLUINDO AS DA ACUSAÇÃO.  

 

30. O Instituto Carlos Éboli durante o período ditatorial era parte da 

máquina de versões e mentiras.  

 

31. A máquina de assassinatos era articulada à máquina de mentiras e 

legitimações “técnicas”. 

 

32. ESSE É O LAUDO “TÉCNICO” QUE SERVE DE BASE PARA AS 

ANÁLISES E CONCLUSÕES DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV 

SOBRE O CASO JUSCELINO KUBITSCHEK, em 2014, cujas inconsistências, 

incongruências e falácias de uma “técnica” politicamente orientada já foram apontadas em item 

anterior e o serão ainda mais adiante. 

 

33. O diretor do Instituto Carlos Éboli à época dos laudos de Zuzu Angel e 

Juscelino Kubitschek, Roberto Freitas Villarinho, afirmou que não considerou importante o caso 

Zuzu Angel e disse, em 1998, que “não se lembrava do caso”: “Eu era o diretor? Não sei, eu não 

me lembro disso. Era 1976? Então eu realmente era”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 67 

DOCUMENTO: “Envolvidos preferem silenciar”. Folha de São Paulo, 23 de marco de 1998. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc23039822.htm, acesso em 30 de 

julho de 2014. 

 

“Envolvidos preferem silenciar 

Silêncio e esquecimento marcam a atitude de pessoas envolvidas direta ou indiretamente na 

investigação da morte de Zuzu Angel. Em 22 de abril de 76, oito dias após a morte da estilista, 

o detetive-inspetor Nelson Borges assinou um relatório endereçado ao delegado da 15ª 

Delegacia de Polícia do Rio, Gustavo Félix Pinto da Rocha. 

Borges comunicava o delegado sobre suas conversas com duas pessoas próximas a Zuzu 

Angel. 

Procurado pela Folha, Borges disse que não participou da investigação e que Nelson Borges 

era um homônimo. Ao assinar o documento, porém, ele escreveu o número de sua matrícula na 

Polícia Federal - era cedido à Polícia Civil. Ao ser informado do número pelo repórter, ele 

reconheceu que era o seu (hoje está aposentado) e falou. ‘Isso tudo (a morte de Zuzu Angel) 

foi bem esclarecido no inquérito’, disse Borges. ‘Eu não tenho mais informações porque não 

estive no local.’ Na época, houve grande expectativa pela emissão do laudo do ICCE (Instituto 

de Criminalística Carlos Éboli), mas, hoje, o então diretor do instituto, Roberto de Freitas 

Villarinho, diz não se lembrar do caso. 

‘Eu era o diretor? Não sei, eu não me lembro disso. Era 1976? Então eu realmente era’, 

afirmou. ‘Esse caso eu vi agora, no jornal, não me lembro de nada. O diretor não toma 

conhecimento de tudo.’  Em 28 de novembro de 97, o advogado Carlos Machado Medeiros 

assinou uma declaração endereçada à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do 

Ministério da Justiça dizendo ter visto dois carros abalroarem o de Zuzu Angel. Em fevereiro, 

depondo na comissão, Medeiros afirmou não se lembrar do episódio. Há cerca de três anos, ele 

sofreu acidente automobilístico que deixou sequelas, como a perda parcial de memória.” 

 

34. Roberto Freitas Villarinho apresentara tais lapsos de memória anteriormente, 

dado que, nos estudos “técnicos” do caso Juscelino Kubitschek, exarado em 1976, fotos só foram 

entregues em 2000, 24 anos depois. Tal procedimento nada teria de anormal. Seria “técnico”.  

 

35. Esse é o mesmo laudo “técnico” realizado sem preservação do local, 

rechaçado pelo Poder Judiciário em duas ocasiões e AGORA REABILITADO PELA 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV, tomado como verdade, ponto de partida, e 

não objeto de investigação, dadas suas origens nas engrenagens da ditadura e nas conexões 

do terrorismo que lhe foi subjacente. 

 

36. No “Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego – Instituto Carlos 

Éboli”, sobre a colisão envolvendo Juscelino Kubitschek, existe a seguinte afirmativa:  

“ACOLHENDO À RECOMENDAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR”, deixaram de ser 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc23039822.htm
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anexadas “FOTOGRAFIAS REFERENTES AO POSICIONAMENTO DOS 

CADÁVERES”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 68  

DOCUMENTO: Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego – Instituto Carlos Éboli 

Peritos: Nelson Ribeiro de Moura e Haroldo Ferraz 

Diretor: Roberto de Freitas Villarinho  

(fls. 109 dos autos da Apelação No 4537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro) 

 

“DEIXAM OS SIGNATÁRIOS DE ANEXAR AO PRESENTE LAUDO AS 

FOTOGRAFIAS REFERENTES AO POSICIONAMENTO DOS CADÁVERES, 

ACOLHENDO À RECOMENDAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR, FICANDO, 

ENTRETANTO RESSALVADO [SIC] A EXISTÊNCIA DOS NEGATIVOS 

RESPECTIVOS, SOB ACAUTELAMENTO DIRETO DA DIRETORIA DESTE 

INSTITUTO.” 

 

37. Quando tais fotos retornaram das catacumbas para onde as “ordens 

superiores” as tinham mandado, mais de duas décadas depois (com a missão de, mais uma vez, 

provar “tecnicamente” que tudo não passava de um acidente casual, “trágica coincidência do 

destino”), tais fotografias vieram à luz “rebatizadas”, com outro conteúdo: não mais 

“FOTOGRAFIAS REFERENTES AO POSICIONAMENTO DOS CADÁVERES” (Laudo de 

1976), mas sim “as duas únicas fotografias que não foram anexadas ao laudo de local e que 

retratam as MÁSCARAS CADAVÉRICAS DELES” (“Comissão Paulo Octávio-Osmânio 

Pereira”,  2000), conforme o depoimento do Roberto de Freitas Villarinho. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 69 

DOCUMENTO: Relatório da “Comissão Paulo Octavio-Osmânio Pereira”, p. 23. 

 

“DEPOIMENTO DO SR. ROBERTO FREITAS VILLARINHO, ex-Diretor do Instituto 

Criminal Carlos Éboli: 

O Sr. Roberto Freitas Villarinho agradeceu o convite que lhe foi feito. Inicialmente informou 

que o motivo da sua presença eram as duas únicas fotografias que não foram anexadas ao 

laudo de local e que retratam as máscaras cadavéricas deles, que conservava há 24 anos, 

sem que as mesmas tivessem sido publicadas em qualquer jornal do País ou do exterior, as 

quais entregou à Comissão para que fossem examinadas.” 

 

38.  A máquina de versões e mentiras não explica de quem são as temidas 

“ordens superiores”, não explica se foram os mesmos que determinaram a não preservação do 

local; em dado momento, fala que as fotos que não devem ser anexadas referem-se à “posição 

dos cadáveres”, em outro, afirma que se referem às “máscaras cadavéricas”, e por aí segue com 
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omissões, contradições, silêncios, esquecimentos, mentiras. Todos procedimentos “técnicos”, 

claro. 

 

39. Assim como é absolutamente “técnico”, evidentemente, ficar com filmes 

fotográficos referentes ao “acidente” em propriedade particular, afirmar que não se lembra de 

onde tê-las-ia guardado, retirar o diário encontrado no carro e não juntá-lo em lugar algum, 

realizar perícias em carros errados, enfim, todos procedimentos “técnicos”. O Perito Criminal 

Alfredo Ambrósio foi surpreendido com tal qualidade de práticas, denunciando-as: um 

procedimento “técnico”, novo, surpreendente, porque nunca visto antes, “em nenhum lugar do 

mundo”, porque simplesmente é um atentado a qualquer procedimento técnico. A frase dita por 

um dos “técnicos” coordenadores dessas práticas a um interessado na verdade sobre Juscelino 

Kubitschek é reveladora: “A mim ele disse que eu ainda era jovem (...) que eu ainda teria 

oportunidade de tomar conhecimento de muitas verdades sobre isso.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 70 

DOCUMENTO: Depoimento de Tania Fusco, jornalista que fez matéria com Sarah 

Kubitschek em 1986, no Jornal Do Brasil, prestado na 3a reunião da “Comissão Paulo Octavio-

Osmânio Pereira”, em 27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LV, no 

138, Brasília-DF, p. 46282-46284: 

 

"É, eu recebia ligações. Quando saiu a primeira matéria, a matéria com D. Sarah, no dia 

seguinte recebi uma ligação em minha casa. Eu morava no Lago Norte, aqui em Brasília. Era 

alguém dizendo que eu não devia mexer nisso, que eu estava mexendo num... eu não me 

lembro das palavras exatas, mas, enfim, que eu estava mexendo num vespeiro, que eu tinha 

filhos para criar e era melhor não mexer nisso. (…) Depois, quando saiu a matéria do 

motorista, de novo voltaram a ligar. Falaram com minha empregada, dizendo mais ou menos a 

mesma coisa, e ainda que sabiam em que Kombi os meus filhos iam à escola e de lá voltavam 

para casa e tal. (…) Entrevistei Gil Castelo Branco, (...), na época, era o responsável pelo IML 

do Rio, e ele admite que tirou as fotos, que havia um filme. Tirou as fotos, e disse que elas 

foram retiradas do processo para proteger a família. O argumento dele é o de que as fotos eram 

muito chocantes e então eles retiraram essas fotos do processo para não chocar a família. Essas 

duas coisas impressionaram-me muito. (...) Ele admitiu que o filme existia, que tinha tirado as 

fotos do processo, e alegou que o objetivo foi proteger a família, que as fotos eram muito 

chocantes, que o corpo do Juscelino ficou completamente dilacerado, o rosto, a cabeça era uma 

massa disforme. Para proteger a família, ele havia retirado as fotos do processo. Ele admite 

que o filme está com ele, que tem o filme e tem a cópia das matérias, mas não me mostrou. Fui 

procurá-lo com o fotógrafo do Jornal do Brasil, não me lembro quem. Eu trabalhava aqui e fiz 

a matéria. Ele mora num sítio; eu imagino que ainda more nesse sítio no Rio. Fui até lá com 

um fotógrafo do Rio. Então, há o testemunho desse fotógrafo. Ficamos seguramente umas 

cinco horas com ele. Nesse período ele tomou muita cerveja, e a gente esperava que depois de 

toda aquela cerveja viesse alguma coisa além, mas não. Ele conta essa história, quer dizer, ele 

conta que a pressão que houve foi para proteção da família, e que o diário de JK também foi 

retirado para proteger D. Sarah, porque ele falava de coisas pessoais, de namoradas, enfim, de 
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histórias de amor; portanto, para proteger a Dona Sarah, esse diário foi retirado do carro. A 

alegação dele sobre as fotos é a de que as fotos eram muito chocantes, e tal e tal. Como muitos 

anos já haviam passado, ele disse que iria procurar essas fotos, e tão logo as encontrasse iria 

dá-las a mim. E eu ainda fiquei telefonando por muitos dias, e tal e tal, e ele dizia: ‘Não, eu 

não procurei ainda, porque eu estou aqui no sítio em que moro’, e tal e tal. Mas ele tem as 

fotos. Eu tenho absoluta certeza de que ele tem as fotos e sabe o valor delas.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 71 

DOCUMENTO: Depoimento de Paulo Castelo Branco, advogado que acompanhou o 

Inquérito Policial no 273/96, prestado na 3a reunião da “Comissão Paulo Octavio/Osmânio 

Pereira”, em 27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LV, no 138, Brasília-

DF, p. 46286 

 

“Gostaria de esclarecer aos senhores que a perícia do carro foi feita em Resende. O carro foi 

encontrado ainda na Delegacia Policial de Resende. Estava lá com um motor que já não era 

mais o original. Segundo afirmações de pessoas em Resende, o motor - não se sabe por quê - 

tinha sumido, essas coisas que... O carro, na realidade, foi depenado, mas não só depenado. As 

fotografias atualizadas desse carro mostram centenas de furos de bala. Questionei os policiais 

e um delegado mais antigo sobre o porquê de aquela lataria estar tão danificada. Eles 

treinavam tiro ao alvo nesse veículo. (...)  

Eu conversei pelo telefone uma vez com o Dr. Francisco Gil Castelo Branco, que mora no 

Estado do Rio. Pedi a ele que me recebesse, e ele disse que não me receberia, mas que... Eu 

pedi as fotografias, porque as fotografias do Presidente e de Geraldo Ribeiro foram tiradas dos 

autos por determinação superior (...). Ele não quis dar-me as fotografias. Tânia Fusco falou 

com ele, conversou com ele, mas ele disse que não as daria. A mim ele disse que eu ainda era 

jovem - nem tanto assim -, que eu ainda teria oportunidade de tomar conhecimento de muitas 

verdades sobre isso.” 

 

40. Que a máquina de versões e mentiras funcione assim, é o que se espera dela. 

Surgiu para isso: para legitimar a destruição de inimigos dos militares, com versões “técnicas” 

sobre “corrupção”, “comunismo”, “favorecimentos”, “suicídios”, “acidentes de automóveis”, 

“descuido de motoristas” etc. Que a Comissão Nacional da Verdade – CNV acate os produtos da 

máquina de versões da ditadura como verdades é inadmissível.  

 

41. Que o sr. Roberto Freitas Villarinho se “esqueça” de que era Diretor do 

Instituto Carlos Éboli quando foram emitidos os laudos de Zuzu Angel ou Juscelino Kubitschek, 

é compreensível. Que ele se “esqueça” de quem deu “as ordens superiores”, é compreensível. 

Que ele se “esqueça” de que fotos com “posição de cadáver” não são fotos de “máscaras 

cadavéricas” é compreensível. Os integrantes da máquina ditatorial sempre pediram para ter seus 

atos esquecidos.  
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42. Que a Comissão Nacional da Verdade - CNV se esqueça de que a 

máquina de perseguições, assassinatos e torturas e a máquina de versões e mentiras da 

ditadura são um todo articulado é inadmissível.  

 

43. Revela uma baixa capacidade de montar e executar hipóteses de investigação. 

Revela que a equipe que coordenou a investigação sobre o “Caso JK” não tem condições 

técnicas de oferecer qualquer resposta para a sociedade brasileira sobre a realidade dos fatos que 

pretende investigar. Revela que as conclusões da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso 

JK” não guardam legitimidade. 

 

44.  Quem deu “as ordens superiores”? Quem determinou a não preservação do 

local? Quais eram os contatos do grupo do Brigadeiro Burnier no Instituto Carlos Éboli? Quem 

indicou Roberto Freitas Villarinho para sua posição? Quais eram suas redes de contato? Quantas 

vezes o Instituto Carlos Éboli sob sua direção apontou algum integrante das forças da ditadura 

como responsável?  

 

45. A Comissão Nacional da Verdade não realizou nenhuma diligência nesse 

sentido sobre o “Caso JK”. Não investigou tais hipóteses. Não fez o trabalho que deveria ter 

sido feito.  

 

46. A “investigação” da Comissão Nacional da Verdade é de qualidade técnico-

investigativa inferior ao que a Nação demanda sobre o “Caso JK”. 

 

III.A.5. Conclusões 

 

1. Juscelino Kubitschek foi objeto de uma campanha sistemática e ampla de 

perseguição pela ditadura militar e os grupos que lhe disputavam internamente. 

 

2. Foi cassado, censurado, exilado, preso, caluniado, vigiado, submetido a sessões 

extenuantes de interrogatório, vítima de planos para assassiná-lo.  

 

3. Contra si se levantou uma máquina repressiva que o tinha como inimigo há 

muito tempo. A semântica de diversos tentáculos dessa máquina afirmava sua “eliminação”.  
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4. Essa máquina de perseguições tinha inúmeros tentáculos, materiais, 

institucionais e simbólicos. A máquina que perseguiu Juscelino Kubitschek difamou, prendeu, 

torturou, sequestrou, assassinou inúmeros “inimigos”. A máquina que perseguiu Juscelino 

Kubitschek tinha seu amparo ideológico-simbólico em órgãos da imprensa e órgãos “técnicos” 

do Estado, que realizavam “sindicâncias”, “inquéritos”, “pareceres”, “laudos”. 

 

5. A investigação da Comissão Nacional da Verdade não investiga nada disso. 

Ela sacraliza o produto “técnico” dessa máquina de versões e mentiras.  

 

6. A investigação da Comissão Nacional da Verdade no “Caso JK” não faz as 

perguntas necessárias e incômodas sobre as articulações visíveis entre a máquina de persecuções 

físicas e a máquina de legitimação “técnica”. 

 

7. A investigação da Comissão Nacional da Verdade no “Caso JK” não tem 

qualidade técnico-investigativa suficiente, e é, por mais este ângulo, uma investigação simplória. 

 

8. Juscelino Kubitschek foi cassado, em meio a um processo que viu a entrada em 

cena da máquina de produção de versões “técnicas” que a ditadura montou contra ele; os 

Inquéritos Policial-Militares – IPMs, com seus “laudos técnicos”, foram amplos instrumentos 

para essa perseguição sistemática; era alvo de espionagem e monitoramento no exílio, quando 

seu círculo sofreu ameaças de “acidente”; foi vítima da organização de plano para assassiná-lo, 

gestado no seio de grupo que o tinha como inimigo a ser eliminado e cuja fidelidade ao líder era 

férrea; a máquina de assassinatos da ditadura tinha sua contrapartida “técnica”, que fornecia 

“perícias” e “laudos”; no “Caso JK” tais “laudos” e “perícias” contradizem todos os testemunhos 

ouvidos pelo Poder Judiciário e, por essa razão, foram rechaçados; a Comissão Nacional da 

Verdade acata essas “opiniões técnicas” da ditadura, e não as toma como objeto de investigação; 

a Comissão Nacional da Verdade realizou uma investigação que não faz as diligências 

trabalhosas porém necessárias para a resolução do caso, sendo um trabalho de nível muito 

inferior ao que se espera em qualquer investigação do gênero e, mais ainda, para chegar à 

verdade sobre a morte de um ex-Presidente da República, em um caso com tantas visíveis e 

robustas evidências.  
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.B. A Operação Condor e JK  

 

1. O presente eixo de pesquisa é de fundamental importância para uma correta e 

completa investigação sobre o “Caso JK”. Sem que se identifiquem respostas a tais questões, não 

é possível compreender as variáveis determinantes dos fatos investigados.  

 

2. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV não investigou 

tais variáveis, não forneceu qualquer resposta sobre tais variáveis, não forneceu qualquer 

apoio material ou institucional para sua investigação. 

 

3. Para a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, os “fatos” estão 

contidos no conjunto de papéis “técnicos” criados pela ditadura militar ou os que nele se 

basearam, esquecendo-se da não preservação do local, das alterações nas posições dos veículos 

abalroados, das “ordens superiores para não anexar fotos” e outros procedimentos “técnicos” 

semelhantes, que deveriam ser objeto de investigação, e não “ponto de partida e chegada 

técnico”.  

 

4. Uma investigação correta, inversamente ao realizado pela Comissão Nacional 

da Verdade, não pode desconhecer as relações entre a Operação Condor e o ex-Presidente 

Juscelino Kubitschek.  

 

5. A Comissão Nacional da Verdade – CNV não realizou uma investigação com 

mínimos padrões técnico-investigativos. 

 

6. A ditadura brasileira, suas congêneres latino-americanas (Chile, Argentina e 

outras) e Estados com interesse/relação geopolítico na região (EUA, França, Portugal e Argélia) 

produziram manifestações que denotam de maneira intensa seu modus operandi. 

 

7. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria 

exaustivamente ter respondido algumas perguntas a fim de circunscrever os elementos que 
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cercam a determinação de Juscelino Kubitschek como alvo da Operação Condor, como (a) quem 

eram os patrocinadores da Operação? (b) quem eram os alvos? (c) quais os métodos 

empregados? (d) quais os objetivos atingidos? (e) em que datas? (f) quais os padrões de atuação 

verificados? (g) esses padrões são replicáveis no caso em análise? 

 

8. Entre os pontos mais relevantes da relação entre a Operação Condor e 

Juscelino Kubitschek (plenamente ausentes da investigação da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV) devem ser investigados: (i) as características e os objetivos da Operação e sua relação com 

Juscelino Kubitschek, (ii) as conclusões de Comissões de Investigação no Brasil que já se 

debruçaram sobre a Operação Condor e Juscelino Kubitschek, (iii) as acusações que apontam 

João Baptista Figueiredo como mandante do assassinato de Juscelino Kubitschek e (iv) o 

envolvimento dos EUA na Operação Condor, especialmente mediante a atuação de seu então 

Secretário de Estado Henry Kissinger (1973-77), e a relação com o “Caso JK”. 

 

III.B.1. A OPERAÇÃO CONDOR: a multinacional do terror – a coagulação 

entre inteligência de informação, política externa, máquinas de matar e 

máquinas de mentir  

 

III.B.1.i. A Operação Condor: “sem precedente mundial” 
 

1. A Operação Condor ou Plano Condor foi uma articulação transnacional das 

forças do terror estatal, intraestatal e paraestatal para massacrar seus opositores, vistos como 

“ameaça à estabilidade do continente”, pois postulavam a democratização e, portanto, o fim dos 

regimes militares ditatoriais no Cone Sul. 

 

2. Em fevereiro de 2013, a Comissão Nacional da Verdade - CNV classificou a 

Condor de “sem precedente mundial”.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 72  

DOCUMENTO: Apresentação do GT Operação Condor realizada na reunião ampliada da 

CNV com Comissões da Verdade e Instituições Conveniadas em Brasília, em 25 de fevereiro 

de 2013. Diponível em:  

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/grupos_trabalho/CNV_REUNIAO_AMPLA_Condor_2503

13.pdf, acesso em 20 de maio de 2014. 

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/grupos_trabalho/CNV_REUNIAO_AMPLA_Condor_250313.pdf
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/grupos_trabalho/CNV_REUNIAO_AMPLA_Condor_250313.pdf
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“Foco: 

A Operação Condor, (...) foi a mais articulada e mais ampla manifestação de Terrorismo 

de Estado (TDE), sem precedentes na história mundial.  

Representou um acordo multilateral e sigiloso das Ditaduras de Segurança Nacional (DSN) do 

Cone Sul — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai — para a ação coordenada, 

à margem da lei, no combate sem limites e sem fronteiras à oposição, armada ou não, aos 

regimes militares da região.  

Em nome do anticomunismo, sucessivos governos dos Estados Unidos deram o apoio 

político, militar e técnico a essas forças de operação encoberta, que davam camuflagem à 

utilização pelo Estado de métodos terroristas e criminosos. Graças à Condor e os 

desdobramentos do TDE e das DSN, toda uma geração de lideranças políticas e 

intelectuais foi silenciada ou dizimada no extremo meridional da América.  A partir do 

início da década de 1970, antes mesmo do golpe de Estado de Pinochet no Chile, o Sul do 

continente registra um número crescente de desaparecimentos de militantes da guerrilha, 

dissidentes políticos e ativistas da sociedade civil, no marco de uma ação combinada 

multinacional de uma entidade extraoficial que ainda não tinha nome, nem cara, mas 

mostrava método e eficácia na guerra desproporcional de contrainsurgência ou na 

perseguição implacável à simples dissensão. 

(...) 

Objetivo: 

A partir do início da década de 1970, antes mesmo do golpe de Estado de Pinochet no Chile, o 

Sul do continente registra um número crescente de desaparecimentos de militantes da 

guerrilha, dissidentes políticos e ativistas da sociedade civil, no marco de uma ação combinada 

multinacional de uma entidade extraoficial que ainda não tinha nome, nem cara, mas mostrava 

método e eficácia na guerra desproporcional de contrainsurgência ou na perseguição 

implacável à simples dissensão.  

No plano das organizações militares e de inteligência do Cone Sul, o método Condor abrangia 

uma escalada de ações. Começava pelo intercâmbio de informações, passava pela prisão, 

tortura e troca de prisioneiros e chegava ao limite do desaparecimento forçado e da execução 

sumária por agentes do Estado, transformado num braço assassino e terrorista pela adoção de 

técnicas policiais usadas contra o crime comum e transplantadas para a repressão política pelo 

submundo dos chamados 'Esquadrões da Morte'.  

A Operação Condor trouxe para dentro do Estado ilegítimo das ditaduras as práticas ilegais da 

violência de bandos paramilitares, transformando agentes da lei em executores ou cúmplices 

encapuzados de uma dissimulada política oficial de extermínio. O envolvimento de efetivos 

regulares da segurança com as práticas bandoleiras de grupos assassinos explica, de alguma 

forma, a leniência e depois a conivência com o crime por parte de corporações historicamente 

fundadas na lei e na ordem.  

O 'Esquadrão da Morte', em circunstâncias históricas mais extremadas da região, contaminou 

os radicais do Exército. O Exército perdeu os limites com a obsessão da guerra 

antissubversiva. A luta contra a guerrilha transbordou as fronteiras da lei e exacerbou a 

violência. A virulência clandestina e sem controle do Esquadrão arrebatou a linha dura do 

Exército. O Exército apodreceu com o Esquadrão. O Esquadrão confundiu- se com o Exército, 

o Exército virou um Esquadrão. A Condor, enfim, resumiu tudo isso e criminalizou os setores 
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mais radicais dos regimes militares do Cone Sul. 

(...)  

Mais importante do que saber quanto de Condor houve no Brasil é entender quanto da 

experiência brasileira existe na Operação Condor. A orientação fortemente militar que deu o 

formato da Condor, impondo a hierarquia sobre o impulso bandoleiro de um grupo de força 

que se movia sob o manto de ações encobertas, expõe o Terrorismo de Estado (TDE) que o 

explica e justifica.  

Só o Estado autoritário, orientado militarmente pela supressão física de insurgentes e o 

silêncio compulsório de qualquer oposição, poderia ordenar e sustentar o terror institucional, 

como instância de poder e hegemonia, sem contestações. A Condor, como expressão do TDE, 

amplificou e estendeu o poder dos Estados militares, inibindo as ações de grupos e críticos que 

poderiam confrontar o sistema encoberto transnacional, disseminando ainda a incerteza, a 

desorientação e o terror no coração da sociedade.  

O conceito do TDE, que atravessou as fronteiras do Cone Sul, incluindo o Brasil, é hoje 

reconhecido pelos historiadores e especialistas mais respeitados, como a americana J. 

Patrice McSherry, diretora de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Long 

Island, em Nova York, e o uruguaio Enrique Serra Padrós, doutor em História pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, o núcleo mais 

consistente de estudos sobre Operação Condor na academia brasileira. 

Testemunhos: 

Embora seja um tema ainda relativamente pouco estudado no país, a Operação Condor possui 

casos notórios de violência, prisão, tortura, sequestro e desaparecimentos dentro e fora do 

Brasil. Um levantamento preliminar lista quase uma centena de nomes, entre vítimas e 

algozes. Por determinismo geográfico e rota de fuga, mais da metade de 40 casos sob 

investigação do GT Condor da Comissão Nacional da Verdade (CNV) estão relacionados ao 

Rio Grande do Sul, fronteira comum para refugiados do Uruguai e Argentina, ou ligados ao 

Rio de Janeiro, ponto de saída para perseguidos políticos que tentavam o asilo em países da 

Europa.  

Casos de sequestro e desaparecimento de brasileiros no exterior se espalham pela Argentina, 

Chile e Uruguai. Contatos e oitivas de vítimas e sobreviventes estão sendo feitos no México, 

Peru, Argentina e Uruguai. 

Em oito Estados brasileiros foram localizados, até agora, cerca de 40 agentes ou testemunhas 

importantes do aparato repressivo que, em momentos distintos e em casos específicos, atuaram 

ou presenciaram eventos produzidos pela Operação Condor, dentro e fora do país. Uma dezena 

de testemunhas ou parentes de vítimas da Condor na Argentina, México, Peru e Uruguai estão 

sendo contatados pelo Grupo de Trabalho da CNV para prestar depoimento sobre os casos em 

processo de investigação. 

Uma atenção especial está sendo dada aos casos de dois ex-presidentes da República: João 

Goulart e Juscelino Kubitschek. Os fatos, documentos e testemunhos estão sendo compilados 

para uma avaliação mais precisa sobre a eventual vinculação de suas mortes à Operação 

Condor, diante das denúncias e evidências apresentadas à CNV. 

(...) 

Documentos: 

O trabalho de localização e identificação de nomes para testemunhar no GT Condor está 

sendo respaldado por um intenso trabalho de pesquisa nos mais importantes acervos de 
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documentação sobre violações dos direitos humanos, tanto no Brasil como no exterior. 

Todos os dados e documentos oficiais, sob qualquer nível de sigilo, estão agora 

disponíveis à Comissão Nacional da Verdade, por imposição de lei federal, possibilitando o 

cruzamento de nomes, datas e episódios. 

Alguns dos principais centros de pesquisa do GT Condor da CNV: 

-Brasil:  

- Arquivo Nacional, em Brasília. 

- Arquivo Clamor, Comissão de Justiça e Paz, Arquidiocese de São Paulo, em São Paulo. 

- Arquivo do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, em Porto Alegre.  

Argentina: 

- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), sob custódia do 

Archivo Nacional de la Memoria, Secretaria de Direitos Humanos da Argentina, em Buenos 

Aires. 

- Documentos sobre a Argentina desclassificados pelo Governo dos EUA, sob custódia do 

Archivo Nacional de la Memoria, Secretaria de Direitos Humanos da Argentina, em Buenos 

Aires. 

-  Arquivo Histórico do Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), em Buenos Aires.  

Chile: 

- Documentos sobre o Chile de Pinochet desclassificados pelo Governo dos EUA, sob custódia 

do Programa de Direitos Humanos do Ministério do Interior do Chile, em Santiago do Chile. 

- Arquivos da Vicaria de la Solidariedad, em Santiago do Chile.  

Estados Unidos da América: 

- Arquivos do National Security Archive (NSA), da George Washington University, em 

Washington, DC. 

Paraguai: 

- Centro de Documentación y Archivos para la Defensa de los Derechos Humanos ("Archivos 

del Terror"), sob custódia da Suprema Corte de Justiça, em Assunção. 

Uruguai 

- Arquivos sob a custódia da Secretaria para os Direitos Humanos da Presidência da República 

do Uruguai, antiga Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, em Montevidéu.  

- Arquivos do Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), em Montevidéu. (...) 

A pesquisa da CNV sobre a Operação Condor e o envolvimento brasileiro é uma tarefa 

que demanda a participação de todas as Comissões Estaduais e de brasileiros e 

estrangeiros dispostos ao resgate da verdade e da memória nacional.  

O GT Condor está apenas iniciando um trabalho que pode e deve ser enriquecido e 

melhorado pela participação e adesão das Comissões Estaduais aqui presentes, 

aportando documentos e testemunhos que possam esclarecer fatos, dirimir dúvidas, 

apontar responsáveis, consolar vítimas e iluminar a história.  

Rosa Cardoso e todos nós, do Grupo de Trabalho da Operação Condor, contamos com vocês 

para trabalharmos juntos.” 
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III.B.1.i.a. Diligências solicitadas à Comissão Nacional da Verdade sobre o 

“Caso JK”: bloqueio completo  
 

1. A Comissão Nacional da Verdade afirma, em sua apresentação oficial sobre a 

Operação Condor, que “A pesquisa da CNV sobre a Operação Condor e o envolvimento 

brasileiro é uma tarefa que demanda a participação de todas as Comissões Estaduais e de 

brasileiros e estrangeiros dispostos ao resgate da verdade e da memória nacional. O GT 

Condor está apenas iniciando um trabalho que pode e deve ser enriquecido e melhorado pela 

participação e adesão das Comissões Estaduais aqui presentes, aportando documentos e 

testemunhos que possam esclarecer fatos, dirimir dúvidas, apontar responsáveis, consolar vítimas 

e iluminar a história. Rosa Cardoso e todos nós, do Grupo de Trabalho da Operação Condor, 

contamos com vocês para trabalharmos juntos.” 

 

2. A Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” e o GT-JK apresentaram, 

como fartamente documentado, inúmeros pedidos de diligências, de esclarecimentos e, inclusive, 

a transferência da titularidade da análise do “Caso JK” para o “Grupo de Trabalho Operação 

Condor” da Comissão Nacional da Verdade.  

 

3. Nenhuma resposta formal foi encaminhada, nenhum apoio – de qualquer ordem, 

material, institucional ou moral – foi prestado, nenhuma participação aceita.  

 

III.B.1.i.b. Reportagens foram paulatinamente revelando a Operação Condor 
 

1. As atividades da Operação Condor, e sua relação com a morte de Juscelino 

Kubitschek, foram objeto de relatórios do serviço secreto norte-americano e de sucessivas 

revelações pela imprensa, após as revelações de Jack Anderson, como a de 1979, descrevendo o 

que suas fontes da CIA informaram, principalmente os detalhamentos de fases de atuação, sua 

abrangência geográfica e o padrão de seus alvos. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 74 

DOCUMENTO: Departamento de Defesa dos EUA, Joint Chiefs of Staff - Message Center, 

Escritório do Adido de Defesa junto à Embaixada dos EUA em Buenos Aires, "Counter 

Subversion", de 22 de setembro de 1976, p. 2. (Documento analisado pelo GT Operação 

Condor da CNV). 

Disponível em: http://issuu.com/cnv_brasil/docs/19760922_counter_subversion_22_sept, 

acesso em 20 de novembro de 2014. 

 

"On 15 SEP 75[Classified] BG Suarez Mason, I Corps Commander and Col Juan SAA ASST 

Army G-R and their wives [Classified] at the military sector of the Buenos Aires Municipal 

Airport, all were dressed in civilian attire[Classified] the party was enroute to Montevideo, 

Uruguay, the purpose of the trip was not stated and  members of the party were seen again in 

Buenos Aires on 17 SEP 75.2. A senior army Colonel, responsible for internal Argentine 

intelligence [Classified] has leaving on 17 sep 75 for Brasilia to discuss intelligence matters 

with the Brazilian Armed  Forces., [Classified] mission was secret and that the Argentine Army 

was exchanging information on subversion, he implied that this type of coordination was not 

new but did not elaborate to what extent coordination took place beyond an exchange of intel 

info" 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 73 

DOCUMENTO: CIA – Central Intelligence Agency, “Weekly Summary”, SECRETO 

(Parcialmente desclassificado), de 2 de julho de 1976, p. 4. (Documento analisado pelo GT 

Operação Condor da CNV). Disponível em: 

http://issuu.com/cnv_brasil/docs/condor_cia_weekly_summary_2_july_19, acesso em 20 de 

novembro de 2014. 

 

"Intelligence representatives from Bolivia, Uruguay, Brazil, Chile and Argentina decided at a 

meeting in Santiago early in June to set up a computerized intelligence data bank - Known as 

operation ‘Condor’ - and to establish an international communications network. In a separate 

agreement, Uruguayan intelligence[Classified information] agreed to operate covertly in Paris 

with its Argentine and Chilean counterparts against the Revolutionary Coordinating Junta and 

other leftist Latin American subversive group. (…) these security services are already 

coordinating operations against targets in Argentina. (…) Argentina has handed over to Chilean 

authorities a Brazilian political exile wanted by Santiago.” 

http://issuu.com/cnv_brasil/docs/19760922_counter_subversion_22_sept
http://issuu.com/cnv_brasil/docs/condor_cia_weekly_summary_2_july_19
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MATERIAL DE PESQUISA – 75 

DOCUMENTO: Reportagem: Anderson, Jack. “‘Condor’: South American Assassins”. The 

Washington Post. Md. 13. 2 de agosto de 1979. 

 
 

2. À medida em que os regimes autoritários foram sendo substituídos por regimes 

democráticos e informações podiam ser acessadas e circuladas, surgiram também uma série de 

reportagens nos próprios países objetos da Operação Condor, como “DINA implicated in death 

of brazilian president” (Santiago Times, 28 de Maio de 1996), “Investigan en Brasil posible 

atentado contra Kubitschek” (Noticias [Paraguay], 11 de Julho de 1996), “O acordo SNI/DINA” 

e “Verbas para matar” (Correio Popular, 4 de Novembro de 1998), “Breaking News: Operation 

Condor” (Report on the Americas, Vol. 34, n. 1, July-August 2000), “Circunstâncias políticas 

quando da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek” (Estudio, Abril de 2001, para a Câmara 
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dos Deputados. Lúcio Reiner) e “Morte de JK sob suspeita” (Jornal do Brasil, 18 de Janeiro de 

2001).  

3. Estava se consolidando a tomada de consciência de que a América do Sul tinha 

sido objeto de uma gigantesca operação conjunta por parte de seus aparatos autoritários para 

eliminar qualquer oposição às ditaduras. Essa operação juntava os métodos do “andar de cima” 

da repressão (as ações de inteligência, contatos de nível presidencial, ministerial e de chefia de 

agências de inteligência, articulação diplomática, proteção dos EUA) com os do “andar de 

baixo” (a mistura bestial de espionagem, sequestro, causação de acidentes, prisão, espancamento, 

estupro, tortura, morte, desaparecimento dos corpos). A máquina de assassinatos e sua correlata 

máquina de mentiras havia ganho uma nova dimensão, transnacional. Falava mais de um idioma, 

mas falava a mesma língua: os inimigos deveriam morrer. Um desses inimigos era Juscelino 

Kubitschek. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 76  

DOCUMENTO: ELIAS, Beatriz. “Operação Código 0012 em Lisboa. Correio Popular.” 

Caderno Política. 28 de maio de 1998, p.8. 

 

“Aliados na Morte de JK – O Serviço Nacional de Inteligência (SNI) e seu equivalente chileno 

podem ter tramado a morte do ex-presidente da República, em agosto de 1976 

O Serviço Nacional de Informações (SNI) e o seu equivalente chileno, o temível DINA do 

ditador Augusto Pinochet, podem ter se aliado para provocar a morte do ex-Presidente da 

República Juscelino Kubitschek. (...)  

21 de agosto de 1975. De acordo com documento encontrado nos arquivos do DEOPS, e já 

publicado no Correio Popular, o subsecretário de interior do Chile, Enrique Marx, comunica 

ao então diretor do SNI, João Baptista Figueiredo, a decisão da Junta de Governo do Chile 

de ‘aceitar sua proposta (de Figueiredo) para unificar as atividades de nossos serviços de 

inteligência, a Dina, por parte do Chile, e o SNI por parte de seu país, atualmente 

desenvolvidas na Península Ibérica’. 

Com cópia para o coronel Manuel Contreras, o ofício designa o coronel Pedro Edwin, adido 

militar do Chile na Espanha, e o general Carlos Alberto da Fontoura, embaixador do Brasil em 

Portugal, para coordenarem as medidas necessárias para que a parceria se consolide. (...) 

As supostas colaborações se confirmam através de telex enviado do SNI pelo general João 

Baptista Figueiredo, ao embaixador Carlos Fontoura, em 23 de setembro de 1975, 

ordenando um ‘atentado tipo acidente’ (‘código 0012), na mensagem cifrada) contra o ex-

almirante Cândido Aragão e o advogado Carlos Sá, que seria encoberto ‘por cortina de fumaça 

de ação em Paris ou Roma a cargo da Dina’). 

Os documentos relativos ao caso JK (...) quando confrontados com os documentos divulgados 

pelo Correio, guardam semelhanças praticamente irrefutáveis. Foram aparentemente 

datilografados na mesma máquina, por uma mesma pessoa, dadas as características espaciais 

de distribuição de parágrafos, assinaturas, encaminhamentos. 
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(...) um documento também originário do Departamento de Informações do Chile e assinado 

pelo coronel Manuel Contreras, datado de 28 de agosto de 1975, indica as preocupações dos 

militares chilenos com alguns políticos que lhes faziam oposição. 

A carta é uma resposta a um ofício do general João Figueiredo, de 21 de agosto, diz 

textualmente: ‘Compartilho sua preocupação pela possível vitória do Partido Democrata nas 

próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Também temos conhecimento do 

reiterado apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier, o que, no futuro, poderia influenciar 

seriamente a estabilidade do Cone Sul em nosso hemisfério.’ 

Contreras acrescenta: ‘O plano proposto para coordenar nossa ação contra certas autoridades 

eclesiásticas e conhecidos políticos social-democratas da América Latina e da Europa conta 

com nosso decidido apoio.’  

(...) A morte de Letelier ocorreu em 21 de setembro de 1976, com a explosão de seu veículo, 

em Washington. JK morreu em uma colisão de veículos, na via Dutra, em agosto de 1976.  

‘A morte de Zuzu angel, outra coincidência.  

A estilista Zuzu Angel morreu em um suspeito acidente de carro em 1976, quatro meses após o 

acidente que matou JK. Recentemente, órgãos de segurança foram responsabilizados pelo 

acidente se Zuzu Angel, por decisão da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da 

Justiça. (...) na retomada das discussões em torno do suposto acidente que a teria vitimado, a 

hipótese levantada foi de que, contra ela, os órgãos de segurança teriam desenvolvido uma 

operação código 0012 (...). Segundo a decodificação anexada aos documentos existentes do 

DEOPS-SP, o código 0012 refere-se a ‘atentado com características de acidente’.  

A tese que prevaleceu durante anos foi de que Zuzu Angel teria dormido ao volante, seu carro 

capotado e ela sido vítima da própria imprudência. Recentemente, novos laudos e depoimentos 

mostraram que provavelmente Zuzu Angel teve seu carro abalroado por outro, o que levou ao 

capotamento e sua morte.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 77  

DOCUMENTO: MATÉRIA DE JORNAL: “Parceiros na repressão.” Correio Popular. 

Caderno Internacional. 4 de novembro de 1998, p 10. 

 

“Licença para matar  

Numa das poucas manifestações de militares envolvidos com os serviços de informação do 

governo brasileiro durante os anos da ditadura (1964-1984), registrou-se, em 1994, no livro A 

Memória Militar sobre a Repressão: os Anos de Chumbo, um depoimento de um dos chefes do 

SNI, a partir de 1969, general Carlos Alberto Fontoura. (...) Fontoura garantiu que, a seu 

tempo, o SNI não passava de um órgão com cerca de dois mil funcionários (...), embora 

admitisse a existência de colaboradores, ‘todos espontâneos’. No mesmo livro, o general Adyr 

Fiúza de Castro, um dos criadores do Centro de Informações do Exército (CIEx) confirma os 

números, mas com um adendo: o SNI contaria realmente com cerca de 2 mil funcionários, 

‘nacionalmente’. (...)  

Um Serviço Nacional de Informações que atuou em diversos países, tanto do Cone Sul, quanto 

da Europa. (...) Uma rede de colaboradores envolvendo até mesmo grandes empresas 

brasileiras sediadas no exterior. Um total de quase 50 mil pessoas a seu serviço, de forma 

direta ou indireta.  

O acobertamento, de maneira sistemática e articulada, de ações que, formalmente, não 

caberiam ao próprio SNI. E, especialmente, o treinamento, em solo brasileiro, de agentes de 

outros países e a inspiração orgânica à estrutura da DINA (Direção Nacional de Informações) 

– o serviço secreto chileno (...).  

Transformado em área prioritária do SNI, o Chile, segundo o dossiê – que apenas reproduz 

documentos anexados ao processo americano no caso Letellier – começa a receber agentes e 

informações do SNI a partir de 1971. Muito chegavam como ‘diplomatas, membros do grupo 

consular, turistas, jornalistas e até refugiados políticos’ e ‘o trabalho de infiltração, tanto entre 

exilados brasileiros como também dentro dos círculos políticos, militares e civis chilenos, foi 

impressionante, com mais de 300 agentes e especialistas brasileiros pertencentes ao SNI 

atuando em todos os níveis da sociedade chilena’.  

Consolidado o golpe que depôs Allende e com a progressiva saída dos brasileiros do Chile, ‘o 

SNI concentrou seus esforços técnicos na organização da Dina, assessorando a seus chefes e 

treinando aos futuros agentes da organização na Escola Nacional de Informações (ESNI).’ (...) 

Daí a que Brasil e Chile se tornassem parceiros, por intermédio de seus órgãos de segurança, 

num projeto de combate internacional ao comunismo, foi um passo.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 78 

DOCUMENTO: MCSHERRY, J. Patrice. Predatory States: Operation condor and covert 

war in Latin America. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2005, p. 89-93.  

 

“Condor Operations in 1975 

 

The Condor system continued to develop geometrically in 1975. A Paraguayan intelligence 

report dated March 14, for example, revealed advanced intelligence coordination. Warning of 

a weeklong meeting of ‘Latin American extremists’ in Palpala, Argentina, the report requested 

intelligence information through the military attachés of Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, 

Venezuela and the United States. In Chile, DINA carried out a major PSYWAR operation 

named Operation Colombo in conjunction with the Argentina Triple A in 1975. Mysterious 

newsletters reported that 119 Chileans who had disappeared, or had been arrested, in 1974 had 

been found dead in Argentina. These circulars listed the names of the victims and said that 

they had died in internecine battles within the Chilean Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (Movement of the Revolutionary Left – MIR). Rightist media in Chile 

published lurid stories of mutilated corpses and warned of a guerrilla army massing outside of 

Chile and preparing to invade. Operation Colombo was significant because it demonstrated 

that the Pinochet regime was manufacturing a guerrilla threat to justify its bloody repression at 

home. (In 1973, to justify the coup, the regime also had fabricated and publicized a supposed 

leftist plot of Allende years, ‘Plan Z’, supposedly aimed at murdering anti-Allende 

individuals.) 

 Arancibia’s DINA files, seized in 1978, also included surveillance reports on Carlos 

Prats; documents on the assassinations of hundreds of other Chileans and Argentines; reports 

on combined actions in Europe with Avanguardia Nazionale operatives Stefano delle Chiaie, 

Pierluigi Pagliai (involved in the Leighton attack), and Vincenzo Vinciguerra; lists of 

detained-disappeared persons stamped by Argentine police commander Héctor Garcia Rey; 

and reports on surveillance and actions undertaken with the Argentine paramilitary group 

Milicia of Ciga Correa (and offshoot of the Triple A) and with Cuban exile terrorists, 

including the Novo brothers (who later participated in the assassinations of Orlando Letelier in 

Washington D.C.). These files exposed the methods and operations of Condor and its 

worldwide research.   

 A key 1975 case that illustrated U.S. involvement with Condor countersubversive 

operations was that Chilean Jorge Isaac Fuentes Alarcón. A Chilean sociologist and member 

of the Chilean revolutionary group MIR, Fuentes was seized by Paraguayan police as he 

crossed the border from Argentina to Paraguay in May 1975. Several DINA officers, including 

Marcelo Moren Brito, traveled to Asunción to interrogate him and to transport him illegally to 

Chile. Chile’s Truth and Reconciliation Commission later learned that the capture of Fuentes 

was a collaborative effort by Argentine intelligence services, personnel of the U.S. Embassy in 

Buenos Aires, and Paraguayan police. Fuentes was brought to Villa Grimaldi, the secret DINA 

detention center in Santiago. He was last seen there by other prisoners, savagely tortured with 

beating and electric shocks, his body covered with infections and scabies. 

 The legal attaché in the U.S. Embassy in Buenos Aires informed the Chilean military 

in writing of the capture and interrogation of Fuentes and listed the names and addresses of 

three individuals living in the United States whose names had been in Fuente’s possession. 

The memo stated that the FBI was conducting investigations of the three in the United States. 
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This letters, among others, confirmed that U.S. officials and agencies were cooperating with 

the military dictatorships, sharing intelligence, and acting as a link in the Condor chain. 

Perhaps most striking was that this coordination was routine (if secret), standard operating 

procedure within U.S. policy. (In 2004, the Chilean Supreme Court revoked Pinochet’s 

immunity from prosecution, opening the way to indict him for responsibility in the 

disappearances of Jorge Fuentes Alarcón and eight other leftists activists under Operation 

Condor.) 

  In August, three months after the seizure of Fuentes, DINA commander Contreras 

visited CIA deputy director Vernon Walters in Washington D.C. The agenda of the meeting 

has never been rewarded, but it is highly likely that cross-border collaboration was a subject. 

In the months afterward – leading up to the foundational meeting of Condor in November – 

Contreras traveled with a DINA team to Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brazil, and 

Venezuela to expand regional collaboration in counterinsurgency operations. A Venezuelan 

officer later testified that Contreras had urged his under surveillance and reporting back to 

DINA on their activities (the Venezuelans declined). In September 1975, Contreras requested 

an extra $600,000 from Pinochet to finance DINA’s foreign activities in Argentina, the U.S., 

Italy, and elsewhere, as well as counterguerrilla training in Manaus, Brazil. 

 In August, Brazil and Chile made an agreement to operate jointly in Europe against 

their exiled nationals. A copy of the accord was discovered in the 1990s by Brazilians 

researches in the archives of the Department of Social and Political Order (DOPS) of São 

Paulo. It showed that the Brazilian intelligence apparatus Serviço Nacional de Informações 

(National Information Service), or SNI, and DINA had agreed to cooperate in the transnational 

hunt for leftists. The two forces pledged to target exiles in Portugal who opposed the regimes, 

to be the SNI’S responsibility, and Spain, to be DINA’s, and to ‘unify the activities of our 

intelligence services’ on the Iberian peninsula. The document, written by a Pinochet official to 

SNI commander João Baptista Figueiredo, thus revealed an early Condor arrangement in 

Europe. The letter expressed the hope that coordinated operations in Europe between DINA 

and SNI ‘might extend to countries such as France, Italy, and Sweden, where the subversive 

activities of important groups are beginning to preoccupy our government’. 

 (…) 

Chile and Brazil: Condor Collaboration in 1975 

The DOPS files discovered in 1998 contained other extraordinary documents, including coded 

assassination orders from the director of the SNI to the Brazilian Embassy in Lisbon. Two 

Brazilians, Cândido da Costa Aragão and Carlos Sá, were exiled in Lisbon and were, 

according to a letter written on September 24, 1975, by Figueiredo, ‘considered a grave risk to 

national security’. Aragão was a navy officer who had remained loyal to Goulart during the 

1964 coup and whose political rights were revoked by the dictatorship. Sá was a prominent 

lawyer and judge from São Paulo. In this letter, Figueiredo confirmed and earlier coded telex 

to the ambassador that had called for the initiation of an ‘operation code 12’ – a contrived 

accident – against the two men. The coded telex (with an attached decoded copy), dated 

September 26, read in part 

By decision of the Operational Command of the SNI, to be carried out by October 15, 

1975: an operation code 12, an attack of ‘accident’ type, against ex-admiral Cândido 

Aracão (sic) ad Dr. Carlos Sá. Simultaneously we will take action to serve as a 

smokescreen in Paris or Rome, under DINA’s charge. Signed, General João Figueiredo. 

It is interesting to note that the Condor assassination attempt against Christian Democrat 

Bernardo Leighton and his wife, Ana Fresno, occurred in Rome on October 6, 1975 – within 
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the SNI’s time frame – organized and carried out by Italian neofascists on behalf of DINA. 

This letter raised new questions about whether the 1976 death of Goulart could have been a 

‘code 12’ operation. DINA had a stockpile of sarin, a nerve gas that induces heart attacks and 

leaves no traces (Goulart died of a heart attack). In fact, Townley had originally planned to use 

sarin to assassinate Letelier.  

A response to the above message, also found in the DOPS files and decoded, said: 

TO: Communications Center of Brazilian Army, with copy to the Army Ministry. 

FROM: Brazilian Embassy in Lisbon, Portugal. Distribution: G-2, secret service, and 

Chief of General Direction of the SNI in Brasilia, priority one. Message: To General 

João Figueiredo: Operation Code 12 against Admiral Aragão and Carlos Sá will 

only be completed when it is confirmed in writing and by operatives of the special 

team for this action transferred to Lisbon. Signed, General Carlos Alberto Fontoura, 

Ambassador. 

These assassination plans were never carried out. While former SNI officers denied that the 

documents were genuine, Brazilian analysts suggested that sympathizers in the armed forces 

warned Aragão. In fact, in 1978 Aragão wrote an open letter to the head of a Venezuean 

political party, Partido Acción Democrática, directly accusing Figueiredo of 

responsibility for the death of Kubitschek and asserting that he had proof of a conspiracy 

to assassinate him (Aragão) in Lisbon as well.” 

 

4. Formou-se um sistema orgânico de repressão transnacional, com estrutura e 

objetivos definidos, esquemas de financiamento, lealdades etc.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 79 

DOCUMENTO: "O Acordo SNI/DINA.” Correio Popular. Caderno Internacional. 04  de 

novembro de 1998, p. 11. 

 

"Datado de 21 de agosto de 1975, o documento, assinado pelo subsecretário de Interior do 

Chile, Enrique Monteiro Marx, é endereçado ao chefe do SNI, João Baptista Figueiredo, com 

cópia ao chefe do serviço secreto chileno (Dina), Manuel Contreras.                                                                                                  

O ofício indica, textualmente, que a Junta Militar do Chile teria aceitado 'sua proposta (a de 

Figueiredo) para unificar as atividades de nossos serviços de inteligência, a Dina, por parte do 

Chile, e o SNI, por parte de seu país, atualmente desenvolvidos na Península Ibérica'.                                                           

Aos agentes chilenos caberia a cobertura do território espanhol e, aos brasileiros, o território 

português. 

Todo o comando da ação na Península Ibérica, no entanto, segundo os termos do ofício 

'estariam sob o mando do General Carlos Alberto Fontoura' (então embaixador do Brasil em 

Portugal).  

O documento acrescenta ainda que 'esperamos que a colaboração agora iniciada possa se 

estender em países como a França, Itália e Suécia, onde as atividades subversivas de diferentes 

grupos provocam preocupação em nosso governo.' 

O documento foi localizado nos arquivos do Deops-SP." 
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MATERIAL DE PESQUISA – 80 

DOCUMENTO: “Planos para assassinar JK e Letelier.” Correio Popular. Caderno 

Internacional. 4 nov. 1998, p 11. 

 

“Em 1978, quando parte desta documentação foi divulgada pela imprensa estrangeira, a revista 

Cambio, em Madri, analisou seu teor vinculando-o diretamente ao assassinato de Orlando 

Letelier. 

Sob o título ‘A CIA sabia’, o texto afirma que ‘no verão de 1975, um par de meses antes do 

assassinato de Orlando Letelier, o coronel Manuel Contreras, então Chefe da Dina, escreveu 

uma carta ao general Pinochet solicitando uma ampliação de 600 mil dólares para a política 

secreta chilena, com o objetivo de neutralizar os agentes do regime de Allende em vários 

países, entre eles os EUA. 

Também em 1978, a revista Cuestiones, de origem venezuelana, sob o título ‘Uma Prova 

Irrefutável’, reproduziu mais um documento assinado por Contreras e enviado a Figueiredo em 

28 de agosto de 1975 (portanto, apenas uma semana depois de formalizada a cooperação entre 

Dina e SNI para atuação na Península Ibérica). 

Tratava-se de um retorno a Figueiredo, já que Contreras inicia o ofício com a expressão ‘em 

resposta, cumpre-me comunicar-lhe o seguinte’. E, nele, o chefe da DINA compromete de 

forma ainda mais inequívoca o serviço de informações brasileiro, com o seguinte conteúdo: 

‘1) Compartilho sua preocupação com um possível triunfo do Partido Democrata nas 

próximas eleições presidenciais nos EUA. Também temos conhecimento do reiterado 

apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier, o que, no futuro, poderia influenciar 

seriamente na estabilidade do Cone Sul, em nosso hemisfério;  

2) O plano proposto pelo senhor para coordenar nossa ação contra certas autoridades 

eclesiásticas e conhecidos políticos social-democratas e democratas-cristãos da América 

Latina e Europa, conta com nosso decidido apoio. 

3) Sua informação sobre Guiana e Jamaica é de uma indubitável importância para esta 

Direção.’ 

Não se poderá desconsiderar os fatos que se seguiram: em 1976, realmente o Partido 

Democrata levou Jimmy Carter à Presidência dos EUA. Antes disso, no entanto, em setembro 

de 1976, portanto cerca de um ano após a correspondência reproduzida, Orlando Letelier era 

assassinado em Washington e no mês anterior morria, em estranho acidente automobilístico no 

Brasil, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.” 
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5. O Brasil foi parte inspiradora, integrante e essencial desse sistema orgânico. 

 

6. A experiência acumulada com a organização da “inteligência de informação”, 

que culminaria no SNI (criação do General Golbery que continuaria com outros, como 

Figueiredo e Fontoura), ajudaria a Operação Condor, da mesma maneira que o ímpeto 

desbravador do Brigadeiro Burnier também o fez: “Três casos exemplares, ao longo de uma 

década, revelam o engajamento visceral do Brasil num empreendimento assassino que o país, 

como sempre, não assume. (...) Na noite de sábado, o adido aeronáutico em Buenos Aires, 

coronel-aviador Miguel Cunha Lanna, avisou que o Ministério da Aeronáutica, em Brasília, tinha 

autorizado o embarque de Jefferson e do filho no jato do ministro. Às seis horas da manhã de 

domingo, 13, eles foram retirados da cela e, ainda algemados, embarcaram num comboio de 

quatro carros que tomou o rumo da base de El Palomar, sede da 1ª Brigada da Força Aérea, na 

zona oeste da capital. Militares brasileiros e argentinos uniformizados aguardavam na pista, ao 

lado do jatinho branco com o brasão da FAB. Mas eles só embarcaram após a chegada do 

Mercedes-Benz preto, com chapa diplomática, de onde desceu o embaixador Azeredo da 

Silveira. O diplomata recebeu um documento, que leu e assinou. A ditadura brasileira recebia os 

presos e passava o recibo. Jefferson e o filho viajaram algemados, vigiados por dois funcionários 

da embaixada, dois sargentos (armados com metralhadora INA e pistolas Colt 45) e o adido 

aeronáutico, coronel Leuzinger. O jatinho foi recepcionado na pista da base aérea do Galeão, 

no Rio de Janeiro, pelo comandante da 3ª Zona Aérea, João Paulo Moreira Burnier, o 

brigadeiro mais radical da Aeronáutica brasileira. Jefferson e o filho, de novo encapuzados, 

foram levados para tortura nas celas do CISA, o serviço secreto da Força Aérea, comandado pelo 

brigadeiro Carlos Afonso Dellamora. Jefferson ficou sete anos preso. O filho ficou detido ainda 

dois meses, até ser libertado, de repente, sem qualquer processo. O sucesso do primeiro voo da 

Condor, ainda sem nome, fez muito bem às carreiras de dois personagens centrais do sequestro 

em Buenos Aires. O coronel Caneppa chegou a general e, em 1973, era o diretor da Polícia 

Federal no Governo Médici, em Brasília. O embaixador Azeredo da Silva foi brindado com o 

posto máximo da carreira, assumindo o Itamaraty como chanceler do Governo Geisel, quando o 

Brasil ajudou a fundar a Condor no Chile.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 81 

DOCUMENTO: “50 ANOS DO GOLPE DE 1964: Com palestra em seminário da USP e da 

Brown University, Luiz Cláudio Cunha desnuda a participação da ditadura brasileira nos 

crimes dos ex-regimes autoritários do Cone Sul.” Revista VEJA. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/50-anos-do-golpe-de-1964-com-palestra-

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/50-anos-do-golpe-de-1964-com-palestra-em-seminario-da-usp-e-da-brown-university-luiz-claudio-cunha-desnuda-a-participacao-da-ditadura-brasileira-nos-crimes-dos-ex-regimes-autoritarios-do-cone-sul/
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em-seminario-da-usp-e-da-brown-university-luiz-claudio-cunha-desnuda-a-participacao-da-

ditadura-brasileira-nos-crimes-dos-ex-regimes-autoritarios-do-cone-sul/; acesso em 20 de 

novembro de 2014. 

 

“As penas verde-amarelas da Condor — As conexões repressivas do Brasil com as 

ditaduras no Cone Sul 

As conexões repressivas do Brasil com as ditaduras no Cone Sul. 

A plateia bem comportada que tomava as poltronas de veludo vermelho do centenário Teatro 

Solís, no centro de Montevidéu, irrompeu em aplausos entusiasmados quando ouviu o refrão 

final de Disculpe, o grande sucesso de Los Nocheros, o grupo folclórico patrioteiro que fazia 

sucesso com a música que a ultradireita do Uruguai assumiu como seu hino anticomunista. 

Disculpe si no me entiende 

Disculpe si no lo entiendo 

Usted habla por la boca de otra gente y yo, 

Y yo soy solo el eco de mi pueblo 

O público daquela noite, 25 de agosto de 1975, não podia ser mais fiel: eram generais, oficiais 

de inteligência e agregados da elite militar de 15 países reunidos nos preparativos da 11º 

Conferência dos Exércitos Americanos (CEA), que seria aberta dois meses depois. 

E a atração musical no palco não podia ser mais confiável. 

O quarteto de Los Nocheros — três guitarras e um bumbo — teve o seu disco patrocinado pela 

DINARP, o organismo de propaganda criado logo após o golpe militar civil-militar de 1973. 

Dois músicos do grupo eram ligados à DNII, a Dirección Nacional de Información y 

Inteligência, a polícia política patrocinada com recursos da CIA norte-americana e inspirada 

no ‘Esquadrão da Morte’ do delegado brasileiro Sérgio Fleury. 

O quarteto almoçava com frequência com o comandante da secreta Compañia de 

Contrainformaciones, o braço repressivo do Exército. E Los Nocheros chegaram a cantar na 

festa de aniversário da unidade militar, instalada num quartel na esquina da calle Colorado e 

bulevar Artigas, dois quilômetros ao norte do Obelisco, marco turístico de Montevidéu. 

Em 20 de outubro, enfim, abriu-se a 11ª CEA, que reuniu por cinco dias os comandantes da 

repressão mais louvados pelos nocheros do continente. 

O anfitrião da CEA, general Julio César Vadora, comandante do Exército uruguaio, expôs a 

ideia fixa daquele distinto público: ‘No campo de batalha da sedição, deve haver um estreito 

enlace entre os Exércitos [...]’. 

Maior do Exército, que amanheceu já no dia 11 de setembro no regimento de Peñalolén onde o 

general Augusto Pinochet instalou o QG do golpe contra o presidente chileno Salvador 

Allende em 1973. O general Álvarez ecoou o mantra de seu líder: ‘O mundo se encontra em 

guerra. Uma guerra [...] de ações solapadas em que não se distingue vanguarda e retaguarda 

[...]’. 

O general uruguaio Luís Vicente Queirolo, secretário-geral da conferência, foi mais claro: 

‘Existe uma coordenação entre os exércitos do continente para combater e impedir a infiltração 

marxista [...]’. 

A estrela principal da reunião acabou sendo o chefe da delegação argentina, nomeado há 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/50-anos-do-golpe-de-1964-com-palestra-em-seminario-da-usp-e-da-brown-university-luiz-claudio-cunha-desnuda-a-participacao-da-ditadura-brasileira-nos-crimes-dos-ex-regimes-autoritarios-do-cone-sul/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/50-anos-do-golpe-de-1964-com-palestra-em-seminario-da-usp-e-da-brown-university-luiz-claudio-cunha-desnuda-a-participacao-da-ditadura-brasileira-nos-crimes-dos-ex-regimes-autoritarios-do-cone-sul/
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menos de dois meses pela presidente Isabelita Perón para o comando do Exército. 

‘Se for preciso, deverão morrer na Argentina todas as pessoas necessárias para alcançar 

a segurança do país’ 

O tenente-general Jorge Rafael Videla ganhou as manchetes dos jornais ao antecipar o futuro 

em Montevidéu: ‘Se for preciso, deverão morrer na Argentina todas as pessoas necessárias 

para alcançar a segurança do país…’, avisou Videla, seis meses antes de liderar o golpe que 

matou e fez desaparecer 30 mil pessoas que ‘ameaçavam’ a segurança nacional. 

O líder da comitiva brasileira, mais discreto, era o general Fritz Azevedo Manso, chefe do 

Estado-Maior do Exército, que derrubou João Goulart duas vezes no espaço de uma década. 

Em 1954, como tenente-coronel, Fritz assinou o manifesto de 82 oficiais que levou à queda do 

então ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Em 1964, como coronel, Fritz conspirou no 

golpe que depôs o presidente da República. 

Na conferência do Uruguai, o general brasileiro, mais atento à infiltração comunista nos 

quartéis, mostrou-se preocupado com uma declaração atribuída ao ex-governador Miguel 

Arraes, sobre ‘a necessidade de destruir as Forças Armadas por dentro’. 

O espírito que sobrevoava Montevidéu aterrissou no mês seguinte, novembro de 1975, em 

Santiago do Chile, com a criação formal da Operação Condor. 

O Exército do general Fritz estava lá. 

O Exército do Brasil estava lá, no parto que deu à luz a treva da Condor. 

Dissimulada como sempre, cínica como nunca, a ditadura do general Ernesto Geisel ainda 

assim tentava se manter oculta na reunião secreta dos cinco regimes militares do Cone Sul 

reunidos em torno da anfitriã, a Dirección Nacional de Inteligência, a polícia política de 

Pinochet. 

Semanas antes, o diretor da DINA, coronel Manuel Contreras, despachou ao exterior o seu 

braço-direito, coronel da Força Aérea Mário Jahn, para entregar pessoalmente os convites para 

a I Reunião de Trabalho de Inteligência Nacional. 

O freio de Geisel 

Jahn confirmaria depois que os destinatários eram os chefes da repressão na Bolívia, Paraguai, 

Uruguai, Argentina e Brasil, mas lembrou de um único nome: o do convidado que visitou em 

Brasília, o general João Baptista Figueiredo, chefe do SNI e amigo de Contreras. Geisel 

precisou conter o entusiasmo de seu general, pronto para embarcar ao Chile. Contrariando o 

pedido de Contreras, Geisel mandou rebaixar a comitiva brasileira de três para dois 

representantes, com ordens estritas para ouvir mais do que falar. 

Geisel não queria envolver o Brasil em ações coletivas de repressão, mas desejava preservar o 

espaço para ações bilaterais, caso a caso, quando necessárias. 

Figueiredo recebeu uma última ordem do presidente: reduzir a participação brasileira à 

condição de observador, sem autorização para firmar nenhum documento. 

O Planalto corrigiu ainda um erro de origem no convite da DINA. O convidado não devia ser o 

SNI, por definição apenas um órgão de informação do presidente. A missão em Santiago 

cabia, por dever de ofício, ao CIE, o Centro de Informações do Exército, o braço operacional 

no combate à luta armada. 

Dois oficiais do serviço secreto do Exército foram selecionados, com a aprovação do general 

Confúcio Danton de Paula Avelino, chefe do CIE, e do general Sylvio Frota, ministro do 
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Exército de Geisel. 

Os dois parteiros do Brasil no berço da Condor eram o coronel de Cavalaria Flávio de Marco e 

o major de Infantaria Thaumaturgo Sotero Vaz. 

Eram dois veteranos de ação decisiva no combate à Guerrilha do Araguaia (1972-1974), o 

mais importante foco de guerrilha rural no país, que mobilizou em três campanhas militares 

um número estimado entre 5 mil e 8 mil homens para o combate a cerca de 70 guerrilheiros 

ocultos na selva amazônica, no sul do Pará. 

Numa única operação de guerra interna, o Exército brasileiro executou em três anos, com 

êxito, o propósito que tinha a Operação Condor nas três fases com que assombraria o Cone 

Sul, na segunda metade da década de 1970: a coleta de informações na Fase Um, a caçada e a 

tortura em operações conjuntas na Fase Dois, o assassinato e o desaparecimento dos 

prisioneiros na Fase Três. 

De Marco desembarcou no Araguaia em outubro de 1973, quando os guerrilheiros estavam 

reduzidos a 56. Mandava e desmandava na ‘Casa Azul’, sede em Marabá (PA) do Estado-

Maior do CIE, onde o coronel dispunha de duas equipes de matadores – códigos ‘Zebra’ e 

‘Jiboia’ –, cada uma com seis homens, integradas por um capitão, um suboficial, dois 

sargentos e dois cabos. 

No total, os dois bandos mataram 19 guerrilheiros, nenhum deles em combate. O grupo 

original de 56 guerrilheiros estava dizimado, reduzido a 10 combatentes, quando o coronel 

deixou o Araguaia, em outubro de 1974. 

Um ano depois, em novembro de 1975, com a autoridade de um veterano na doutrina hunter-

killer de contra-insurgência, De Marco estava em Santiago do Chile representando o Brasil no 

berço da Condor. 

Ao seu lado estava o major paraquedista Thaumaturgo, um especialista em guerra na selva 

com curso na Escola das Américas, que desembarcou no Araguaia liderando 36 ‘boinas-pretas’ 

da tropa de elite do Destacamento das Forças Especiais do Exército, do Rio de Janeiro. 

Dez anos depois, em 1984, Thaumaturgo assumiu o comando em Manaus do Centro de 

Instrução de Guerra na Selva (CIGS), unidade de excelência nesse tipo de combate, 

frequentado por 103 oficiais estrangeiros entre 1966 e 1985, período mais crítico do combate 

às guerrilhas no Cone Sul. 

Alguns deles eram agentes da DINA, como reconheceu o próprio Manuel Contreras, revelando 

que a cada dois meses mandava oficiais para treinar na Escola Nacional de Informações 

(ESNI), em Brasília, complementando depois o curso no CIGS. 

O chefe da DINA não tinha o que reclamar do currículo, focado em interrogatório e tortura, 

mas ficou chateado com o calor sufocante da Amazônia: ‘Não era muito agradável para os que 

vinham do Chile ou da Argentina, porque o clima de Manaus é muito ruim’, criticou 

Contreras. 

Copa e cozinha 

De Marco e Thaumaturgo não eram figuras acidentais na fundação da Condor. Foram escolhas 

diretas dos dois generais mais importantes da ditadura — o presidente Geisel e seu sucessor, 

Figueiredo —, o que define bem a hierarquia do envolvimento do Brasil com o bando 

criminoso que nascia no Chile. 

Ainda major, De Marco serviu com o coronel Figueiredo quando ele comandava o Regimento 

de Cavalaria de Guarda, no Rio de Janeiro. Tinha linha direta no Araguaia com o general 
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Milton Tavares de Souza, o chefe mais temido do duríssimo CIE do governo Médici. Voltou a 

trabalhar com Figueiredo quando ele assumiu a chefia do SNI, no governo Geisel, e chegou a 

diretor administrativo do Palácio do Planalto no Governo Figueiredo. O coronel da Condor era 

da copa e cozinha no mais alto escalão da ditadura brasileira. 

O major Thaumaturgo foi cadete na Academia Militar das Agulhas Negras e aluno do capitão 

Danilo Venturini. À época da fundação da Condor, Venturini já era coronel em Brasília, 

comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, que fazia a escolta do Planalto do general 

Geisel. 

Três anos depois, promovido a general, Venturini era o diretor da ESNI, a escola de 

informações do SNI, frequentada pelos rapazes da DINA do coronel Contreras. Durante todo o 

Governo Figueiredo, o instrutor de Thaumaturgo foi o ministro-chefe do Gabinete Militar. 

Foi Venturini quem recebeu em primeira mão, em dezembro de 1975, a notícia do major 

recém-chegado do berçário da Condor: ‘Coronel, foi fundada uma organização – a Condor – 

para integrar os exércitos da região no combate ao terrorismo e à subversão’, contou 

Thaumaturgo a Venturini. 

O Brasil pegou logo o espírito da coisa. O entrosamento da irmandade da Condor era tão 

fluido que, menos de um ano depois, chamou a atenção da DIA, a Agência de Inteligência da 

Defesa, o braço de espionagem mais importante do Pentágono. 

Em setembro de 1976, agentes da DIA em Buenos Aires transmitiram a Washington um 

quadro mais claro da integração repressiva do Brasil com a Argentina e o Uruguai. O 

telegrama secreto de 22 de setembro do DIA, repassado à Casa Branca, Pentágono, 

Departamento de Estado, NSA e CIA, resume com clareza inédita o nível de coordenação, 

apesar dos trechos censurados. O documento relata a presença de três homens, em trajes civis, 

embarcando no setor militar do Aeroparque, o aeroporto a dois quilômetros do coração de 

Buenos Aires. Diz o telegrama: 

‘Em 15 de setembro de 1976… Roberto Viola, chefe do Estado-Maior do Exército, o general 

brigadeiro Suarez Masón, comandante do I Corpo de Exército, e o coronel Juan Saa, 

Assistente G-2 do Exército [estavam] a caminho de Montevidéu… Um veterano coronel de 

Exército responsável pela Inteligência argentina… está viajando a Brasília em 17 de setembro 

de 1976 para discutir assuntos de inteligência com as Forças Armadas brasileiras… 

[uma fonte não identificada informa] que a missão era secreta e que o Exército argentino 

estava trocando informações sobre subversão… ele sugeriu que este tipo de coordenação não 

era nova, mas não estabeleceu qual era a extensão dessa coordenação, além da troca de 

informações de inteligência. 

[...] muito do sucesso desfrutado recentemente na batalha contra a subversão pode ser 

atribuído à eficiência da organização e dos procedimentos de inteligência…[segundo] três 

oficiais militares [...], um de cada uma das Forças Armadas. Quando a informação de 

inteligência é recebida pela polícia ela é rapidamente disseminada para o Exército, Marinha e 

Força Aérea e vice-versa… 

[a fonte] descreveu a velocidade de disseminação dizendo que a informação ‘literalmente 

voava’ de um quartel-general ao outro, assim, as operações são montadas, algumas vezes em 

questão de horas, para explorar a vantagem antes que os terroristas tenham tempo para reagir.’ 

O comentário final do telegrama da agência militar de inteligência americana é incisivo: 

‘A visita do oficial do Exército ao Brasil fornece uma sólida informação de que os argentinos 

estão coordenando ativamente com seus vizinhos em temas de contra insurgência. Embora o 
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propósito da viagem de Viola não seja claro, ela pode ter sido para coordenar atividades 

antissubversivas. As atividades diárias de Viola são usualmente cobertas pela imprensa, mas 

desta vez não há menção à sua viagem.’ 

Irmão mais velho 

O documento da inteligência americana é apenas um, entre muitos, que revela a forte presença 

brasileira na conexão repressiva no Cone Sul. 

As penas brasileiras na Condor, ao contrário do que alguns pensam, não minimiza o papel do 

Brasil na conexão repressiva multinacional, apesar do descompasso de tempo. 

A Condor, alegam, nasceu no momento em que a esquerda armada já estava dizimada no 

campo e nas cidades brasileiras: o Araguaia tinha se transformado num cemitério clandestino e 

os sobreviventes da guerrilha urbana gemiam nos porões do DOI-CODI. 

Há um problema nesse raciocínio: imaginar que a ditadura brasileira, só pela fatalidade do 

calendário, era um sócio menor da Condor é conceder a mesma indulgência matemática da 

‘ditabranda’, ancorada em estatísticas de sangue que comparam as centenas de mortos no 

Brasil aos milhares de vítimas na Argentina, como se esse relativismo insensato redimisse a 

truculência institucional de duas décadas dos generais brasileiros. 

Na irmandade da Condor, o Brasil não era um primo distante, alheio, alienado. 

O Brasil era apenas o irmão mais velho, mais forte, mais influente — talvez o mais 

dissimulado, certamente o mais cínico —, que fez o que era necessário fazer para organizar e 

sustentar a máquina de morte montada pelas ditaduras irmãs do Cone Sul. 

O Brasil não fez menos do que ninguém e, às vezes, fez primeiro e fez pior. 

Com exceção do venerando Paraguai, a ditadura no Brasil é mais antiga do que a dos vizinhos 

— nove anos mais precoce do que a do Uruguai e do Chile, 12 anos mais velha do que a da 

Argentina. Com a maioridade de seus 21 anos, o regime militar brasileiro durou quatro anos 

mais que o chileno, nove mais que o uruguaio, 14 mais que o argentino. E sem brandura. 

O ‘Esquadrão da Morte’, que seria traço marcante da Condor, estreou no Brasil em 1968. 

Meses depois, como nome mais temido do esquadrão agregado à repressão política de São 

Paulo, o delegado do extinto DOPS paulista Sérgio Fleury esteve em missão no Uruguai, 

pouco antes da criação da Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), braço 

executor da polícia política financiada pelos Estados Unidos e por seu homem em Montevidéu, 

o americano Dan Mitrione. 

O esquadrão brasileiro ecoou em 1973 em Buenos Aires, quando a extrema-direita peronista 

montou a Triple A, a Aliança Anticomunista Argentina que a Condor de Buenos Aires 

assumiu como método e prática no golpe que viria três anos mais tarde. 

O coronel de cavalaria Paulo Malhães, o “Dr. Pablo” do CIE, integrava o time brasileiro que 

nos idos de setembro de 1973, sob as arquibancadas do Estádio Nacional de Santiago do Chile, 

ensinava aos homens de Pinochet o jogo duro do interrogatório aprendido na Escola das 

Américas. 

A primeira Acta Institucional da ditadura uruguaia data de junho de 1976, doze anos após o 

Brasil editar o Ato Institucional nº1 de abril de 1964 , abrindo a série de 17 atos institucionais 

que davam uma fachada legal ao poder deslocado do Congresso para os quartéis. No Uruguai, 

o modelo brasileiro exigiu apenas nove atos institucionais de força. 

A Argentina tinha o Sheraton, o Brasil exibia o Hilton. 

Mas, como sempre, os brasileiros chegaram primeiro. O mais famoso centro de torturas do 
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Brasil, o DOI-CODI do Exército em São Paulo, foi instalado em 1970 na delegacia policial de 

uma esquina da rua Tutoia. Ali passaram mais de 2.500 presos, pelo menos 52 morreram. 

“Agora você vai conhecer o Tutoia Hilton”, diziam os agentes do DOI-CODI, brincando com 

a fama do lugar. 

Somente seis anos depois surgiu o ‘Sheraton’ argentino, que tentava reproduzir o humor 

brasileiro logo após o golpe que derrubou Isabelita Perón. Funcionava na pequena 

subcomissaria de polícia de Villa Insuperable, um prédio de dois andares, com garagem no 

térreo e celas de tortura no piso superior, na cidade de La Matanza, a mais populosa da Grande 

Buenos Aires. 

O ‘Sheraton’ era apenas um dos 60 CCDs – ‘centros clandestinos de detenção’ – montados só 

em Buenos Aires. Em 1976, ano do golpe na Argentina, chegaram a funcionar 610 CCDs, 

espalhados em cinco zonas militares. Só na área 232 da zona 2, que abrangia seis províncias e 

22 centros clandestinos para uma população de 6 milhões de argentinos, havia cinco CCDs — 

um deles, na cidade de Posadas, abrigado numa escolinha para mudos. 

Um serial-killer 

Era uma máquina de morte essencial para cumprir a promessa do general Jorge Videla na 

conferência dos exércitos em Montevidéu: ‘Deverão morrer na Argentina todas as pessoas 

necessárias para a segurança do país…’. 

A gana matadora de Videla tinha a adesão até da presidente que ele derrubaria seis meses 

depois: ‘Temos que matar e aniquilar a todos os guerrilheiros’, bradou Isabelita Perón em 1975 

diante das tropas da V Brigada de Infantaria de Montanha, em Tucumán, onde o Exército 

combatia o foco guerrilheiro do grupo trotskista ERP. 

A cinco quadras de onde falava a presidente, na saída oeste de Famaillá, cidade a 40 km da 

capital da província, estava o prédio inacabado de uma escolinha rural onde o Exército fincou 

o primeiro CCD do país, conhecido como La Escuelita. Ali padeceram 1.507 pessoas, nas 

contas modestas do general Acdel Edgardo Vilas, comandante do ‘Operativo Independencia’. 

O Brasil, como sempre, chegou à frente. 

Em 1969, seis anos antes da escolinha pioneira em Tucumán, o CENIMAR, o serviço secreto 

da Marinha, instalou um CCD em uma casa abandonada em São Conrado, bairro nobre da 

zona sul do Rio de Janeiro, vizinho à maior favela do Brasil, a Rocinha. No final do ano 

seguinte, 1970, o CIE instalou o CCD hoje mais famoso do país numa casa emprestada ao pé 

do morro numa rua isolada de Petrópolis, na zona serrana do Rio: a ‘Casa da Morte’. 

Conhecida como ‘Codão’, superlativo de DOI-CODI, a casa então clandestina era organizada 

pelo Dr. Pablo, o mesmo coronel do CIE que interrogou brasileiros no golpe de Pinochet. O 

CCD de Petrópolis era o modelo para outros nove centros clandestinos de detenção espalhados 

pelo país. 

Muitos presos entraram na casa, só um sobreviveu – a guerrilheira Inês Etienne Romeu, após 

96 dias de estupros e torturas. O primeiro morto do lugar pode ter sido o sociólogo Carlos 

Alberto Soares de Freitas, dirigente da VAR-Palmares, executado dias após ser preso em 

fevereiro de 1971. Um mês antes, confirmando a transformação da tropa em esquadrão da 

morte, o general Humberto de Souza Mello assumiu o comando do II Exército, em São Paulo, 

dando ordem para executar os guerrilheiros. 

Numa visita ao DOI-CODI da Tutoia, o general deixou a diretriz ainda mais clara a um 

delegado da tropa: ‘Matem os terroristas, matem os carteiros que entregam as cartas. [Matem] 

os familiares, os amigos, seja o que for. Só não quero que morra nenhum de vocês’. 
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Aqui, mais uma vez, o Brasil chegou à frente da Argentina. 

A frase de 1971 do general Souza Mello, confissão demente de um serial-killer fardado e 

matriz do pensamento matador que contaminava o Exército brasileiro, inspirou cinco anos 

depois uma boçalidade semelhante do general argentino Ibérico Saint Jean, nomeado 

interventor na província de Buenos Aires. 

Em maio de 1976, dois meses após o golpe de Videla, o general Saint Jean trovejou: ‘Primeiro, 

mataremos todos os subversivos. Depois, seus colaboradores. Mais tarde, os seus 

simpatizantes. Então, mataremos os que permanecerem indiferentes. E, finalmente, vamos 

matar os indecisos…’ 

A intimidade nada retórica das ditaduras de Brasil e Argentina, base para a conexão da Condor 

entre os dois mais fortes regimes do Cone Sul, desmente a blandícia dos generais brasileiros e 

realça a face sangrenta dos argentinos. 

O mendigo dos generais 

Dois nomes civis marcam bem a identidade e os métodos que levam à conexão criminosa entre 

Brasília e Buenos Aires: o brasileiro Antônio e o argentino José. 

Antônio Delfim Neto era, no Brasil, o que José Alfredo Martínez de Hoz era na Argentina. 

Ambos poderosos ministros da Economia dos dois generais mais duros (Médici e Videla) do 

ciclo militar, tinham a mão de ferro dos quartéis para manter o garrote apertado sobre as 

fábricas, os sindicatos e os trabalhadores. 

O argentino, como sempre, chegou depois do brasileiro. 

Em meados de 1969, o ministro brasileiro, mendigando em nome das Forças Armadas, reuniu 

15 grandes banqueiros num almoço em São Paulo e passou o chapéu para financiar o combate 

à subversão pela coordenação repressiva da Operação Bandeirantes, a OBAN, antecessora dos 

DOI-CODI. 

Quando chegou a sobremesa, Delfim já tinha recolhido US$ 1,7 milhão para repassar ao 

general Ernani Ayrosa, chefe do Estado-Maior do II Exército. 

A partir dali, os rapapés com a repressão ficaram a cargo da Fiesp, a mais poderosa entidade 

industrial do país, que reunia a patota de Delfim. Quem passava o chapéu entre os empresários 

era o dinamarquês naturalizado brasileiro Henning Boilesen, presidente do Grupo Ultra (gás 

engarrafado e outras atividades), que emprestava caminhões para ações da OBAN e tinha 

acesso franqueado ao porão do DOI-CODI da Tutoia para se deliciar com sessões de tortura. 

Boilesen foi assassinado a tiros numa rua de São Paulo, em abril de 1971, por um comando 

(…). Delfim Netto compareceu, compungido, ao seu enterro. 

Passados 42 anos do funeral, Delfim ainda hoje finge não saber por que morreu metralhado o 

amigo dos porões. Antes ‘czar da economia’ da ditadura, hoje ‘Professor Emérito’ da USP, 

agora conselheiro dos presidentes Lula e Dilma Rousseff, guru do PT e colunista da imprensa 

de esquerda (…). 

O homem que coletou fundos para o DOI-CODI que torturou a guerrilheira Dilma Rousseff no 

governo Médici alega ainda hoje que não sabia das torturas e, com candura ou caradura, diz 

que acreditava nas mentiras de Médici. 

Jura Delfim: “A administração civil era absolutamente independente, nunca houve qualquer 

interferência… Uma vez perguntei ao presidente se havia [tortura], ele me respondeu que não 

havia nada. Acreditei. O Médici era mais sério do que parece”. 
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O José argentino fez em 1975 o que o Antônio brasileiro já fazia em 1969: estreitou seus laços 

com os militares. 

Presidente da maior siderúrgica do país, a Acindar, José Martínez de Hoz procurou o então 

chefe do Estado-Maior do Exército, general Jorge Videla, para encerrar uma greve de 59 dias 

dos metalúrgicos na planta de Villa Constituición. 

A tropa veio, prendeu, sequestrou e matou alguns dos grevistas. Instalou-se ali o CCD da 

Acindar, um dos primeiros centros clandestinos de detenção que assombrariam a Argentina. 

Quando Videla deu o golpe, em março de 1976, Martínez de Hoz tornou-se o Delfim Netto da 

ditadura, gerindo a economia pelos próximos cinco anos. 

O José argentino, como o Antônio brasileiro, também acreditava que o seu general era um 

homem sério. 

Noite e névoa 

A simbiose dos regimes militares na luta contra o inimigo comum venceu desconfianças 

seculares na região. 

As fronteiras refletem isso. 

De norte a leste, a divisa brasileira é líquida e arenosa, com o recorte dos 9.200 km de litoral 

banhado pelo Atlântico. De sul a oeste, os limites do país se estendem por 16.800 km, boa 

parte encoberta pela floresta, outro tanto seguindo o leito de rios, um pedaço menor 

escancarado pela fronteira seca, sem obstáculos. Apenas 3.600 km compreendem a divisa com 

os três vizinhos do sul – Uruguai, Argentina e Paraguai -, irmãos na ditadura e na Condor. 

Não é por acaso que o mais poderoso grupamento militar do país seja o III Exército — hoje 

Comando Militar do Sul, que reúne mais de 50 mil homens, ¼ da força terrestre brasileira, 

com 18 oficiais-generais, 160 organizações militares, 75% da artilharia e 90% dos 1.700 

tanques de guerra do país. 

Foi pelas fronteiras guarnecidas pelas tropas sulistas que transitaram os refugiados e 

insurgentes do Cone Sul, uns saindo em busca da segurança do exílio na Europa, outros 

voltando do exterior para a resistência no coração da ditadura. 

Entre eles, na caça de uns e outros, além das fronteiras da lei, estavam os homens sem farda e 

sem limites físicos e morais que agiam como forças encobertas no breu da escuridão e na treva 

do terror do Estado. Seguiam a lógica assassina do decreto de 1941 de Hitler, o Nacht und 

Nebel, a noite e a névoa que ocultavam os esquadrões hunter-killer do nazismo na caçada e no 

desaparecimento forçados dos dissidentes. 

Uma operação metódica, um combate programado que permitia o sumiço sem rastros, sem 

explicação, sem destino. No segundo semestre de 1978, o Exército argentino reformou uma 

velha estação de ônibus em um bairro de classe média, Floresta, a oeste de Buenos Aires. 

Instalou-se ali o CCD Olimpo, onde 700 pessoas foram torturadas. Só 50 sobreviveram. 

Perguntado sobre o paradeiro final dos cadáveres que saíam do Olimpo para um aeroporto 

próximo, um caminhoneiro respondeu com a poesia tétrica daqueles tempos: ‘Vão para a 

névoa de nenhum lugar’. 

No ambiente nebuloso do terror de Estado, a máquina de morte só é eficaz quando ela age de 

forma coordenada, dentro e fora de suas fronteiras. A interação interna entre as forças de 

segurança nacionais e a conexão externa com os serviços de inteligência dos países vizinhos é 

que permitem a ação transnacional da repressão no Cone Sul. 

É neste ninho que nasce a Condor. Mas é a conexão que explica — antes, durante e depois da 
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Condor — o ambiente terrorista estatal que mergulhou os cinco maiores países do sul do 

continente em quase um século acumulado de noite e névoa. 

Os militares brasileiros estavam conectados há muito tempo. Em agosto de 1965, o chefe do 

Exército argentino, general Juan Carlos Onganía, que derrubaria o presidente Arturo Illía 

menos de um ano depois, visitou em Brasília o general Humberto Castelo Branco, que tinha 

derrubado o presidente João Goulart, pouco mais de um ano antes. 

No QG do Exército brasileiro, Onganía bradou contra o comunismo, ‘inimigo fluido, tenaz, 

sinuoso’, pregando ‘a unidade dos exércitos, especialmente Argentina e Brasil, para combater 

o inimigo comum, superando as fronteiras estatais para delimitar novas fronteiras ideológicas’. 

O fantasma da conexão que diluía limites nacionais surgiu em 1960, sob a assombração do 

comunismo materializado em Cuba com a revolução de Fidel Castro. 

Sob influxo dos Estados Unidos, os chefes militares do continente se juntaram na Conferência 

dos Exércitos Americanos (CEA), que iria coordenar a frente militar anticomunista de onde 

nasceria a Condor. Os cinco primeiros encontros, sintomaticamente, foram em território 

estadunidense. 

Obsessão sem fronteiras 

A partir de 1965, no Peru, o CEA se reuniu de forma alternada e bienal, em anos ímpares, nos 

outros países da região. No espaço de um quarto de século, entre a 4ª CEA (realizada nos 

Estados Unidos em 1963, um ano antes do golpe no Brasil) e a 18ª CEA (reunida na 

Guatemala em 1989, ano da queda do Muro de Berlim), os generais do continente tiveram 15 

encontros de cúpula — e em 14 deles estavam expressos no programa, como tema obrigatório, 

a segurança interna, a guerra revolucionária e o combate à subversão comunista. 

Os comandantes brasileiros também só pensavam naquilo. No início de setembro de 1973, 

uma semana antes do golpe de Pinochet, o general brasileiro Breno Borges Fortes, chefe do 

Estado-Maior do Exército, pregou na 10ª CEA, na Venezuela: ‘Devemos ampliar a troca de 

experiências, de informações e ajuda técnica entre os camaradas de armas na guerra ao 

comunismo’. 

Na primeira semana de novembro de 1974, o general paraguaio Rafael Guanes Serrano, chefe 

do Departamento de Inteligência do ditador Alfredo Stroessner, passou cinco dias em Brasília 

liderando a terceira Conferência Bilateral de Informações com a ditadura de Ernesto Geisel. 

Aluno da academia brasileira das Agulhas Negras na década de 1950, Guanes perambulou, no 

trepidante período de 1972 a 1981, em pelo menos 25 missões oficiais nos países do Cone Sul. 

A mais importante delas aconteceria em Santiago do Chile, um ano depois da reunião de 

Brasília, quando firmaria pelo Paraguai o documento de fundação da Condor. 

Em 1975, na 11ª CEA de Montevidéu, o general Videla prometeu matar todos os que 

ameaçassem a segurança nacional. Dois anos depois, em Manágua, na 12ª CEA, o comandante 

do Exército argentino Roberto Viola reforçou: ‘A guerra ideológica não respeita fronteiras’. 

Na 13ª CEA, diante dos 18 exércitos presentes em Bogotá em 1979, Viola justificou o combate 

sem limitações geográficas: ‘O ponto de vista comum da legalidade me parece ter perdido seu 

sentido, quando se refere à agressão marxista’. 

O chefe da delegação brasileira, general Francisco de Mattos Jr., vice chefe do Estado-Maior 

do Exército, fez coro com Viola: ‘Estivemos de acordo em quase tudo’. Ao lado do Uruguai, 

Chile, Paraguai e Argentina, com quem fundara a Condor quatro anos antes, o Brasil da 

‘abertura’ do general Figueiredo foi um dos sete países linha-dura que prometeram apoio 
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‘profundo e total’ na guerra ao comunismo. 

O comunismo se foi, mas ficou a paranoia. 

Apesar da subversão dizimada, a guerra continuava em plena democracia. No governo Sarney, 

dois anos após a retirada do último general do Palácio do Planalto, o Brasil mantinha o dedo 

no gatilho. 

Na 17º CEA, que reuniu 15 exércitos do continente em novembro de 1987 em Mar del Plata, 

Argentina, todos os protocolos assinados eram sigilosos. 

O motivo de tanto segredo fica claro na leitura do último documento, exatamente o ‘Acordo nº 

15’, que previa ações dos Exércitos nos ‘demais campos do poder’, além das medidas 

estritamente do campo militar, ‘para a segurança e defesa do continente americano contra o 

MCI’, sigla do sinistro Movimento Comunista Internacional. 

No informe sobre a ‘subversão no Brasil’, o general-de-brigada Paulo Neves de Aquino 

disparou na testa da Constituinte convocada pelo presidente civil José Sarney, garantindo que, 

‘dos 559 membros da Assembleia Geral Constituinte, cerca de 30% são militantes ou 

simpatizantes das OS (organizações subversivas)’. 

Outro protocolo secreto mostrava que a garra da Condor, depenada pela queda das ditaduras 

no final da década de 1980, continuava uma obsessão para os generais. O ‘Acordo nº 8’ fala 

em ‘situação de inteligência combinada’ a cargo de uma central supranacional de inteligência. 

Era o velho bico da Condor, sob o pretexto de catar ‘informação e inteligência’ sobre o MCI 

para os quartéis do CEA. 

O oficial mais graduado do Brasil em Mar del Plata era o general-de-divisão Carlos Tinoco 

Ribeiro Gomes, vice chefe do Estado-Maior e, três anos depois, ministro do Exército na 

presidência frenética de Fernando Collor. 

A manopla e a luva 

No auge da paranoia anticomunista, quando a Condor estava ativa e operante, a repressão 

brasileira no exterior se amparava em dois braços musculosos — um civil, outro militar, 

ambos camuflados no aparato da diplomacia. 

A mão militar usava a manopla dos agregados militares das embaixadas, a Rede Agremil, onde 

os órgãos de inteligência infiltravam seus agentes sob o disfarce de adidos militares. 

A mão civil calçava as luvas de pelica do CIEx, o Centro de Informações do Exterior, o 

serviço secreto que o Itamaraty infiltrou nas embaixadas a partir de 1966, por obra e graça de 

seu criador, o ex-capitão de cavalaria e diplomata Manoel Pio Correa. 

Em junho de 1964, três meses após o golpe, como fiel suporte da CIA no Rio de Janeiro, Pio 

Correa foi transferido para a embaixada brasileira em Montevidéu para ajudar na vigilância ao 

grupo de exilados de João Goulart e Leonel Brizola. Nas 20 mil páginas do arquivo secreto do 

CIEx de Pio Correa estão os nomes de 64 dos 380 brasileiros mortos ou desaparecidos na 

ditadura, alguns deles capturados pela Condor. 

O CIEx do embaixador atuava em conúbio com os agentes infiltrados nas embaixadas pelo 

CIE, CENIMAR, CISA e SNI — os serviços secretos do Exército, Marinha, Aeronáutica e 

Palácio do Planalto —, que formavam o abecedário letal do regime. Essa conexão produzia as 

informações e as decisões que tornavam a Condor operacional e eficaz. 

A cumplicidade de diplomatas e militares obrigou a Comissão Nacional da Verdade (CNV) a 

criar dois grupos de trabalho com áreas fronteiriças: o GT Operação Condor e o GT de 

Exilados e Estrangeiros. 
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Um grupo de 34 diplomatas, de conselheiros a embaixadores, estava sob investigação no GT 

Estrangeiros em 2013, enquanto o GT Condor filtrava uma relação do Itamaraty com nomes de 

194 adidos das Forças Armadas lotados em embaixadas brasileiras no santuário da Condor: 54 

na Argentina, 49 no Uruguai, 48 no Paraguai e 43 no Chile. 

Os diplomatas e adidos militares desses postos têm conhecimento, ou envolvimento ou 

participação ativa em pelo menos 17 casos de brasileiros desaparecidos no sul do continente 

(Argentina, Bolívia e Chile) em ações coordenadas da repressão regional. 

A intimidade da repressão brasileira com seus parceiros no exterior está expressa numa 

circular secreta da Armada Argentina, de janeiro de 1976, dois meses antes do golpe de 

Videla, dando passe livre para operações antissubversivas numa zona de Buenos Aires a sete 

agentes do SNI, lotados na embaixada brasileira. 

São dois majores, dois capitães e três agentes, com número de código e codinomes, como 

Trucha, Rayo, Puma, Rato, Luz. O oficial de enlace do SNI era o capitão Mário Lagos, código 

003, Letra C, codinome Espina. 

A conexão entre os militares dos dois países, base essencial para pouso e decolagem da 

Condor, independia da ditadura. 

Em 19 de março de 1976, cinco dias antes do golpe que derrubou Isabelita, o adido naval da 

embaixada brasileira em Buenos Aires, capitão de mar-e-guerra Lima Cardoso, foi ao QG da 

Armada acertar os detalhes da visita iminente do ministro da Marinha do Brasil, almirante 

Geraldo Azevedo Henning. 

Depois da conversa com o almirante Emílio Massera, comandante da Armada, o adido voltou 

com um detalhe intrigante que obrigou o embaixador João Baptista Pinheiro a enviar a Brasília 

um telegrama secreto e urgente, às 20h35 daquela sexta-feira. 

O adido naval, alertava o embaixador, notou que o almirante Massera fez de próprio punho 

algumas correções no programa da visita. Onde se lia “Audiência com a Senhora Presidente”, 

Massera risco e emendou: “Audiência Presidencial. 

Assim, com a sutileza de um porta-aviões, o almirante Massera fez a emenda que antecipava 

aos brasileiros já na sexta-feira a radical mudança de gênero e de regime que a Casa Rosada 

sofreria na quarta-feira com a troca da presidente Isabelita Perón pela junta militar do 

almirante Massera, do brigadeiro Agosti e do general Videla. Sete meses depois, a 

cumplicidade entre as ditaduras de Geisel e Videla era total. 

Um grupo de agregados estrangeiros, incluindo os adidos do Exército e da Marinha na 

embaixada brasileira, foi convidado a visitar a zona de operações antiguerrilha em Tucumán, a 

noroeste de Buenos Aires. Para disfarçar, avisaram que a viagem tinha a direção oposta, a 

sudeste da capital, num balneário em Mar del Plata. 

Para reforçar a camuflagem, os adidos foram obrigados a vestir uniformes de campanha do 

Exército argentino. Não adiantou nada: “Hoje pela manhã, no entanto, o noticiário radiofônico 

anunciava a presença em Tucumán da comitiva de adidos”, lamentou-se no telegrama o 

frustrado embaixador brasileiro. 

Após o golpe, de um lado e outro da fronteira, a integração repressiva ficou ainda menos sutil, 

com favores mútuos e mais explícitos. Em maio de 1976, o III Exército, área de atuação 

central da Condor, distribuiu um pedido de busca confidencial sobre 91 exilados brasileiros na 

Argentina, localizados com a ajuda da repressão vizinha. 

Um dos nomes da lista era o do ex-presidente João Goulart, identificado com o endereço de 

seu escritório na avenida Corrientes, 319, sala 347, invadida por agentes argentinos semanas 
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depois. Em outubro de 1976, o Brasil devolveria o favor, difundindo pelo CIE, o serviço 

secreto do Exército, uma lista de 149 pessoas na mira da Condor argentina. 

A repressão brasileira determinava a localização, vigilância e prisão imediata de quem fosse 

localizado. Da lista, 22 pessoas continuam desaparecidas até hoje. O chefe do Setor de 

Operações do CIE, na época, era o coronel Brilhante Ustra, o homem do DOI-CODI da Tutoia. 

A crônica de sangue e medo que marca a Operação Condor afeta milhares de pessoas e suas 

famílias no Cone Sul assombrado pela ação clandestina e terrorista da repressão transnacional. 

O Brasil foi protagonista dessa história de horror ainda impreciso, oculto pela névoa do sigilo, 

camuflado pela treva do desaparecimento forçado. 

Dentro e fora das suas fronteiras, caçando dissidentes ou devolvendo refugiados pela fronteira 

do crime e da ilegalidade, a repressão brasileira coordenou suas operações com as ditaduras 

vizinhas — e cumpriu assim os requisitos bandoleiros da Condor —, antes, durante e após sua 

fundação no Chile. 

Três casos exemplares, ao longo de uma década, revelam o engajamento visceral do Brasil 

num empreendimento assassino que o país, como sempre, não assume. 

Buenos Aires, dezembro de 1970. 

O ex-coronel de Cavalaria Jefferson Cardim de Alencar Osório, exilado no Uruguai, foi o 

primeiro insurgente armado contra a ditadura. Comandou em 1965 uma frustrada guerrilha de 

23 guerrilheiros que durou 36 horas, no sul do país, até ser cercado e preso. 

Regressou ao exílio após torturas em três quartéis. Voltou a ser preso na Argentina na tarde de 

sexta-feira, 11 de dezembro, ao descer do ferry-boat que liga Montevidéu a Buenos Aires. A 

operação mostra a coordenação repressiva do Brasil em três países, antecipando o voo da 

Condor. Jefferson ainda atravessava o Rio da Prata, junto com o filho de 18 anos e um 

sobrinho, quando começou a se mover a engrenagem da repressão. 

O adido na embaixada em Buenos Aires, coronel Nilo Caneppa da Silva, informou sobre o trio 

de viajantes ao órgão de inteligência da Polícia Federal argentina, a Direção de Coordenação 

Federal. Com o carro cercado por quatro homens armados, Jefferson foi preso ao desembarcar, 

cena acompanhada de longe pelo coronel Caneppa. 

Os detidos foram levados até o gabinete do coronel Jorge Cáceres Monié, superintendente da 

inteligência, no último andar de um prédio na avenida Belgrano, no centro da cidade. Dali, já 

algemados e encapuzados, os presos desceram ao submundo do terror, no subsolo 4 do 

edifício. 

Lá, pai e filho apanharam, levaram choques, foram torturados com vela derretida no ânus. 

Cáceres ligou para a embaixada brasileira e pediu a presença de Caneppa, que compareceu na 

companhia do adido da Força Aérea Brasileira (FAB) em Montevidéu, coronel-aviador 

Leuzinger Marques Lima, justamente o homem que vigiava os passos de Jefferson no Uruguai. 

Na manhã de sábado, 12, Caneppa informou da prisão ao embaixador brasileiro, Antônio 

Azeredo da Silveira, a quem pediu um avião para levar os presos ao Brasil. Apenas 26 horas 

após a prisão, em pleno sábado, o ditador de plantão, general Roberto Levingston — um 

presidente tampão entre os generais Juan Carlos Onganía e Alejandro Lanusse — assinou o 

decreto de expulsão. 

O embaixador descobriu em Buenos Aires, por acaso, um jatinho da FAB que servia ao 

ministro do Trabalho de Médici, Júlio Barata. Um detalhe que salvou a vida de Jefferson e seu 

filho: o ministro era sogro de um sobrinho do preso e muito amigo de Corina, mãe do coronel. 
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Assim que soube pelo ministro da prisão do filho, dona Corina avisou muita gente – e a notícia 

foi divulgada pelo mais famoso colunista social do país, Ibrahim Sued, que deu ‘bola branca’ 

para a prisão de Jefferson. Prisão confirmada, o preso já não podia mais ser ‘desaparecido’. 

Na noite de sábado, o adido aeronáutico em Buenos Aires, coronel-aviador Miguel Cunha 

Lanna, avisou que o Ministério da Aeronáutica, em Brasília, tinha autorizado o embarque de 

Jefferson e do filho no jato do ministro. Às seis horas da manhã de domingo, 13, eles foram 

retirados da cela e, ainda algemados, embarcaram num comboio de quatro carros que tomou o 

rumo da base de El Palomar, sede da 1ª Brigada da Força Aérea, na zona oeste da capital. 

Militares brasileiros e argentinos uniformizados aguardavam na pista, ao lado do jatinho 

branco com o brasão da FAB. Mas eles só embarcaram após a chegada do Mercedes-Benz 

preto, com chapa diplomática, de onde desceu o embaixador Azeredo da Silveira. 

O diplomata recebeu um documento, que leu e assinou. A ditadura brasileira recebia os presos 

e passava o recibo. Jefferson e o filho viajaram algemados, vigiados por dois funcionários da 

embaixada, dois sargentos (armados com metralhadora INA e pistolas Colt 45) e o adido 

aeronáutico, coronel Leuzinger. O jatinho foi recepcionado na pista da base aérea do Galeão, 

no Rio de Janeiro, pelo comandante da 3ª Zona Aérea, João Paulo Moreira Burnier, o 

brigadeiro mais radical da Aeronáutica brasileira. Jefferson e o filho, de novo encapuzados, 

foram levados para tortura nas celas do CISA, o serviço secreto da Força Aérea, comandado 

pelo brigadeiro Carlos Afonso Dellamora. Jefferson ficou sete anos preso. O filho ficou detido 

ainda dois meses, até ser libertado, de repente, sem qualquer processo. 

O sucesso do primeiro voo da Condor, ainda sem nome, fez muito bem às carreiras de dois 

personagens centrais do sequestro em Buenos Aires. O coronel Caneppa chegou a general e, 

em 1973, era o diretor da Polícia Federal no Governo Médici, em Brasília. O embaixador 

Azeredo da Silva foi brindado com o posto máximo da carreira, assumindo o Itamaraty como 

chanceler do Governo Geisel, quando o Brasil ajudou a fundar a Condor no Chile. 

Porto Alegre, novembro de 1978. 

A prisão de dez militantes do clandestino Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) em 

Montevidéu, no início de novembro de 1978, desencadeou uma sequência de eventos que 

levou ao mais retumbante fracasso da Operação Condor, com ressonância internacional. As 

revelações das torturas excitaram a repressão uruguaia, com a possibilidade de capturar o líder 

do PVP, Hugo Cores, que vivia oculto no Brasil. A chave para isso era a localização em Porto 

Alegre de um casal de uruguaios, Lilián Celiberti e Universindo Rodríguez Diaz, que faziam a 

ponte entre os insurgentes de Montevidéu e os órgãos de direitos humanos na Europa, com a 

mediação de Hugo Cores. O casal era a isca perfeita para fisgar o peixe grande do PVP. A 

Condor tinha um alvo em Porto Alegre. 

Esta era uma missão para Rojo Maíz (Milho Vermelho), o codinome de rádio do coronel 

Calixto de Armas, chefe do Departamento 2 do Comando Geral do Exército. Acima dele havia 

apenas o general Manuel J. Nuñez, chefe do Estado-Maior, e o supremo-comandante, general 

Gregório Goyo Álvarez. Abaixo do coronel De Armas estava a máquina repressiva do 

Uruguai, que pairava sobre as quatro divisões de Exército através do OCOA, sigla do temido 

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, e seu braço operacional, a 

Compañia de Contrainformaciones, o esquadrão hunter-killer que fazia e acontecia no país. 

A dupla OCOA-Compañia correspondia ao DOI-CODI brasileiro. 

Quando De Armas assumiu o Departamento 2, em agosto de 1977, o chefe do Setor de 

Operações do CIE em Brasília era um velho amigo: o coronel Brilhante Ustra, o criador do 

DO-CODI da Tutoia. Em novembro de 1978, o departamento de inteligência do Estado-Maior 

em Montevidéu entrou em contato com o responsável pela DOI-CODI gaúcho, a chefia do 
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Estado-Maior do III Exército, em Porto Alegre, pedindo passe livre para a Condor uruguaia. O 

sucessor de Ustra no destacamento de operações do CIE, nesta época, era o tenente-coronel 

José Antônio Nogueira Belham — o mesmo Belham que em janeiro de 1971, como major, 

comandava o DOI-CODI do Rio de Janeiro que torturou, matou e desapareceu com o corpo do 

deputado Rubens Paiva, segundo denúncia feita agora pela Comissão Nacional da Verdade. 

Consultado em Brasília, o chefe do CIE, general Edison Boscacci Guedes, ex-adido militar na 

embaixada do México, autorizou o voo da Condor uruguaia em Porto Alegre. A parte 

brasileira ficou a cargo do DOPS do delegado Pedro Seelig, conhecido como o ‘Fleury do 

Sul’: só com sua tropa, o policial havia dizimado a esquerda armada no sul, poupando ao DOI-

CODI local o serviço sujo que o Exército precisava fazer, sem intermediários, no Rio e em São 

Paulo. Na primeira semana de novembro, a cúpula da elite repressiva uruguaia desembarcou 

em Porto Alegre. 

O comandante da Compañia de Contrainformaciones, major Carlos Alberto Rossel, chegou 

com o subcomandante, major José Walter Bassani, e o chefe da seção técnica, capitão Eduardo 

Ramos. Na segunda semana, foram rendidos pelo capitão Glauco Yannone, chefe da seção 

administrativa, aluno do ‘curso de inteligência militar 0-11’ na Escola das Américas. Foi ele 

quem, ao lado de Seelig, deteve Lilián Celiberti na Rodoviária de Porto Alegre na manhã de 

domingo, 12 de novembro. Horas depois, localizado seu apartamento, prenderam lá 

Universindo Rodríguez e os dois filhos de Lilián, Camilo (8 anos) e Francesca (3). 

Durante horas, o casal foi torturado na sede do DOPS, no prédio da Secretaria de Segurança 

Pública. Universindo ficou pendurado até a madrugada no pau-de-arara, golpeado 

incessantemente pelo capitão. Yannone bateu tanto que ficou com o punho doído. De repente, 

sentou no chão, tirou o calçado e continuou a golpear o preso, algemado, com o salto do 

sapato. Resumo da cena: era um oficial de um Exército estrangeiro torturando um preso na 

masmorra da polícia política local, no interior da sede da segurança pública, diante de policiais 

e agentes públicos brasileiros, coniventes e cúmplices de uma ação repressiva sem qualquer 

base legal ou moral. 

Um absurdo que só a Condor permite, um crime que só o terror de Estado explica. 

Cinco dias depois, a Condor desabou, quando a ratonera armada pela repressão para capturar 

Hugo Cores foi desmascarada no apartamento de Lilian, mantida ali sob a guarda do DOPS e 

do capitão uruguaio Eduardo Ferro, chefe do setor de operações da Compañia. Em vez do 

chefe do PVP, como eles esperavam, quem bateu à porta foram dois jornalistas da sucursal da 

revista Veja, alertados por um telefonema anônimo de Cores. A quebra do sigilo obrigou a 

Compañia a abortar o sequestro, forçando os sequestradores à fuga apressada para o Uruguai. 

Em 2007, numa entrevista em rede nacional de TV no Uruguai, o próprio capitão Eduardo 

Ferro reconheceu: ‘Havia coordenação com os Exércitos regionais. Eu fiz o translado das 

pessoas do Brasil para o Uruguai. Elas foram presas pela polícia e pelo Exército do Brasil. É 

só o que posso dizer’. 

O sequestro de Porto Alegre virou um fiasco internacional, o que impediu o desaparecimento 

de praxe dos sequestrados. Mesmo assim, Lilián e Universindo foram condenados pela 

ditadura a cinco anos de prisão pela falsa ‘invasão’ do Uruguai. Preocupado com o vexame 

que expôs o governo brasileiro diariamente no ocaso de seu mandato, o general Geisel 

resolveu reforçar a farsa uruguaia. Convocou o general Figueiredo, já indicado como seu 

sucessor no Planalto, e deu ordens para resolver o caso. O ex-chefe do SNI, que escalou o time 

do Brasil na fundação da Condor, repassou o problema para o general que o tinha substituído 

no SNI, Octávio Medeiros. 

Na primeira semana de janeiro de 1979, o general Medeiros desceu em Porto Alegre com o 
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chefe da Polícia Federal, coronel Moacyr Coelho, para uma reunião de cúpula da segurança no 

QG do III Exército. Um dos presentes era o velho amigo do coronel De Armas: o coronel 

Brilhante Ustra, então no comando de uma guarnição de artilharia na Grande Porto Alegre. 

Nasceu dali uma história esdrúxula de outra ‘invasão’, desta vez colocando o casal uruguaio e 

as crianças a bordo de um ônibus de linha que cruzava a fronteira. A farsa foi desmontada pela 

imprensa em poucas horas. 

O Brasil, mero observador na fundação da Condor, virou personagem central do único fiasco 

público da Condor, irritando e constrangendo os três generais mais importantes de Brasília: 

Geisel, o presidente, Figueiredo, o futuro presidente, e Medeiros, o chefe do SNI que sonhava 

um dia ser presidente. 

Foi um vexame internacional, cometido em território brasileiro, sob as asas da ditadura militar, 

deixando para trás dois perseguidos políticos, duas crianças e dois jornalistas, todos vivos para 

lembrar e para contar a história. A Condor jamais havia passado por uma vergonha tão grande. 

Rio de Janeiro, março de 1980. 

Não é um Condor, mas é um monstrengo alado. Com o peso de quase 1.000 homens 

corpulentos e a envergadura de um prédio de quase 15 andares, o Hércules C130-B é um 

caminhão voador, que nunca passa despercebido. Seja pelo tamanho, seja pelo barulho de seus 

quatro turbo-propulsores Rolls-Royce de 19.800 cavalos, uma potência equivalente aos 

motores combinados de 275 carros Gol, o automóvel mais popular do país. 

Pois um Hércules assim barulhento e grandalhão desceu na base aérea do Galeão um pouco 

antes de 12 de março de 1980. Naquele dia, aterrissou ali um avião da Varig, vindo de 

Caracas, no destino final de uma viagem iniciada no México. Os passageiros foram recebidos 

ainda na pista por um inusitado ‘corredor polonês’ de cerca de 30 homens mal-encarados, que 

pareciam procurar alguém. Alguns falavam espanhol. Uma passageira percebeu a armadilha e, 

quando um dos homens a segurou pelo braço, começou a gritar: ‘Somos Mónica Binstock e 

Horácio Campiglia!’ Repetiu o grito de desespero mais duas vezes, até que se calou e sumiu, 

levada com o seu companheiro de viagem. Nunca mais foram vistos com vida. 

O casal era argentino e integrante dos Montoneros, o grupo guerrilheiro da esquerda peronista. 

Campiglia era do comando militar e líder das chamadas TEI, Tropas Especiais de Infantaria 

treinadas pela OLP no sul do Líbano. Os Montoneros exilados executavam um arriscado plano 

de retorno ao país, mas toparam com uma dura reação da ditadura argentina. O grupo de 

recepção no Galeão era formado por agentes do Batalhão 601, a tropa de elite da inteligência 

do Exército, braço operacional da Condor argentina no exterior. Tinham desembarcado do 

Hércules C-130, da Força Aérea Argentina. 

Os detalhes dessa operação foram revelados ao Governo estadunidense, três semanas depois, 

num memorando confidencial do oficial de inteligência da embaixada em Buenos Aires, James 

J. Blystone, ao seu embaixador. Ali, o Brasil ficava definitivamente comprometido com a 

Condor, com a revelação de que a repressão argentina pedira ‘ao seu colega da Inteligência 

militar brasileira permissão para realizar uma operação no Rio’. O memorando informa que a 

luz verde foi concedida para a equipe especial que voou ao Brasil no Hércules da Força Aérea, 

comandado pelo tenente-coronel Román. ‘Ambos foram capturados vivos e voltaram para a 

Argentina no C-130’, informa Blystone. 

Fontes da repressão dizem que Mónica e Campiglia foram enviados para El Campito, o CCD 

de Campo de Mayo, o maior quartel do país, a 30 km do centro de Buenos Aires, onde 

sobreviveram apenas 43 dos 5.000 presos que passaram por lá. O casal do Galeão engrossou a 

lista de mortos. 
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Blystone ouviu que, nas duas semanas anteriores, as forças de segurança tinham capturado na 

Argentina, ainda vivos, 12 integrantes TEI dos Montoneros. Um deles, ex-instrutor num 

campo guerrilheiro da Líbia, tinha mudado de lado para colaborar com a repressão. Quase 30 

anos depois, a história se confirmaria no Rio de Janeiro, pela voz autorizada do coronel Paulo 

Malhães, o organizador da ‘Casa da Morte’ de Petrópolis e responsável em 1980 pelos agentes 

infiltrados do CIE no Rio de Janeiro. Um certo ‘Gringo’, ex-Montonero trazido por um 

coronel do Batalhão 601, agia como agente duplo no Brasil, abastecendo de informações o 

CIE e o SNI e agindo infiltrado junto ao Alto Comissariado da ONU para Refugiados 

(ACNUR). A Argentina bancava US$ 20 mil dólares mensalmente para manter a ‘Operação 

Gringo’ no Rio de Janeiro. 

Há dois anos a ditadura de Videla tinha instalado em Brasília o homem certo para a função: o 

coronel Jorge Ezequiel Suárez Nelson trocou a chefia da central de informações do Batalhão 

601 para assumir no Brasil o posto de adido militar na embaixada argentina, aonde chegou em 

17 de dezembro de 1978 — exatamente um mês após a aparição no apartamento de Lilián 

Celiberti dos dois repórteres da revista Veja que acabaram frustrando o sequestro da Condor 

em Porto Alegre. 

Só em 1980 morreram vinte Montoneros que tentavam retornar à Argentina. O desempenho de 

Suárez foi tão bom em Brasília que ele voltou a Buenos Aires em 1981 como subsecretário da 

Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE). No final do ano Suárez virou general, lotado no 

Estado-Maior Conjunto. A ‘Operação Morcego’, montada pelo Batalhão 601, estava contendo 

a ferro e fogo o retorno da guerrilha peronista, cumprindo a ordem de executar o inimigo ainda 

no exterior. 

Apesar das dimensões superlativas da ação da Condor no Galeão, o Brasil finge que não sabe 

de nada. Um avião de grandes proporções, com uma tropa estrangeira armada a bordo, desce 

na mais importante base aérea do país — e não há registros oficiais sobre isso. O plano de vôo 

do Hércules que decolou da base de El Palomar previa gastar quase três horas e meia no trajeto 

sem escalas de 2.020 km entre Buenos Aires e Rio, apenas na viagem de ida. Só o raciocínio 

ordinário de uma ditadura, como a brasileira, ousaria esconder o pouso e decolagem de uma 

aeronave militar estrangeira numa base da Aeronáutica, sem exibir até hoje os documentos 

necessários para uma operação dessa envergadura. 

Proposta indecente 

É natural que uma ditadura seja cínica. Mas, não é aceitável ver este comportamento numa 

democracia. 

Desde sua criação, há quinze anos, o Ministério da Defesa parece mais preocupado em 

defender os militares do que em exercer seu papel de hegemonia civil sobre os quartéis. O 

atual ministro, Celso Amorim, adotou o mesmo comportamento submisso de seus 

antecessores, negando sempre a existência dos arquivos e documentos essenciais para resgatar 

a memória da ditadura e para reconstruir a história deturpada pela violência e pela censura. 

‘Não existem documentos’, repete teimosamente Amorim, ecoando a ordem unida dos 

generais brasileiros, que parecem ainda imersos na Guerra Fria. 

Desta vez, a Argentina não imita o Brasil. Na sexta-feira, 21, três dias antes do aniversário do 

golpe de Videla, o ministro da Defesa Agustín Rossi fez o que seu colega brasileiro não faz: 

abriu na internet mais de 1.500 documentos com 280 atas secretas da Junta Militar de 1976. 

Aqui, um mês atrás, a Comissão Nacional da Verdade pegou o Ministro da Defesa na mentira. 

Em audiência na sede da Defesa, no dia 18 de fevereiro, os sete comissários da CNV levaram 

ao ministro Amorim um requerimento contundente pedindo sindicância das Forças Armadas 
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para apurar o uso de bases e quartéis para a prática de torturas. 

Com dados consistentes e fatos inquestionáveis, a CNV lista sete unidades do Exército, 

Marinha e Aeronáutica, em quatro capitais diferentes, onde prédios públicos foram usados 

ilicitamente para abusos contra a pessoa humana, caracterizando um desvio de finalidade que 

demanda apuração, responsabilização e reparação. Dois desses prédios são as sedes do DOI-

CODI do coronel Brilhante Ustra, em São Paulo, e do DOI-CODI do general Belham, no Rio 

de Janeiro — onde morreram sob torturas, entre outros, o jornalista Vladimir Herzog e o 

deputado Rubens Paiva. 

O ministro Amorim, sem a escolta de nenhum general na reunião, remexeu-se na cadeira, 

incomodado com o imprevisto requerimento da CNV. E reagiu inesperadamente com uma 

proposta indecente: ofereceu a liberação de documentos militares, em troca da garantia da 

CNV de que não haverá a temida revisão da Lei de Autoanistia, que a ditadura se 

autoconcedeu em 1979, no Governo Figueiredo — o general que se fez representar na 

fundação da Condor. 

Com a altivez devida, os comissários da CNV rejeitaram na hora a barganha imoral proposta 

pelo ministro Amorim. Se documentos existem, eles devem aparecer, sem para isso espichar 

ainda mais o manto de impunidade que protege os torturadores há meio século. 

A oferta inusitada do Ministro da Defesa coloca duas novas questões: os documentos afinal 

existem, desmentindo o que ele e seus generais sempre dizem. E a revisão inevitável da Lei de 

Autoanistia, de fato, inquieta os quartéis. 

O ministro Celso Amorim e todos os seus generais, subordinados de uma presidente que foi 

guerrilheira, presa e torturada no regime militar, esquecem que, mais do que a sombra do 

passado que nos persegue, temos pela frente o futuro que nos desafia diante de um presente 

que não pode nos atemorizar. 

O ministro da Defesa e os chefes militares deste Brasil cínico e esquecido podem aprender 

muito com a sábias palavras do historiador uruguaio Universindo Rodríguez Diaz, o 

sequestrado de Porto Alegre que sobreviveu à Operação Condor, às torturas, às ditaduras aqui 

e lá e aos tempos com dor do Cone Sul. Disse Universindo: 

– Somos também sobreviventes da repressão. Perdura em nós a memória e estamos eticamente 

obrigados a defendê-la, a nos reencontrar com ela, ainda que seja doloroso. Tive a 

possibilidade de sobreviver. Levo comigo a obrigação de não esquecer. 

Universindo morreu de câncer em setembro de 2012. 

Cabe a nós assumir a obrigação moral que ele nos cobra: não esquecer. 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 82 

DOCUMENTO: Departamento de Estado dos EUA, "Summary of Argentine Law and 

Practice on Terrorism", março de 1976. (Documento analisado pelo GT Operação Condor da 

CNV) 

Disponível em: http://issuu.com/cnv_brasil/docs/19760300_summary_of_argentine_law_a , 

acessado em 15 de novembro de 2014. 

http://issuu.com/cnv_brasil/docs/19760300_summary_of_argentine_law_a
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“In late March 1974, Peron authorized the Argentine federal police and the Argentine 

intelligence to cooperate with Chilean intelligence in apprehending Chilean left-wing 

extremists in exile in Argentina. Similar arrangements had also been made with the security 

services of Bolivia, Uruguay and Brazil. This cooperation among security forces apparently 

includes permission for foreign officials to operate within Argentina, against their exiled 

Nationals, using that country as a base for insurgent operations. This authority allegedly 

includes arrest of such exiles and transfer to the home country without recourse to Argentine 

legal procedures.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 83 

DOCUMENTO: Revista VEJA, 19 de agosto de 1992, p. 39. 

 

“Torturador chileno é preso em São Paulo 

Oswaldo Andrés Henriques Mena era o tipo de pessoa que muita gente poderia identificar em 

Mogi-Guaçu, cidade de 100.000 habitantes a 168 quilômetros de São Paulo. Casado, com 

cinco filhos e seis netos, o ‘Chileno’, como o chamavam os vizinhos, tornou-se conhecido 

graças às suas palestras sobre segurança no trabalho, a uma rápida passagem como técnico de 

futebol do clube local e à intensa atividade política no PMDB da cidade. No dia 29 do mês 

passado, ele foi preso pela Interpol e seus vizinhos descobriram que o chileno gordo e 

brincalhão tinha um passado tenebroso. Osvaldo Enrique Romo Mena – seu nome verdadeiro 

–, de 53 anos, é acusado pela Justiça chilena de envolvimento em mais de 100 casos de tortura, 

assassinato, sequestro e desaparecimento de presos políticos durante a ditadura do general 

Augusto Pinochet. (...) Em 1975, ameaçado de morte pelo MIR, Romo convenceu a direção da 

Dina e ajudá-lo a começar vida nova no exterior. Com o apoio de diplomatas e empresários 

chilenos, Romo não teve dificuldade para obter empregos e regularizar a sua situação no 

Brasil, onde viveu com um visto de residência permanente, baseado na sua documentação 

falsa.”  
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III.B.1.i.c. Comissões de Investigação ligam a Operação Condor a Juscelino 

Kubitschek 

 

1. Além da Comissão Nacional da Verdade – CNV afirmar que a Operação 

Condor guarda relação direta com a morte de Juscelino Kubitschek, a ser exaustivamente 

investigada, as outras duas Comissões estatais que analisaram o “Caso JK” e Operação Condor 

afirmaram que o ex-Presidente era um alvo preferencial. 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 84 

DOCUMENTO: Relatório Final da Comissão Externa destinada a esclarecer a morte do ex-

presidente Juscelino Kubitschek, Brasília: Câmara dos Deputados, 2001, p. 43-48; “Comissão 

Paulo Octávio – Osmânio Pereira” 

 

"Em 02 de agosto de 1979, o colunista norte-americano Jack Anderson denunciou no ‘The 

Washington Post’, através do seu artigo ‘Condor – os criminosos latino-americanos’, a 

existência de uma articulação dos órgãos de segurança de vários países do Cone Sul, apoiados 

pela CIA, para eliminar as personalidades políticas que se opunham às ditaduras militares da 

região. 

Anteriormente, esse mesmo jornalista, em 1975, havia divulgado uma carta enviada pelo 

General chileno Manuel Contreras ao ex-Presidente João Figueiredo, afirmando que era uma 

ameaça para a região a atividade de líderes como Orlando Letellier, ex-ministro de Allende, e 

do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. A eliminação posterior de Orlando Letellier foi 

reconhecida pela própria CIA e a morte de Juscelino Kubitschek, em acidente rodoviário, até 

hoje não foi devidamente esclarecida. A Proposta articulada de forma conjunta pelo ex-

presidente Juscelino, juntamente com o ex-Presidente João Goulart e Carlos Lacerda, todos 

opositores ao Regime Militar para a formação de uma Frente Ampla – com um claro objetivo 

de abreviar a vigência daquele regime e restabelecer a democracia em nosso país – é um fato 

que por si só atraiu a ira da ‘linha dura’ do regime militar contra esses eminentes brasileiros. 

(...) a ‘Operação Condor’ existiu, o Brasil desempenhou parte ativa e o papel do país foi de 

importância fulcral. A participação do Brasil nessa onda de repressão deve ser ressaltada para 

que as futuras gerações não desconheçam os perigos que rondam qualquer ruptura de padrões 

democráticos na resolução de conflitos políticos. Convém lembrar que, em 1964, o movimento 

militar que pareceu a muitos, sobretudo na classe política, mas também a parte considerável da 

classe média, apenas um percalço no caminho brasileiro para a democracia, resultou em vinte 

anos de ditadura – regime que exportamos, com suas técnicas de repressão, para os países 

vizinhos. 

A morte de Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, quando, o que pode surpreender, 

justamente começava a vislumbrar-se a distensão do regime ditatorial, constitui excelente 

oportunidade para a análise do padrão que seguiram as ditaduras sul-americanas na década de 

70. Juscelino Kubitschek não era um perigoso extremista nem sequer participara do governo 

deposto em 1964. Governador de Minas Gerais e presidente da República, sob a legenda do 

PSD, partido ligado a interesses de grandes proprietários rurais e da indústria, seu perfil 

sempre foi o de agente político democrata e conciliador. No exercício da presidência, não 

apenas conseguiu apoios em todos os partidos políticos relevantes como anistiou aqueles que 

tentaram, por meios ilícitos, apeá-lo do cargo, como os golpistas da pantomima de Aragarças. 
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Quando sobreveio o golpe de Estado que derrubou o governo João Goulart, Juscelino 

Kubitschek era senador pelo estado de Goiás. Foi um dos políticos que tentaram acreditar no 

caráter transitório do golpe militar, apresentando-se como fortíssimo candidato a retornar à 

presidência da República nas eleições previstas para 1965, após o que seria brevíssima 

intervenção ‘saneadora’ para purgar os elementos esquerdistas. No entanto, em 3 de junho de 

1964, seus direitos políticos foram cassados pelo primeiro ato institucional do governo de 

exceção. Embora determinado a permanecer no Brasil, o que acabou por conseguir, teve que 

sair do país mais de uma vez, sob ameaças de morte, na década de 60. 

No ano de 1966, quando se encontrava no exterior, participou das negociações para a 

formação da chamada Frente Ampla, movimento que congregava políticos das mais variadas 

tendências - adversários até então irreconciliáveis - com o intuito de fazer o país retornar ao 

caminho da democracia representativa. Os três nomes mais importantes da Frente eram 

justamente os líderes mais destacados dos três maiores partidos políticos extintos pelo golpe de 

64. Eram eles, respectivamente, além de Juscelino, pelo PSD, João Goulart pelo PTB e Carlos 

Lacerda pela UDN. Entre os fatos mais notáveis da história recente do Brasil está a morte 

desses três líderes, em curto lapso de tempo, quando começava a delinear-se a abertura 

política do regime. Desapareceram, muito convenientemente para o regime de arbítrio, 

as três maiores alternativas de poder, posto que, em caso de eleições diretas, com certeza 

um dos três teria sido eleito presidente da república. 

Em meados da década de 70, a ditadura estava firmemente implantada no Brasil e se espalhava 

por todo o sul do continente americano. Em 1973 houve o golpe no Chile, em 1976 na 

Argentina, e no mesmo período o Uruguai, o Equador e o Peru também estavam sob a férula 

de regimes militares. Cumpre destacar que, no caso peruano tratava-se de regime de cunho 

esquerdista com intensa campanha de nacionalizações que o tornava diferente dos outros por 

não se alinhar com os EUA. No Brasil, no entanto, começava a ficar claro que o regime não 

conseguira conquistar apoio suficiente para uma permanência mais longa no poder. Apesar das 

restrições a uma oposição política mais atuante e de alguns anos de crescimento econômico 

acelerado, as urnas mostraram, em 1974, claro repúdio da população ao governo. Só restavam 

duas alternativas ao regime: ou o recrudescimento da repressão, ou a abertura controlada de 

cima. Ao mesmo tempo, a coordenação entre órgãos de repressão do continente, que já existia 

e se mostrara claramente no golpe de 64, começa a ganhar alguma formalização, no que veio a 

ser chamado de Operação Condor. Esta Comissão Externa conseguiu realizar extensa pesquisa 

sobre essa coordenação repressiva, inclusive com visitas ao Paraguai, ao Chile e aos Estados 

Unidos, obtendo farta documentação oficial que não deixa dúvidas sobre a existência e a 

dimensão da operação. 

O caso brasileiro distingue-se do chileno e argentino em um ponto importante. Enquanto, em 

1976, nos dois países vizinhos, as ditaduras chefiadas por Pinochet e Videla ainda estavam em 

processo de implantação ou consolidação, em nosso país as mudanças mais importantes nos 

rumos da economia, da sociedade e da política já estavam estabelecidas e a oposição, em 

particular a oposição armada, tinha sido dizimada. Talvez por isso, a ditadura brasileira 

serviria, mais uma vez, de padrão para suas congêneres, agora no que diz respeito ao momento 

e à forma de abertura do regime. 

A preocupação com os caminhos da abertura política (ou, tão-somente, com eventuais 

restrições às possibilidades repressivas) ganhou vulto, em todos os países do Cone Sul, com a 

perspectiva de vitória do candidato Jimmy Carter na eleição presidencial estadunidense, com 

seu programa de apoio à democratização do continente. Tal possibilidade, confirmada nas 

urnas, significou uma total modificação da política dos EUA na região, a ênfase na segurança a 

qualquer custo cedeu a vez ao respeito aos valores básicos da democracia, a começar pelos 



                                                                                                                                                                     

215 
 

direitos humanos. 

(...) 

No Cone Sul imperavam regimes militares que, mais um paradoxo, aplicavam com rigor e 

aproveitamento os ensinamentos ministrados na famigerada ‘Escola das Américas’ que formou 

centenas de militares sul-americanos nas doutrinas e práticas de combate ao ‘inimigo interno’. 

Estes ensinamentos incluíam aulas práticas de tortura por militares norte-americanos e agentes 

dos órgãos de informação daquele país e, também, outras práticas de ‘guerra suja’ para semear 

o terror entre a população civil e mantê-la subjugada. 

Exemplo disso é a técnica do ‘desaparecimento’ que torna as detenções de supostos 

adversários da ditadura arma psicológica. Toda a população vira refém do arbítrio, ninguém 

está a salvo, em lugar algum. Boatos se espalham e uma minoria controla um país inteiro 

mediante o terror de estado. O próprio Estado, aliás, vira um apêndice dos órgãos de 

segurança, a organização formal é apenas uma fachada que não mais exerce o poder efetivo: o 

poder reside nas organizações sem rosto da repressão. Ainda mais, os órgãos de repressão 

fogem da hierarquia em que nasceram e tornam-se independentes, minando as organizações 

policiais e militares de onde se originaram. É curioso constatar que, no caso do Brasil, por 

exemplo, o maior desafio às forças armadas não se originou nas organizações de esquerda, 

mas no próprio ministério do exército, culminando com a crise institucional que provocou a 

demissão do general Frota. 

Esse novo contexto tornou ainda mais clara uma das principais preocupações das ditaduras 

sul-americanas: fechar o caminho de retorno de antigos líderes políticos a postos de 

destaque após eventual afastamento da ditadura. Para tanto, não foi descartado o 

recurso à eliminação física dos adversários, inclusive de adversários exilados em outros 

países. Os casos são numerosíssimos e de conhecimento público, como os do general Torres, 

presidente deposto da Bolívia, cujo carro explodiu em Buenos Aires. 

Um dos documentos mais importantes desse período mostra com toda nitidez a posição 

do ex-presidente Juscelino Kubitschek nesse processo. Praticamente não pairam dúvidas 

sobre a autenticidade da carta, de 28 de agosto de 1975, enviada pelo coronel Manuel 

Contreras Sepúlveda, diretor da DINA -- Directoría de Inteligencia Nacional, serviço secreto 

chileno, ao general João Figueiredo, então chefe do SNI -- Serviço Nacional de Informações, 

em que o militar chileno responde a carta do colega brasileiro, de 21 de agosto do mesmo ano. 

Essa correspondência traz indicações importantíssimas. Primeiro, o autor agradece 

informações recebidas, o que mostra que a articulação entre os serviços de repressão dos dois 

países já existia. Segundo, demonstra receptividade ao plano de coordenação de esforços, 

presumivelmente maior que o já existente, para atuar contra autoridades eclesiásticas e 

políticas da América Latina e da Europa. Terceiro, e mais importante para esta pesquisa, 

afirma compartilhar de preocupação do general João Figueiredo quanto a possível 

vitória do candidato Jimmy Carter nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A 

carta cita expressamente dois políticos que seriam beneficiados por suas boas relações 

com o Partido Democrata estadunidense: o chileno Orlando Letelier e o brasileiro 

Juscelino Kubitschek. 

Ora, entre os numerosos políticos sul-americanos que foram violentamente assassinados em 

meados da década de 70, consta o nome de Orlando Letelier. Outros, contudo, podem ter sido 

eliminados por métodos mais discretos, como teria acontecido, segundo sugestão recente de 

seu filho, com o ex-presidente chileno Eduardo Frei. 

Cumpre destacar, em aditamento, que se encontrava naquele então, no Brasil, o coronel 

Sérgio Arredondo Gonzalez, que ocupava o cargo de adido militar na embaixada do 
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Chile. O coronel Arredondo foi chefe do serviço externo da DINA, a polícia secreta do regime 

militar chileno e braço direito do general Contreras, chefe da DINA. Arredondo esteve 

envolvido no atentado a Letelier em Washington e desempenhava funções de ligação entre os 

órgãos de repressão chilenos e brasileiros. Por fim, o coronel Arredondo, após sair do cargo de 

adido militar em 1978 permaneceu no Brasil até 1985, ocupando o posto de representante da 

estatal do cobre CODELCO em São Paulo e, provavelmente, exercendo atividades alheias à 

venda de cobre que talvez merecessem investigação posterior. 

Os trabalhos desta Comissão Externa, portanto, não se fundam em qualquer morbidez, 

qualquer intenção de sustentar suspeitas pouco verossímeis, mas em fatos políticos 

comprovados em fontes oficiais só agora liberadas no Chile, Paraguai e EUA e em 

depoimentos relevantes. Ademais, como já foi referido, ainda que se aceite a hipótese de morte 

por acidente, não se pode deixar de trazer a público a situação a que estava submetida uma 

figura pública como Juscelino Kubitschek. 

No bojo das investigações, esta Comissão também conclui que estava, portanto, em andamento 

uma conspiração, com base nas investigações efetuadas no Chile e no Paraguai. Conspiração 

esta também confirmada pelo jornalista Jack Anderson, do ‘Washington Post’, divulgador da 

carta de Contreras a Figueiredo acima referida. 

Durante a viagem ao Chile, esta Comissão realizou audiências na Embaixada do Brasil e em 

outros locais, nos dias 13 e 14 de novembro de 2000. No dia 13 foi ouvido o juiz Juan Guzman 

Tapia (encarregado do processo do general Pinochet). No dia 14, os depoentes foram Jaime 

Castillo, Hector Salazar, Alejandro Salinas e os deputados Isabela Allende, Jaime Naranjo, 

Juan Bastos e Juan Pablo Letelier. Os dados e depoimentos confirmaram a existência da 

Operação Condor e o intercâmbio de informações entre os órgãos de repressão da Argentina, 

Brasil, Chile e Paraguai. 

A viagem ao Paraguai ocorreu no início de dezembro de 2000. Naquele país consultamos os 

‘Arquivos do Terror’ onde foram encontrados dezenas de documentos comprovando a 

participação brasileira na repressão política no Cone Sul. Entre eles, numerosas fichas policiais 

e dos órgãos de investigação das forças armadas brasileiras, relativas a membros da oposição 

que teriam se refugiado no Paraguai. Esta Comissão Externa realizou também diligências em 

Washington, D.C. em dezembro de 2000. Contando com a prestimosa colaboração do 

embaixador Rubens Barbosa, tivemos encontros com autoridades acadêmicas e 

governamentais, com destaque para o Sr. Curtis Struble, diretor de assuntos brasileiros e do 

cone Sul do Departamento de Estado estadunidense e o Sr. Thomas Blanton, diretor dos 

Arquivos de Segurança Nacional da Universidade George Washington. Esta visita foi decisiva 

para se obter acesso a numerosas fontes primárias, a saber, documentos confidenciais e 

secretos dos serviços diplomáticos e de inteligência dos EUA no período abrangido. Estes 

documentos, liberados sob o ‘Freedom of Information Act – FOIA’ comprovam o 

envolvimento do Brasil na repressão no cone Sul, a colaboração entre as forças repressivas das 

ditaduras de então e o papel desempenhado por vários envolvidos, entre eles o coronel 

Arredondo, conforme farta documentação à nossa disposição. 

Destarte, embasados na documentação obtida e nos depoimentos colhidos, fica patente a 

existência de uma conspiração, organizada pelos órgãos repressivos dos regimes militares da 

época, para eliminar fisicamente todo opositor potencial. Máxime aqueles com possibilidades, 

mesmo que longínquas, de retornar ao poder. Mais ainda, pode-se até afirmar que todo político 

com simpatia popular era visto como uma ameaça e, portanto, passível de ser eliminado, pouco 

importando sua posição no espectro político. Ou seja, pode-se concluir que, do ponto de vista 

político, estava em andamento uma verdadeira guerra suja contra a democracia.” 



                                                                                                                                                                     

217 
 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 85 

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 28-29. 

 

“O jornalista Jack Anderson, dos Estados Unidos, recebeu a carta de Sepulveda a Figueiredo 

de um alto funcionário do serviço de informações norte-americano. A missiva foi investigada e 

considerada autêntica. Em 2 de agosto de 1979, Jack Anderson denunciou no jornal The 

Washington Post a chamada Operação Condor, uma articulação de regimes militares na 

América do Sul para eliminar políticos de oposição, com o apoio da CIA (Agência Central de 

Inteligência), dos Estados Unidos. 

Em reportagem publicada na revista Caros Amigos, em agosto de 1997, o empresário Jorge 

Gazalli, amigo do general João Baptista Figueiredo, informou que Figueiredo não falaria sobre 

a morte de JK. Nas palavras de Gazalli: ‘O Figueiredo sabe de muita coisa. Se ele falar, muita 

casa vai cair. Nem o livro de memórias, que eu insisto para ele fazer, vai sair. Nem mesmo 

para ser publicado depois da morte dele’. 

Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na cidade 

do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony relatou que o ex-governador 

Miguel Arraes, que estava exilado na Argélia e integrava uma rede internacional de 

informações com o objetivo de garantir a integridade e a vida de políticos exilados e 

perseguidos por ditaduras militares, alertou para os riscos à segurança de Juscelino Kubitschek 

e, após a morte do ex-presidente da República, afirmou, taxativamente, que JK fora 

assassinado. 

Em período de 272 dias, perderam as vidas, em condições suspeitas, três das maiores 

lideranças de oposição ao regime militar no Brasil, a saber: os ex-presidentes da República 

Juscelino Kubitschek (morto em 22 de agosto de 1976) e João Goulart (morto em 6 de 

dezembro de 1976), e o ex-governador da Guanabara Carlos Lacerda (morto em 21 de maio de 

1977).” 

 

III.B.2. “Código 12” – atentado “com cara de acidente”. General Figueiredo 

acusado de ser mandante do assassinato de Juscelino Kubitschek. 

1. Foram vários os brasileiros alvos da Operação Condor. Os documentos e 

relatos até o momento disponíveis apontam, por exemplo, para o ex-Almirante Cândido Aragão e 

o advogado Carlos Sá, que, a partir de comunicação encaminhada pelo General Figueiredo ao 

embaixador brasileiro em Portugal, Carlos Alberto da Fontoura, deveriam “sofrer um acidente”, 

a “operação Código 12”. 
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2. O General Carlos Alberto da Fontoura foi subchefe de Gabinete do 

Ministro do Exército Costa e Silva entre 1965-66, Chefe do Estado Maior do III Exército entre 

1967-69, Chefe do SNI de 1969 a 1974 e embaixador em Portugal de 1974 a 1978. 

 

3. Segundo os relatos, Figueiredo, o chefe do SNI, o “distinto General” de 

Contreras, da DINA, determina que seus inimigos sofram, no ano de 1975, um “atentado tipo 

acidente”, “código 12”. Haverá, “no acidente”, uma “cortina de fumaça”, em Paris ou Roma, a 

cargo da DINA: “Por  decisão do Comando Operacional do SNI se deverá empreender antes do 

dia 15/10/75 uma operação código 0012 em contra (sic) do ex-almirante Cândido Aragão e do 

Dr. Carlos Sá. Simultaneamente empreenderemos como cortina de fumaça uma ação em Paris 

ou Roma a cargo da DIN. Assinado General João Figueiredo, ministro diretor do SNI. Nada 

mais.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 86 

DOCUMENTO: ELIAS, Beatriz. “Operação Código 0012 em Lisboa”. Correio Popular. 

Caderno Política. 14 de maio de 1998, p.6. 

 

“A recomendação: ‘Um atentado tipo acidente’ 

Fevereiro de 1979. Os carimbos de autenticação do DEOPS marcam o dia 2, data na qual a 

delegacia processa para arquivamento uma sequência de documentos que trata especificamente 

de assuntos relacionados com o Serviço Nacional de Informações (SNI). 

Os documentos dão conta de uma estranha história, com ramificações internacionais e 

conexões entre vários serviços de inteligência, que teria ocorrido no início do segundo 

semestre de 1975. 

Relatam como o então diretor do SNI, o general João Baptista Figueiredo, teria ordenado ao 

embaixador do Brasil em Portugal, general Carlos Alberto Fontoura, também ligado aos 

órgãos de segurança, um atentado contra dois adversários históricos dos governos militares: 

Cândido Aragão e Carlos Sá. 

O primeiro era um ex-almirante, cassado em 64 e condenado a quase 10 anos de prisão. O 

outro, um advogado intimamente ligado a Leonel Brizola, fizera contato com vários 

movimentos guerrilheiros na América Latina nos anos que se seguiram ao golpe de 1964. 

(...) 

Os dois principais documentos sobre o atentado envolvem Figueiredo, então diretor do SNI 

(que, à época, ainda não fora oficialmente indicado como sucessor de Ernesto Geisel na 

Presidência), e também o ex-diretor do SNI, General Carlos Alberto Fontoura. 

A ordem, cifrada, foi transmitida via telex. A decodificação é possível em virtude de as 

chaves criptográficas terem sido arquivadas juntamente com os telex originais.  

O primeiro deles tem como origem o telex de número (61) 1145, indicado como da 
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Central de Comunicações do Exército Brasileiro, em Brasília. O destino é o aparelho da 

Embaixada do Brasil em Portugal, Gabinete 2, pertencente ao serviço secreto, sob o número 

12593. A data é 23 de setembro de 1975, 7h20. O carimbo indica que o telex foi recebido no 

mesmo dia e respondido três dias depois.  

De acordo com a transcrição existente, o teor do telex é o seguinte:  

Por decisão do Comando Operacional do SNI se deverá empreender antes do dia 15/10/75 

uma operação código 0012 em contra (sic) do ex-almirante Cândido Aragão e do Dr. Carlos 

Sá. Simultaneamente empreenderemos como cortina de fumaça uma ação em Paris ou Roma a 

cargo da DIN. Assinado General João Figueiredo, ministro diretor do SNI. Nada mais. 

[itálico no original][parágrafo]. A decodificação informa que o código 0012 se refere a ‘um 

atentado tipo acidente’.” 

 

4.  O Almirante Aragão, em Portugal, no ano de 1978, denunciou que 

Juscelino Kubitschek foi vítima de um “acidente” planejado e ordenado por Figueiredo.  

 

5.  Aragão entregou dossiê denunciando ao secretário do Partido Ação 

Democrática da Venezuela, Tejera Paris, em abril de 1978, o assassinato de Juscelino 

Kubitschek pelas forças da ditadura brasileira/Operação Condor.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 87 

DOCUMENTO: Matéria de Jornal – “A acusação pela morte de JK”. Correio Popular. 

Caderno Internacional. 5 nov. 1998, p 07.  

 

“Assessores próximos ao almirante Cândido Aragão, durante o seu período de exílio, garantem 

que ele foi avisado por fontes militares brasileiras dos perigos que corria. 

Como alguns anos depois, os primeiros documentos das tentativas de fazer ‘desaparecer’ 

Aragão e Sá vieram a público – embora tivessem sua autenticidade negada pelo SNI – sua 

divulgação acabou por se constituir uma espécie indireta de proteção. Aragão sempre foi 

polêmico em suas atitudes. Expulso e readmitido várias vezes da Marinha, teve contra si 

parcela significativa dos militares, mesmo antes do golpe de 64. (...) mesmo no exílio, era 

considerado um elemento perigoso pelo governo militar brasileiro. 

MISSA DE 30º DIA 

(...) Aragão voltou a atrair atenções para sua pessoa quando da morte do presidente 

Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, num acidente automobilístico que levantou 

suspeitas nunca esclarecidas de forma definitiva. 

Ainda em Lisboa, Aragão mandou publicar em jornais portugueses um convite pago 

para a missa de 30º dia de Juscelino com o seguinte teor: 

‘Um grupo de admiradores e amigos do preclaro e inolvidável brasileiro, ex-presidente da 

República do Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, manda celebrar missa de 30º dia 

do seu ‘DUVIDOSO’ e infausto desaparecimento, fato que tanto enlutou a nação Brasileira. 

A missa será celebrada na Basílica da Estrela, hoje, sexta-feira, às 18 horas. Convida-se 

Portugueses e Brasileiros para este acto de fé e SOLIDARIEDADE cristã.’ 
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Era a primeira de muitas manifestações que coordenaria buscando reunir provas do 

envolvimento dos serviços de inteligência brasileiros na morte do ex-presidente. 

 ‘O sr. presidente foi assassinado’ 

Em 1978 Aragão deu forma a suas suspeitas, finalizando um amplo dossiê entregue, em 

Caracas, ao secretario-geral de relações exteriores do Partido da Ação Democrática, 

onde acusava formalmente ao então presidente da República, João Baptista de 

Figueiredo de ter ‘matado’ Juscelino. 

O Correio também teve acesso ao documento oficial de encaminhamento deste dossiê, em sua 

forma manuscrita e na cópia datilografada. 

‘Caracas, 25 de abril de 1978. 

Exmo Sr. Don Henrique Tejera Paris 

Secretário-Geral de Relações Exteriores do Partido Ação Democrática 

Consideramos primordialmente, como nosso dever, levar ao conhecimento do Partido Ação 

Democrática, por intermédio de V. Exa., os dados que consideramos de transcendental 

gravidade, que envolvem o General João Baptista Figueiredo, pelo destino de um país 

amigo e vizinho da República da Venezuela, o qual é a República Federativa do Brasil. 

Procuramos demonstrar, remetendo a V. Exa. o que consideramos provas claras e 

irrefutáveis do que, para nós, significa ausência de estatura moral no General João 

Baptista de Figueiredo, um homem que vem desempenhando triste papel na condução 

daquilo que no Brasil a ditadura denomina ‘Poder com segurança’, e que outra coisa não tem 

sido que o extermínio físico e o aniquilamento moral pela infâmia e banimento, empregando-

se os métodos mais primitivos para libertar-se de compatriotas que têm evidenciado amor à 

sua terra e à sua gente, correndo riscos de serem imolados por manterem a coerência de ação 

patriótica, lutando contra o despotismo e a tirania que vem avassalando a nação brasileira 

desde 1964. 

Consideramos que, com a exuberância de provas que juntamos, não restam mais dúvidas 

de que o sr. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi fria e barbaramente 

assassinado pelo mandante General de Exército João Baptista Figueiredo, devido ao 

extraordinário prestígio político que desfrutava em amplas faixas populares, e em toda a 

sociedade brasileira; causando pesada sombra de prestígio à ditadura militar fascista que 

tanto vem aviltando a outrora prestigiada democracia brasileira. 

Também juntamos provas que supomos não deixarão dúvidas sobre elas, que foi adredemente 

preparado e mandado executar o assassinato do vice-almirante, Cândido da Costa Aragão, 

quando este residia em Lisboa, pela permanente e decidida luta que vem desenvolvendo desde 

1964 na busca de todas as formas de luta para ajudar o povo brasileiro a destroçar a ditadura 

militar que tanto o vem oprimindo. 

Também entendemos que os presentes documentos constituem um conjunto de provas em 

mãos do Partido da Ação Democrática, caso algo venha a acontecer em futuro próximo à 

pessoa do vice-almirante Cândido da Costa Aragão. 

Esclarecemos que usaremos a mais completa reserva na remessa do presente dossiê, cabendo-

nos integral responsabilidade pela manutenção do mais absoluto sigilo. 

Assina Cândido da Costa Aragão 

Vice-Almirante (FN)” 
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6. O Almirante Aragão afirma que o General João Figueiredo, a figura 

poderosa do SNI, fundado por Golbery e chefiado também por Carlos Alberto Fontoura, 

determinou o assassinato de Juscelino Kubitschek, bem como que apresenta “provas 

irrefutáveis” a Tejera Paris.  

 

7. Tejera Paris está, segundo informações disponíveis, atualmente vivo – 

assim como Contreras e Kissinger. Vive na Venezuela. Pergunta-se: a Comissão Nacional da 

Verdade – CNV fez alguma diligência para receber as provas encaminhadas pelo Almirante 

Aragão? A CNV solicitou a oitiva de Tejera Paris? Perguntou a ele sobre os documentos? 

Perguntou a ele se recebeu mais documentos referentes à Operação Condor, de outros 

ameaçados?  

 

8. O “Código 12” para identificar as ações assassinas com cara “de acidente” 

já havia sido denunciado desde, pelo menos, a década de 1970. O capitão Sérgio Carvalho (que 

impediu o Brigadeiro Burnier de explodir, inundar e deixar às escuras a cidade do Rio de 

Janeiro, a pretexto de salvar o país do caos, representado por Juscelino Kubitschek, Dom Helder 

Câmara e outros) havia revelado-o a Millôr Fernandes, que publicara em artigo na imprensa, 

além de torná-lo parte de um espetáculo musical. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 88 

DOCUMENTO: “Código 12”, Daily Míllor, fevereiro de 2001. Disponível em: 

http://www2.uol.com.br/millor/aberto/dailymillor/001/006.htm, acessado em 14 de novembro 

de 2014.  

 

por Millôr Fernandes 

 

“Não gosto muito de falar na palavra cultura, a ‘nossa’ cultura, a cultura indígena. A não 

ser, claro, com tintas de gozação. Pois quando se fala em cultura é, geralmente, onde menos a 

cultura dá as caras. Mas esta semana, no JN, Jornal Nacional da Globo, o epítome da cultura 

nacional fez-se-me água pela barba, como diria Machado de Assis. Não é que o JN, com 

estardalhaço, apoiado na sólida pesquisa de quem gosta de papel velho, mas não lê papel novo 

nem vai a teatro, descobriu que a Repressão (do tempo da ditadura) tinha um Código 12? 

Sancta simplíssima. 

Acredito que outras pessoas tenham falado disso mas eu, pelo menos, escrevi, no tempo brabo, 

sobre esse Código 12, no Jornal do Brasil, com enorme leitura na época, e no Dia, então com 

400.000 exemplares diários. 

http://www2.uol.com.br/millor/aberto/dailymillor/001/006.htm
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Transcrevo aqui o que escrevi, a propósito, por ocasião do Show Bons Tempos, Hein?, para o 

MPB4. Em 1978! Há mais de 20 anos JN! 

‘Estão tentando não colocar entre as vítimas do aparelho de repressão da ditadura a brava Zuzu 

Angel, mãe de Stuart Angel, morto barbaramente por ordem do Brigadeiro Burnier, segundo 

relato de outro subversivo também barbaramente torturado, Alex Polaris Alverga. 

Zuzu, sempre calma, agia vinte e quatro horas por dia em função da morte do filho. 

Tinha contatos internacionais - me lembro de Joan Crawford e do senador Kennedy - dos mais 

importantes. Para o aparelho de repressão ela era extremamente perigosa. Morreu num 

acidente de tráfego, de madrugada. Não é de hoje a minha quase certeza de que Zuzu foi 

suicidada. 

Em 78 o MPB4 e eu, compusemos um espetáculo “Bons Tempos, Hein?” (...). 

No espetáculo havia uma música de Miltinho, Angélica, com letra de Chico Buarque. “Quem é 

essa mulher/ Que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho/ Que mora na 

escuridão do mar.” 

Depois da estréia, notando que grande parte do público não percebia claramente a mensagem 

da música, escrevi um pequeno texto, dito por Miltinho antes de cantar: “Muitos caíram. Esta 

canção eu a compus para um deles, morto em l970, e pra sua mãe, Zuzu Angel, mulher brava e 

determinada, desaparecida também, seis anos depois, num acidente de automóvel. Talvez 

um acidente provocado, desses que a repressão chama singelamente de Código 12.” 

Moral: se existe um Código, em alguém ele será aplicado. E Zuzu Angel era um alvo 

inescapável’. 

A existência do Código secreto me foi dada por meu velho amigo, o heróico capitão da 

aeronáutica, Sérgio Carvalho, o Capitão Macaco.” 

 

9. O “Código 12”, referido pelo Capitão Sérgio Carvalho e pelo Almirante 

Aragão, quando determinado para uma vítima, significa que a máquina de assassinatos deveria 

fazer o assassinato e a máquina de mentiras deve fazer a mentira.  

 

10.  Um braço faz o acidente acontecer; o outro conta que o acidente 

aconteceu. Um braço faz o carro colidir; o outro prova “tecnicamente” que foi acidente. Um 

braço faz a pessoa morrer; o outro “prova tecnicamente” que a motorista dormiu, que o ônibus 

bateu no Opala. Um braço tira a vida; o outro fala que foi fatalidade, destino, “esse Deus sem 

nome”. 

 

11.  O “Código 12” é a coagulação das duas máquinas da ditadura: a máquina 

de assassinatos e a máquina de mentiras.  

 

12.  A Operação Condor estava trucidando implacavelmente seus inimigos 

continentes afora. 
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13.  Há uma expressa denúncia de que o “Código 12” foi usado para matar 

Juscelino Kubitschek. 

 

14.  Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, não importou verificar o 

afirmado pelo Capitão Sérgio Carvalho e pelo Almirante Aragão sobre o “Código 12”. Ou não 

importa o “Código 12” no “Caso JK”, pois o Instituto Carlos Éboli, dirigido por Roberto Freitas 

Villarinho já afirmou que foi acidente, com a autoridade de quem fez a mesma afirmação 

“técnica” no caso de Zuzu Angel.  

 

15.  Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV não importa a opinião de 

General Golbery do Couto e Silva sobre a submissão de tais órgãos de “investigação” como o 

Instituto Carlos Éboli à lógica da máquina de assassinatos dos militares: “A POLÍCIA 

ESTADUAL NUNCA IA INVESTIGAR, COM MEDO DE BATER EM UMA PORTA E ELA 

SER ABERTA POR UM DOS NOSSOS.” 

 

16.  A Comissão Nacional da Verdade – CNV solicitou os documentos 

referentes à atuação de Carlos Fontoura ao Ministério das Relações Exteriores? Solicitou 

documentos porventura existentes ao Estado português? O que dizem os arquivos dos países da 

“península ibérica” sobre Carlos Fontoura? O “código 12”, assassinato que parece acidente, está 

presente em quantas determinações existentes nos arquivos brasileiros e nos arquivos dos demais 

países da Operação Condor? Qual o padrão dos alvos de “operação código 12”? Envolviam só 

gente “do andar de cima”, como Almirantes, gente que conhecia os Kennedy, ex-Presidentes? 

Ou também se estendia a opositores de outros extratos e classes sociais? A Comissão Nacional 

da Verdade – CNV realizou diligências para obter o conjunto de provas encaminhado por 

Aragão a Tejera Paris? Fez algum pedido ao Estado venezuelano? Qual o seu conteúdo?  

 

17.  Nada.  

  

18.  A Comissão Nacional da Verdade não trabalhou no “Caso JK”. Essa é a 

dolorosa mas necessária verdade sobre a Comissão, nesse caso. 

 

19.  Da mesma maneira, sobre as conexões chilenas da Operação Condor 

operantes fisicamente no Brasil e sua relação com o “Caso JK”, a CNV pediu ao Estado chileno 
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todos os documentos referentes ao coronel Sérgio Arredondo? Relacionou-os às demais 

evidências e caminhos do “Caso JK”? Quem deveria planejar e executar o plano contra Juscelino 

Kubitschek? Os brasileiros ou os chilenos residentes no Brasil, articulados em torno de 

Arredondo? Onde está a análise investigatória juntando-os ou afastando-os dos demais 

interessados na morte de Juscelino Kubitschek? A CNV mapeou Arredondo? Quais suas 

relações? Quais seus encontros? Investigou as atividades da Codelco? A Codelco participava de 

reuniões da OBAN ou da FIESP? Sergio Arredondo mantinha relações com o grupo do 

Brigadeiro Burnier e outros núcleos de esquadrões da morte da repressão que tinham Juscelino 

Kubitschek como inimigo? Sergio Arredondo mantinha relações com o grupo do General 

Figueiredo e outros núcleos da repressão que tinham Juscelino Kubitschek como inimigo? A 

Comissão Nacional da Verdade expediu ofícios junto à Receita Federal, ao Banco Central, ao 

Ministério do Trabalho e ao Ministério das Relações Exteriores, a fim de mapear quais eram as 

redes da Operação Condor que se articulavam em seu redor? Investigou as atividades da 

empresa, para verificar a quantidade de viagens de seu funcionário agente da repressão para 

Brasília ou o Rio de Janeiro? Com que empresas brasileiras a Codelco mantinha relação? São 

empresas envolvidas no suporte à repressão, como as que tornaram-se ninhos de agentes da 

tortura (como a Transportadora Volta Redonda – TVR, porto seguro do grupo do Brigadeiro 

Burnier) ou as que a financiavam (como as integrantes da Operação Bandeirantes)? Por quais 

bancos eram realizados os pagamentos da Codelco? Por meio de bancos envolvidos com a 

Operação Bandeirantes? Agentes chilenos do tipo Romo Mena estavam em contato com que 

grupos no Brasil? Que papel cumpriam para Arredondo? Que papel Arredondo cumpria para 

Contreras e Figueiredo? De que maneira Arredondo se relaciona do plano acertado entre os dois, 

de assassinar Letellier e Juscelino Kubitschek? 

 

III.B.3. A Operação Condor e os EUA: o Condor e a Águia voando juntos 

 

III.B.3.i. Os EUA e o suporte à Operação Condor: Henry Kissinger 

 

1. A Operação Condor contou com o beneplácito e apoio dos EUA, por meio da 

atuação direta de seu Secretário de Estado Henry Kissinger. Os EUA providenciaram 

infraestrutura de telecomunicações, a Condortel, na qual o Brasil ganhou o número Condor/six. 

Para a luta em que os membros da Operação Condor estavam engajados – a “Terceira Guerra 

Mundial” (como os condores afirmavam), na qual o inimigo declarado era a subversão e o real 
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qualquer pessoa com capacidade de auxiliar o retorno à democracia, como Orlando Letelier e 

Juscelino Kubitschek – os EUA, por meio de Henry Kissinger, ofereciam solidariedade e 

respaldo.  

 

2. Há pelo menos quatro relatórios do serviço secreto norte-americano com as 

informações dos assassinatos da Operação Condor entre 30 de julho e o assassinato de Letelier:  

 

 CIA, Latin American Trends Staff Notes, August 11, 1976; “Southern Cone Counterterrorism 

Plans” 

CIA, August 12, 1976, “Decision by Condor Countries to Suspend Operations in Europe” 

INR Afternoon Summary, August 13, 1976; “Latin America: Suspension of 'Condor' Plans” 

September 21, 1976, “Latin American Political and Economic Cooperation in Southern Cone” 

 

3. O objeto dessa correspondência é Letelier, o outro citado, juntamente com 

Juscelino Kubitschek, na comunicação de 1975 entre Contreras e o General Figueiredo.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 89 

DOCUMENTO: Livro: DINGES, John. The Condor Years: How Pinochet and his allies 

brought terrorism to three continents. New York: The New Press, 2005. p. 16; 122; 171-172; 

297. 

 

"The high-profile Condor victims include a former president, a dissident military chief, and 

moderate political leaders with impeccable democratic credentials. Some of the victims, had 

they lived, would have been at the top of lists for potential presidents when their countries 

returned to democracy. There were many other lower-profile cases.” 

"The intelligence services were to communicate by telex and by continent-wide radio network 

- infrastructure elements that also were provided by the United States. The telex system was 

given the name ‘Condortel’, a label that is found on several documents. Member organizations 

using the telex system referred to one another by number: Condor one(Chile/Condor 

Headquarters), Condor Two(Argentina), Condor three(Uruguay), Condor four(Paraguay, and 

Condor five(Bolivia). Brazil, Ecuador, and Peru joined later as Condor six, seven and eight." 

"Shlaudeman had already been working on a long report to Kissinger on the Southern Cone 

military governments, based on the queries to the embassies on security coordination and 

human rights. Now, in the manner of a reporter on the trail of a big story, he had a new lead. 

He finished the report (drafted by Luers) over the weekend and sent it to Kissinger on 

Tuesday, August 3. He gave it a title that would grab attention of a strategic think like the 
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secretary of state: ‘The 'Third World War' and South America.’ 

He borrowed the title from Uruguayan foreign minister Juan Carlos Blanco who said the 

Southern Cone governments were engaged in a Third World War against the terrorist left. To 

fight this war, Shlaudeman said, the military governments are coalescing in an alliance that 

involves both political solidarity and international security actions. 

They are joining forces to eradicate ‘subversion’, a word which increasingly translates into 

non-violent dissent from the left and center left. The security forces of the southern cone 

- now coordinate intelligence activities closely; 

- operate in the territory of one another's countries in pursuit of ‘subversives’; 

- have established Operation Condor to find and kill terrorists of the ‘Revolutionary 

Coordinating Committee’ [sic] in their own countries and in Europe.” 

“There are four reports in all with Condor assassination information between the July 30 

briefing and the Letelier assassination. CIA, Latin American Trends Staff Notes, August 11, 

1976, ‘Southern Cone Counterterrorism Plans’, CIA, August 12, 1976, ‘Decision by Condor 

Countries to Suspend Operations in Europe,’ INR Afternoon Summary, August 13, 1976, 

‘Latin America: Suspension of 'Condor' Plans’, and September 21, 1976, ‘Latin American 

Political and Economic Cooperation in Southern Cone’ (Chile Project).” 

 

4. A Comissão Nacional da Verdade solicitou os documentos do serviço secreto 

norte-americano referentes a Juscelino Kubitschek? Quantos são tais documentos? O que dizem? 

Onde está a tabela contendo a análise de tais documentos realizada pela Comissão Nacional da 

Verdade em relação ao “Caso JK”? Como tais documentos se relacionam aos documentos de 

outros arquivos dos países envolvidos da Operação Condor, em relação a Juscelino Kubitschek? 

Quais são as formas pelas quais tais comunicações se referiam às potenciais vítimas? Como tais 

documentos permitem traçar a rota do “Código 12” em relação a Juscelino Kubitschek? Do total 

de documentos do serviço secreto norte-americano sobre Juscelino Kubitschek, quantos já foram 

desclassificados, tornados públicos? Com qual porcentagem interna de publicidade? Quantos 

ainda não foram desclassificados? Qual o plano de trabalho de trabalho da Comissão Nacional da 

Verdade para acompanhar, ao longo do tempo, essa desclassificação de arquivos em relação ao 

“Caso JK”?  

 

5. Foi solicitado à Comissão Nacional da Verdade – CNV, como já relatado, que 

realizasse o pedido de oitiva de Henry Kissinger. Nenhuma resposta foi dada, nenhum apoio 

prestado. A diligência nunca foi realizada.  
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6. Para a CNV, Kissinger não importa para a Operação Condor, ou a 

Operação Condor não importa para o “Caso JK” ou o “Caso JK” não guarda relação com 

a Operação Condor e Henry Kissinger.  

 

7.  A morte de Juscelino Kubitschek, para a Comissão Nacional da Verdade - 

CNV, limita-se a questão de laudo “técnico” emitido pelo Instituto Carlos Éboli... Não importam 

os documentos afirmando Juscelino Kubitschek como alvo da Operação Condor, não importam 

os destinos dos demais alvos, não importa a semelhança de padrões. Tais questões sequer 

precisariam ser investigadas pela Comissão Nacional da Verdade – CNV, porque o Instituto 

Carlos Éboli já emitiu seu laudo “técnico”, em que a CNV tem tanta fé, ao contrário do que faria 

o próprio General Golbery do Couto e Silva. O Estado argentino, ao contrário, em 2013, 

solicitou ao Presidente Barack Obama medidas para realizar a oitiva de Henry Kissinger 

em razão da Operação Condor, no procedimento de persecução referente ao caso.  

 

8. Na Argentina, a advogada Carolina Varsky afirma que a articulação 

transnacional do terror contou com o apoio dos Estados Unidos, que as evidências incluem 500 

dos sobreviventes e documentos desclassificados, a maioria por Washington. Com base nesses 

documentos, o juiz Rodolfo Canicoba Corral encaminhou a requisição para a oitiva de Henry 

Kissinger.  

 

9. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade foi formalmente instada a solicitar 

a oitiva de Henry Kissinger sobre o “Caso JK”, que considera já finalizado. Nunca se 

manifestou.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 90 

DOCUMENTO: Van Aucken, Bill. “Operation Condor trial begins in Argentina”. 7 de 

março de 2013. Disponível em: http://www.wsws.org/en/articles/2013/03/07/cond-m07.html, 

acesso em 10 de outubro de 2014. 

 

“A trial that opened Tuesday in Buenos Aires is the first to consider the totality of crimes 

carried out under Operation Condor, a coordinated campaign by various US-backed Latin 

American dictatorships in the 1970s and 1980s to hunt down, torture and murder tens of 

thousands of opponents of those regimes. 

Condor was prosecuted in the name of a crusade against ‘terrorism.’ Its methods in many ways 

prefigured the systematic and continuing crimes carried out by the US government decades 

http://www.wsws.org/en/articles/2013/03/07/cond-m07.html
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later with its use of ‘extraordinary rendition’, torture and ‘targeted killings.’ 

The case will take up the disappearance and murder of 106 people, the greatest number of 

them (48) Uruguayans, but also Chileans, Paraguayans, Bolivians, Argentines and one 

Peruvian. 

While other cases in both Spain and Italy have touched on the crimes carried out under 

Operation Condor, the Argentine trial is of far greater historic weight. This is the country in 

which an estimated 30,000 workers, students, left-wing activists, intellectuals and others 

targeted by the regime are believed to have been abducted and executed, and where the 

greatest number of killings of foreigners was carried out. 

Those who organized Operation Condor included the military regimes in Argentina, Chile, 

Uruguay, Brazil, Bolivia, and Paraguay. Peru and Ecuador also participated in some of the 

operation’s crimes. The US government, and in particular former Secretary of State 

Henry Kissinger, provided crucial support for the bloody repression carried out under 

the mantle of Condor. 

The lead defendants in the proceedings are former Argentine dictators Jorge Videla, 87, and 

Reynaldo Bignone, 85. Videla headed the Argentine junta from the 1976 coup until 1981, 

while Bignone was the chief of the right-wing military regime from 1982 to 1983. Both men, 

who have already been sentenced to life terms for crimes carried out by the dictatorship, will 

be joined in the dock by the ex-commander of Argentina’s Third Army Corps, Luciano 

Benjamín Menéndez, also already sentenced to two life terms for forced disappearances, 

torture and murder. 

Another 22 former members of the Argentine military and security forces are also being 

prosecuted in the trial, which judges said could be expected to last for up to two years. The 

only non-Argentine defendant is Manuel Cordero, an ex-colonel and intelligence officer in the 

Uruguayan army. 

Legal proceedings surrounding the case began in the 1990s, when most crimes of the 

Argentine dictatorship were covered by amnesty laws passed after the end of military rule, 

promising the killers and torturers impunity. The cross-border operations of Operation Condor, 

however, were not covered by these decrees. 

Among those who belong in the dock with Videla and Bignone, many of whom are dead, 

include former Chilean dictator Augusto Pinochet, Paraguay’s longtime ruler Alfredo 

Stroessner, Gen. Hugo Banzer of Bolivia, Generals Ernesto Geisel and Joao Baptista 

Figueiredo of Brazil and former Uruguayan rulers Jose Maria Bordaberry and Aparicio 

Mendez. 

The Peruvian high court rejected Argentina’s request for the extradition of former military 

ruler Francisco Morales Bermúdez. 

The trial is unfolding under conditions in which the criminals of former dictatorships have 

escaped prosecution in a number of countries. It begins only weeks after Uruguay’s supreme 

court struck down a law under which such prosecutions had begun in that country, a ruling that 

triggered angry mass demonstrations. 

Meanwhile, in Brazil, where the first of the Southern Cone dictatorships backed by the CIA 

took power in 1964, the government of Workers Party President Dilma Rousseff has 

established a ‘truth commission’ to gather information on the repression carried out during two 

decades of military rule, but none of those responsible has ever been prosecuted. 

Carolina Varsky, an attorney representing Argentine and Uruguayan victims in the case, told 
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the AFP news agency, ‘What we now must prove is the existence of an illicit association 

between the dictatorships of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay to hunt 

down and eliminate opponents in any one of these countries, with the support of the United 

States.’ 

She said that the evidence would include the testimony of survivors of the continental 

repression, some 500 of whom are expected to take the witness stand, as well as declassified 

documents, most of them from Washington. 

It was on the basis of these incriminating documents that Argentine federal judge Rodolfo 

Canicoba Corral issued a formal request last August to the Obama administration’s Justice 

Department to make Henry Kissinger, US secretary of state between 1973 and 1977, available 

for questioning. The Justice Department did not even reply to the request. 

One of the documents declassified by Washington over the past decade was a transcript of a 

June 1976 discussion in Santiago, Chile between Kissinger and the foreign minister of the 

Argentine dictatorship, Admiral Cesar Augusto Guzzetti. 

The transcript, declassified in 2004, records Guzzetti spelling out the plans being developed 

under Operation Condor, claiming that there were 10,000 foreign “terrorists” in Argentina and 

similar problems throughout the Southern Cone, and that his regime was joining forces with 

those of Brazil, Chile, Paraguay, Bolivia and Uruguay to ‘combat’ them. 

Kissinger’s response was to wish the dictatorship ‘success’, while advising, ‘If there are 

things that have to be done, you should do them quickly.’ 

Another document, declassified in 2010, establishes that Kissinger intervened in 

September 1976 to stop the issuance of diplomatic warnings to the US-backed dictators 

in Latin America not to organize “a series of international murders.’ 

Kissinger’s September 16, 1976 cable to his assistant secretary of state for Inter-American 

affairs, Harry Shlaudeman, ordered that ‘no further action be taken on this matter.’ Five 

days later, a car bomb killed Chile’s former foreign minister, Orlando Letelier, a 

prominent opponent of the Pinochet dictatorship, and his American colleague, Ronni 

Karpen Moffitt, as they were riding past Washington, DC’s Embassy Row. 

Kissinger’s order amounted to a green light for Letelier’s killing, which was organized by 

Michael Townley, who had served as an agent of both the CIA and Chile’s DINA intelligence 

agency, using anti-Castro Cuban operatives to carry out the assassination. Convicted for 

Letelier’s murder, Townley was jailed for little more than five years and then placed in the 

federal witness protection program and shielded from prosecution for his role in other 

Operation Condor murders. He continues to reside in the US under a new identity. 

Manuel Cordero, the ex-Uruguayan military intelligence officer and only non-Argentine who 

is a defendant in the Operation Condor trial, has been identified by survivors of the Latin 

American state terror campaign as having been responsible for multiple disappearances and 

killings, including that of María Claudia García de Gelman, the daughter-in-law of the 

Argentine poet Juan Gelman. 

Heavily armed men abducted María Claudia along with her husband Marcelo from their home 

in Buenos Aires in August 1976. The couple was taken to a clandestine detention center where 

they were tortured and Marcelo was executed with a gunshot to the head. 

Seven months pregnant, Maria Claudia was transported across the border to Montevideo, 

Uruguay, where she was held until she gave birth and then murdered. Her daughter was 

handed over to an Uruguayan policeman. 
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Thanks to the relentless, quarter-century-long campaign by Juan Gelman to find his 

grandchild, María Macarena, who only learned her true identity at the age of 23, the case 

became emblematic of the crimes of Operation Condor. 

The former Uruguayan colonel, Cordero, had gone into hiding in Brazil, but was extradited by 

a Brazilian court to Argentina in 2009. 

 

III.B.3.ii. Documentos norte-americanos até o momento desclassificados sobre 

Juscelino Kubitschek 
 

1. Documentos de serviços de informação, como se sabe, devem ser tomados, 

como quaisquer outros documentos, com as cautelas necessárias e submetidos a testes de 

verificabilidade, contextuais e particularizados. Não se pode perder de vista o uso estratégico da 

informação que está sendo produzida E disponibilizada. Quando se trata de serviços de 

informação com estabilidade temporal que permite estratégias de longo prazo, como o norte-

americano, tal cuidado analítico deve ser redobrado, pois as intenções de produção de 

misunderstandings são o núcleo de sua atividade. Um procedimento analítico que torna 

relativamente segura a organização de tais evidências é sua contextualização e circunscrição no 

ambiente histórico e sua sistematização organizativa no longo prazo. Lamentavelmente, a 

Comissão Nacional da Verdade não chegou sequer no primeiro passo dessa trabalhosa porém 

necessária etapa da investigação sobre a morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Sua 

investigação sobre o “Caso JK” não apresenta escopo e escala suficientes. 

 

2. Do material documental norte-americano até o momento desclassificado e 

acessível ao público sobre Juscelino Kubitschek 1  emergem consensos sobre como eles o 

enxergavam: era vigiado o tempo inteiro, para que todos os seus passos fossem conhecidos, em 

detalhe e tempo real. Ele representava uma ameaça nevrálgica para os setores golpistas 

brasileiros e norte-americanos conseguirem estabilizar a ditadura, porque havia conseguido, 

anteriormente, dividir as forças armadas, e, após seu muito bem-sucedido mandato presidencial, 

gozava de imensa popularidade interna e externa e em amplos (e muitas vezes contraditórios 

entre si) setores da sociedade brasileira. Aparecerá, na visão do serviço de informações norte-

americano e dos militares, como o provável vencedor dos próximos pleitos a serem realizados. A 

condenação irrestrita que sua cassação sofreu na imprensa internacional deixou os militares e os 
                                                                                 

1 Por meio do repositório criado pelo projeto “Opening the Archives”, esforço conjunto da Brown University e da 

Universidade Estadual de Maringá para digitalizar e indexar 10.000 documentos do Departamento de Estado dos 

EUA sobre o Brasil produzidos entre 1963 e 1973. Disponível em 

http://library.brown.edu/openingthearchives/?lang=pt. Acessado pela última vez em 20 de novembro de 2014. 

http://library.brown.edu/openingthearchives/?lang=pt
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norte-americanos preocupados. Os norte-americanos buscaram orientar os militares brasileiros 

sobre as melhores formas de destruição de sua imagem, conspirando ambos em conjunto contra 

Juscelino Kubitschek; tais recomendações encontram exatos reflexos no que de fato veio a 

ocorrer. Os homens do golpe de 1964 expressarão imenso ódio a Juscelino Kubitschek, porque 

para eles JK representava “o passado” (“comunismo”, “corrupção”) e, sendo sempre um potente 

catalizador das forças contra o regime instalado, representava um de seus piores pesadelos: o de 

que, no futuro, o “passado” retornasse.  

 

3. O monitoramento de todos os passos de Juscelino Kubitschek por parte dos 

norte-americanos é anterior ao período dos telegramas ora apontados. Durante seu mandato, é 

notória a ligação telefônica dos homens do serviço secreto norte-americano avisando à segurança 

pessoal do Presidente de que ele estaria no cinema, quando a guarda estava em pânico, 

desconhecendo seu paradeiro. Estavam monitorados o Presidente e sua guarda. Por outro lado, os 

documentos desclassificados são uma pequena parte do que os monitoramentos de fato 

continham de informação, tanto temporal como materialmente. 

 

4. A relação entre Juscelino Kubitschek e a Operação Condor só pode ser 

compreendida se esse prisma estiver incluso, atualmente (com as limitações de acesso existentes) 

e, no futuro, com um acompanhamento sistemático e exigente do que resta a ser desclassificado, 

objeto de planejamento e execução por parte do Estado e da sociedade brasileira. Se os Estados 

Unidos têm envolvimento na morte de Juscelino Kubitschek, é dever do Estado brasileiro 

montar uma política pública adequada de busca dessa informação, para os anos futuros, aspecto 

que, lamentavelmente a Comissão Nacional da Verdade, dada a ausência de escopo e escala 

investigativos com que trabalhou, não chegou sequer a cogitar. Se os Estados Unidos têm 

informações a respeito de quem estava envolvido nos planos de assassinato de Juscelino 

Kubitschek (com que profundidade e eficácia), também é dever do Estado brasileiro montar uma 

adequada política pública de acesso e sistematização de tais informações. Por tal ângulo também 

a investigação da Comissão Nacional da Verdade apresenta-se como inepta no “Caso JK”. 

Diante da complexidade dos fatos a serem investigados, fingir que eles não existem não é 

cabível. Diante da complexidade dos fatos investigados, devem ser estruturadas políticas 

públicas adequadas, funcionais e eficazes. 

 

5. A Comunicação de 23 de maio de 1963 descreve que Juscelino Kubitschek já 

era candidato ao próximo pleito presidencial, fazendo campanha em São Paulo, inaugurando 
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comitê de campanha na capital e dirigindo-se para Campinas a fim de receber honrarias, 

realizando inúmeros discursos. Apontam que Juscelino falou do Fundo Monetário 

Internacional em termos agressivos.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 91 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, PARA: 

Departamento de Estado "Weekly Summary. 73", 23 de maio de 1963. 

Disponível em https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:331546/, acessado em 10 

de outubro de 2014. 

 

"Ex-President Juscelino Kubitschek has paid frequent short visits to Sao Paulo in recent 

months. During his latest, in the week under review, he did not even attempt to deny that he 

was fishing for Sao Paulo's twenty two percent of Brazilian votes. He inaugurated a campaign 

center in the city, went to Campinas to receive an honorary citizenship, and made several short 

speeches. Good crowds reportedly gathered for most of them, and the press gave him a 

moderate play. During a short public meeting with Governor Adhemar de Barros, he 

reportedly asked the Governor to throw him some Sao Paulo votes — an embarrassing request 

which Adhemar lightly brushed off. Kubitschek demonstrated remarkable agility in avoiding 

comment on all the hot topics of the moment. He expressed no opinion on agrarian reform, the 

Government's anti-inflation program, Communist activities, or the military crisis. He was 

generally successful in evading questions on the International Monetary Fund visit, but he 

reportedly broke down once and blasted the IMF in strong terms. (UNCLASSIFIED) 

Comment: There is no doubt about Juscelino Kubitschek's continued strength in Sao Paulo, but 

there is much doubt whether it is helped by his refusal to participate in the vital debates. Some 

observers believe that his failure to exercise leadership is irritating the public. (LIMITED 

OFFICIAL USE)" 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:331546/
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6.  Na Comunicação de 16 de agosto de 1963, é relatado que Juscelino apontou 

que membros da classe empresarial norte-americana encontram-se no Rio de Janeiro para 

planejar ações para bloquear sua campanha presidencial. A imprensa pró-Juscelino deu 

grande destaque ao que chamaram de conspiração norte-americana. O colunista Hermano 
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Alves, da Folha, mesmo escrevendo em jornal geralmente pró-norte-americano, deu créditos às 

notícias do encontro anti-Kubitschek na embaixada. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 92 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, PARA: 

Departamento de Estado. "Weekly Summary. 85". 16 de agosto de 1963. 

Disponível em : https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:332062/ , acessado em 10 

de outubro de 2014. 

 

“Ex-President Juscelino KUBITSCHEK was remarkably secretive on the latest of his almost 

weekly visits to Sao Paulo. The gossip (possibly true but unconfirmed) was that he had come 

to seek the support of Janio QUADROS. Kubitschek did comment publicly, however, on the 

press report that Yankee businessmen had met at the American Embassy in Rio to plan ways 

to block his presidential campaign. He reportedly moralized at some length on the evils of 

foreign Influence in Brazilian politics, then said only that he found the Embassy's denial of the 

newspaper rumor ‘comforting.’ 

The pro-Juscelino press had been giving the most coverage to the American ‘conspiracy.’ An 

outstanding example was Folha columnist Hermano ALVES, who recently switched from 

opposition to support of Kubitschek for considerations that some other journalists say were 

monetary. Alves, writing in a generally pro-American paper, gave credit to the news of the 

anti-Kubitschek meeting at the Embassy, proceeding to attack the Ambassador harshly on 

other counts. (LIMITED OFFICIAL USE) 

Comment: While the evidence is circumstantial, it could mean that Juscelino Kubitschek is 

fostering the image of ‘victim of the American imperialists’ as a part of his known Play for the 

leftist vote (Weekly Summary of July 19). LIMITED OFFICIAL USE” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:332062/
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7. Comunicação de 6 de fevereiro de 1964: os embaixadores norte-americanos 

preocupam-se com a interação entre JK e João Goulart em relação à campanha 

presidencial de 1965, e afirmam que Juscelino pareceria ter “inclinado levemente à 

esquerda”, em comparação com suas posições anteriores, particularmente na questão da 

reforma agrária, entre outros assuntos. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 93 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Week 6", 06 de fevereiro de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358770/, acessado em 10 

de outubro de 2014. 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358770/
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“Kubitschek also met with President Goulart last week. The meeting was reported to have 

been ‘frank and cordial’, although the President is said to have complained about Juscelino's 

lack of ‘aggressiveness’ on the reform issue. (UNCLASSIFIED) 

Comment: Kubitschek's major problem, of course, is his conspicuous lack of any commitment 

from Goulart, whose interest lies in putting the campaign off as long as possible while milking 

Juscelino and the PSD for everything he can get. Kubitschek seems to have veered slightly to 

the left from his previous position (Brasilia' s A-66, A-72), particularly concerning agrarian 

reform in, among other things, an apparent effort to capitalize on rumblings within the PTB 

favorable to party support for his candidacy. (CONFIDENTIAL) 
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8. Comunicação de 28 de março de 1964: “Como esperado, a Convenção 

Nacional do PSD ocorrida no Rio 19-21 de março indicou Juscelino Kubitschek como o 

canditado do partido para a eleição presidencial em outubro de 1965. O discurso de aceitação [da 

nomeação] por parte de Juscelino foi uma tentativa de satisfazer a ala esquerda (agressivo) [n.t.: 

escrito em português, sublinhado] do partido, que é favorável à campanha das reformas de 

Goulart, e deixar o caminho aberto a uma futura aliança eleitoral com o PTB; ao mesmo tempo 

pretendeu acalmar os temores alargados das alas centristas e direitistas com base no interior do 

país. (...) Rejeitou mais uma vez o chamado do governador da Guanabara Carlos Lacerda para 

uma ‘frente democrática’ contra Goulart (...).” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 94 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "WEEKA 13", 28 de março de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358660/, acessado em 11 

de outubro de 2014. 

 

"As expected, the PSD National Convention held in Rio from March 19-21 nominated 

Juscelino Kubitschek as the party's candidate for the presidential election in October,1965. 

Kubitschek’s acceptance speech, was an attempt both to satisfy the left (agressivo) wing of the 

party, which favors Goulart's reform campaign, and to leave the way open for a future election 

alliance with the PTB; at the same time it was intended to mollify the abraded fears of the 

party's country-based center and right wing. Kubitschek said he favored the constitutional 

amendment on agrarian reform offered by the PSD (and rejected by the PTB) in 1963. He 

again rejected Guanabara Governor Lacerda’s call for a "democratic front" against Goulart 

(EmbTel 2001), but warned Goulart that what the country needs is ‘the flag of reform, not a 

reform of the flag’.(LIMITED OFFICIAL USE) 

Comment: First reactions to the speech were generally favorable and ignored a glib 

renunciation by Kubitschek of any responsibility for the current economic confusion. 

Administration mouthpiece Diario Carioca reported that Goulart found the speech 

‘satisfactory’. (LIMITED OFFICIAL USE)" 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358660/
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9. Comunicação de 9 de abril de 1964: “Luiz Alberto Bahia, editor da Revista 

Visão e editorialista chefe do Jornal do Brasil. (...) ‘Os militares e Lacerda não iriam querer 

permitir eleições em 1965 se parecesse que Kubitschek fosse vencer ou permiti-lo assumir 

se vencesse’.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 95 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Conversation with Luiz Alberto Bahia", 09 de abril 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:330295/, acessado em 11 

de outubro de 2014.  

 

“Of particular interest is Bahia's belief that Juscelino Kubitschek is likely to be the main 

political beneficiary of Goulart's overthrow. 

MEMORANDUM OF CONVERSATION 

PARTICIPANTS: Luiz Alberto Bahia, Chief Editorialist on Jornal do Brasil and Political 

Editor of Visão 

John Keppel, Counselor of Embassy for Political Affairs  

Place: Maison de France Restaurant  

Date: April 7, 1964. 

(…) 

Bahia said he did not like Kubitschek. He hated him in fact. But he was going to try to make 

himself one of Kubitschek’s advisors now since Kubitschek was going to be the main 

beneficiary of the revolution and would have it in his power to do either substantial harm or 

substantial good. (…) 

There might be some danger, Bahia said, that the military and Lacerda would not want to 

permit elections in 1965 if it looked likely that Kubitschek would win or to permit him to take 

office if he did win.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:330295/
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10. Comunicação de 14 de abril de 1964: “(…) Lacerda tentando convencer os 

militares a investigar Kubitschek e suas finanças no período de seu mandato presidencial”.  
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MATERIAL DE PESQUISA – 96  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Departamento de Estado dos Estados Unidos, PARA: 

Embaixador Gordon – Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, "Jack Buford", 14 de 

abril 1964. Disponível em https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:356738/, 

acessado em 11 de outubro de 2014. 

 

“Jack Buford phoned today. Friendly military contact in Belo Horizonte requested he and 

Buford meet with War Minister Costa e Silva. Buford indicated such meeting probably to clear 

away misunderstanding regarding past activities or contacts. In this connection Buford 

mentioned that Lacerda trying to get military to investigate Kubitschek and Kubitschek’s 

finances in period he held Presidential office. Did not elaborate further. Buford plans to arrive 

in Rio Friday morning and will telephone.” 

 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:356738/
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11. Comunicação de 20 de abril de 1964: “Imediatamente após a posse do 

Presidente Castelo Branco, o governador de Pernambuco Paulo Guerra se encontrou em Brasília 

com o governador de Goiás Mauro Borges e o governador do Rio Grande do Sul Ildo Meneguetti 

e teriam concordado que Juscelino deveria recuar de sua candidatura à Presidência 

concedida a ele por PSD pouco antes da Revolução”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 97 

DOCUMENTO Telegrama DE: Consulado dos Estados Unidos em Recife, PARA: 

Departamento de Estado, "Governor Guerra Says Kubitschek Should Withdraw Presidential 

Candidacy", 20 de abril 1964. Disponível em 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:343472/, acesso em 12 de outubro de 

2014. 

 

"Immediately after the inauguration of President CASTELO BRANCO, Pernambuco 

Governor Paulo GUERRA met in Brasilia with Goiás Governor Mauro BORGES and Rio 

Grande do Sul Governor Ildo MENEGHETTI and reportedly agreed that Juscelino 

KUBITSCHEK should withdraw the nomination for Presidency given him by the PSD shortly 

before the Revolution.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:343472/
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12. Comunicação de 14 de maio de 1964: “(…) as eleições de 1965 podem não 

acontecer, ou se acontecerem, serão arranjadas para excluir os principais candidatos atuais. (…) 

Uma outra arma poderia ser a revelação de escândalos envolvendo os candidatos. O principal 

alvo dos revolucionários é Juscelino Kubitschek (…). O Ministro da Guerra Costa e Silva 

fez um discurso bruto (…) acusando Kubitschek (sem citá-lo) de ter, em 1955, aproveitado 

divisões entre os militares para seu próprio benefício político. Agora, concluiu Costa e 

Silva, as forças revolucionárias são lideradas por homens muito mais experientes para 
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caírem nessa novamente. A fórmula para alcançar o fim almejado inclui a eleição indireta do 

Presidente pelo Congresso, prorrogação do mandato de Castello Branco, adoção da forma de 

governo parlamentarista, ação direta contra os candidatos (cassação dos direitos políticos) ou 

ação indireta, como investigações públicas de corrupção. O principal alvo é Kubitschek, (…) 

porque ele parece ser capaz de contar com enorme apoio popular, apoio que poderia crescer 

à medida que o presente regime perde popularidade.”   

 

MATERIAL DE PESQUISA – 98 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado, "The 1965 Presidential Election: April 15-May 15 PRIORITY”, 14 

de maio de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:330219/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“It became evident during the reporting period that the important shapers o f the 1965 election, 

at least at this time, are not the candidates but the revolutionaries. From the belief that the 

assumption of office of President Castello Branco marked the end of the institution-changing 

phase of the revolution, the political atmosphere has changed to one of growing suspicion that 

the October, 1965 election may not take place, or if it should take place, it will be arranged to 

exclude the present principal candidates. This could be done by extending the present 

Presidential mandate, or by empowering the National Congress, instead of the people, to elect 

the President, or both. Another weapon might be revelation of scandals involving the 

candidates. The main target of the revolutionaries is Juscelino Kubitschek, but the other 

candidates also appear to be in insecure positions. 

(…) 

War Minister Artur Costa e Silva made a blunt speech in the office of the President of the 

Chamber of Deputies, accusing Kubitschek (without naming him) of having, in 1955, turned 

schisms within the military to his own political advantage. Now, implied Costa e Silva, the 

revolutionary forces are led by men too experienced to be taken in again. 

(…) 

The formulae for achieving the desired end include indirect election of the President by the 

Congress, prorogation of Castello Branco’s mandate, adoption of a parliamentary form of 

government, direct action against the candidates (cancellation of political rights) or indirect 

action, such as public investigation of corruption. 

The main target is Kubitschek, partially because he, unlike the other candidates, is open to 

charges both of corruption and of softness toward Communism, principally through his ties to 

Goulart, and also because he seems to be able to count on the greatest popular support, support 

that could increase to the degree that the present regime loses popularity.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:330219/
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13. Comunicação de 29 de maio de 1964: “(…) todo o governo unido na 

determinação de que Juscelino deve ser impedido de se tornar Presidente novamente, 

porque isso significaria o ‘retorno aos velhos tempos’. Viana disse que Castelo foi a São 

Paulo em 26 de maio (…) dizer ao Ministro da Guerra para não falar sobre Kubitschek até que o 

governo tenha tomado uma posição. Costa e Silva disse mais tarde que só disse cinco por cento 

do que tinha planejado dizer”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 99 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado, “Luis Viana on Castello Branco Suspending Kubitschek's Political 

Rights”, 29 de maio de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:363250/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“Luis Viana. Chief of President's Civil Household told Embassy officer today Castelo Branco 

would not suspend Juscelino Kubitschek political rights unless there if overwhelming evidence 

against him. However, added that entire government united in determination that Juscelino 

must be prevented from becoming President again because this would mean "return to 

old days". Viana said Castelo Branco went to Sao Paulo May 26 not to give his gold rings for 

good of Brasil, but to tell War Minister Costa E Silva not to talk about Kubitschek until 

government had taken a position. Costa E Silva later said he had only said five percent of what 

he had planned say.” 

 
 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:363250/
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14. Comunicação de 2 de junho de 1964: “Obviamente um dos mais delicados 

problemas relacionados a isso diz respeito ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que 

ainda está sob tiro dos líderes da área política e militar.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 100  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Situation Report PRIORITY", 02 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359191/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“Approach of June 15 deadline for cancellation of mandates and suspension of political rights 

under terms of Article 10 of the ATO Institucional poses some problems for Castello Branco 

Administration. (…) 

Comment: We believe that considerable sentiment, particularly within military, exists for 

extention of application period of Article 10 sanctions. However, any such extention implies 

Congressionally approved Constitutional amendment under terms of ATO, amendment by 

absolute majority can only take place on proposals presented by Castello Branco. (It is 

extremely unlikely that Congress would muster two-thirds vote necessary to pass such 

measure on own initiative.) Obviously one of touchiest problems related to issue is 

handling of ex-President Kubitschek, who is still under gun from both political and 

military areas. June 15 deadline pressure likely to result in some increased uneasiness as 

rumors about ‘lists’ (which may or may not materialize) circulate. GORDON” 

 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359191/
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15. Comunicação de 4 de junho de 1964, que traz parte da súmula de orientações 

e conselhos dos norte-americanos ofertada à ditadura brasileira, em sua conspiração conjunta 

para enterrar Juscelino Kubitschek: “(…) a reação imediata no exterior poderia trazer sérios 

problemas. Que seria melhor minimizada se o governo explicasse e justificasse suas ações ao 

mesmo tempo que anunciasse a decisão. Apesar de asseguramentos prévios para a Embaixada 

em Brasília (BRASILIAS A-169) pelo Chefe da Casa Civil de que tal seria feito, nós sentimos 

que seria útil reforço e ontem enviamos conselho a esse respeito para o Presidente e 

Ministro das Relações Exteriores através de canais informais e confidenciais.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 101  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Situation Report PRIORITY", 04 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359185/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

 “ALTHOUGH IT IS STILL NOT CERTAIN, IT SEEMS MORE LIKELY THAN NOT 

THAT CASTELLO BRANCO WILL DECIDE SUSPEND KUBITSCHEKS 

POLITICAL RIGHTS AT SOME TIME BETWEEN NOW AND JUNE 15. 

WE DO NOT ANTICIPATE THAT MOVE WOULD PROVOKE MAJOR PROTEST 

INTERNALLY. LONGER RANGE INTERNAL EFFECTS WOULD HAVE BOTH 

POSITIVE AND NEGATIVE ELEMENTS. FOR EXAMPLE, ON PLUS SIDE IT 

WOULD BE IMPRESSIVE SIGN THAT GOVERNMENT MENT TO FACE ISSUE OF 

CORRUPTIONS WHICH WAS IN FACT AS SERIOUS OR MORE SERIOUS THAN 

LEFTISM IN PREVIOUS REGIMES. ON NEGATIVE SIDE MIGHT BE   ITS 

TENDENCY TO LEAD TO SOME POLARIZATION OF POLITICAL SITUATION IN 

FUTURE. IN SHORT RUN SENSE REACTION ABROAD COULD POSE MORE 

SERIOUS PROBLEM. THAT WOULD BE BEST MINIMIZED IF GOVERNMENT 

EXPLAINED AND JUSTIFIED ITS ACTION AT SAME TIME IT ANNOUNCED 

DECISION. DESPITE PREVIOUS ASSURANCES TO EMBASSY OFFICER 

BRASILIA (BRASILIAS A-169) BY CHIEF OF CIVIL HOUSEHOLD THAT SUCH 

WOULD BE DONE, WE FELT IT USEFUL TO SUPPLEMENT AND YESTERDAY 

SENT ADVICE TO THIS EFFECT TO PRESIDENT AND FOREIGN MINISTER 

THROUGH INFORMAL AND CONFIDENTIAL CHANNELS.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359185/
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16. Comunicação de 5 de junho de 1964: “Concordamos com sua manifestação 

sobre a seriedade da reação no exterior no caso da suspensão dos direitos de Kubitschek. 

Justifcação com base em acusações de corrupção seriam quase inevitavelmente 

questionadas porque não foram estendidas para outros, como por exemplo Adhemar de 

Barros. Se você não tiver ainda feito, você pode desejar transmitir esse aspecto do problema 
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para o Presidente através de qualquer canal que considere apropriado. Se considerar tal 

aproximação desejável você poderia também desejar sugerir possibilidade de medida legal 

em caso de corrupção, má-versação etc. FIM.”   

 

MATERIAL DE PESQUISA – 102  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Departamento de Estado dos Estados Unidos, PARA: 

Embaixada no Rio de Janeiro, "US Position on Suspension of Rights in Corruption Cases", 05 

de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:378867/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

 “Agree your assessment regarding seriousness reaction abroad in event Kubitschek's rights 

suspended. Justification on basis charges of corruption would almost inevitably raise question 

why action not extended to others, such as for example Adhemar de Barros. If you have not 

already done so, you may wish convey this aspect of problem to President through whatever 

channel you deem appropriate. If you consider such approach desirable you might also wish 

suggest alternative possibility of legal action in cases of corruption, malfeasance, etc. END.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:378867/
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17. Comunicação de 5 DE JUNHO DE 1964: “EM RELAÇÃO AOS 

RUMORES CORRENTES DE QUE MEDIDAS SERÃO TOMADAS CONTRA JUSCELINO 

KUBITSCHEK SOB ATO INSTITUCIONAL, BASEADA EM CORRUPÇÃO, SEGUE LISTA 

DE PRINCIPAIS ITENS QUE VÁRIOS ORGÃOS DA IMPRENSA BRASILEIRA E REDES 
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DE RÁDIO E TELEVISÃO RECENTEMENTE AVENTARAM QUE SERÃO 

DESENVOLVIDAS COMO ACUSAÇÕES (DATANDO DE 1947) CONTRA EX-

PRESIDENTE: 

(1) COMPRA E REVENDA DE TERRENO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE; 

(2) PROPINAS CONECTADAS COM A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA ESTRADAS 

FEDERAIS; 

(3) AQUISIÇÃO ILEGAL DE APARTAMENTOS NA GUANABARA MINAS 

GERAIS E FRANÇA; 

(4) RECOMPENSA PARA PARTIDO COMUNISTA POR APOIO POLÍTICO; 

(5) GASTOS DE RECURSOS FEDERAIS SEM AUTORIZAÇÕES DO 

CONGRESSO; 

(6) QUESTÃO DE COMO A FAMÍLIA KUBITSCHEK EXPLICA QUARENTA E 

CINCO VIAGENS PARA EUROPA E ESTADOS UNIDOS NO PERÍODO DE 

CINCO ANOS E QUEM PAGOU; 

(7) QUE A VAGA DE SENADOR POR GOIÁS FOI ‘COMPRADA’; 

(8) QUESTÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS PESSOAIS NO BRASIL E NO 

EXTERIOR;  

(9) LICENÇAS FRAUDULENTAS E SUPERFATURAMENTO EM IMPORTAÇÕES 

DE MAQUINÁRIOS – DOS ESTADOS UNIDOS, PARTICULARMENTE PARA 

COMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MINAS GERAIS; 

(10) ‘EMPREGUISMO’ [N.T.: ESCRITO EM PORTUGUÊS NO ORIGINAL] – I.E., 

PATROCÍNIO POLÍTICO DE EMPREGOS; E 

(11) ENVOLVIMENTO FINANCEIRO NO RUIDOSO CASO DE IMPORTAÇÃO DO 

‘FEIJÃO PODRE’ DE ANOS ATRÁS. GORDON.’ 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 103  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Potential charges against Kubitschek",  05 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366162/ , acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“WITH REFERENCE TO CURRENT RUMORS THAT ACTION WILL BE    TAKEN 

AGAINST JUSCELINO KUBITSCHEK UNDER INSTITUTIONAL ACT, 'BASED ON 

CORRUPTION’, THERE FOLLOWS LIST MAIN ITEMS WHICH VARIOUS ORGANS 

OF BRAZILIAN PRESS AND RADIO AND TELEVISION BROADCASTS HAVE 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366162/
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RECENTLY SPECULATED WILL BE DEVELOPED AS CHARGES (DATING FROM 

1947) AGAINST FORMER PRESIDENT: 

(I) PURCHASE AND RE-SALE OF LAND BELONGING TO BELO HORIZONTE 

MUNICIPALITY; 

(2) KICKBACKS CONNECTED WITH CONSTRUCTION OF BRASILIA AND FEDERAL 

HIGHWAYS;  

(3) ILLEGAL ACQUISITION OF APARTMENTS IN GUANABARA MINAS GERAIS 

AND FRANCE: 

(4) PAYOFF TO COMMUNIST PARTY FOR POLITICAL SUPPORT; 

(5) EXPENDITURE OF FEDERAL FUNDS WITHOUT CONGRESSIONAL 

AUTHORIZATION; 

(6) QUESTION OF HOW KUBITSCHEK FAMILYS ALLEGED FORTY-FIVE TRIPS TO 

EUROPE AND UNITED STATES OVER PERIOD OF FIVE YEARS PAID FOR; 

(7) THAT GOIAS SENATORIAL SEAT WAS ‘BOUGHT’; 

(8) QUESTION OF PERSONAL BANK DEPOSITS BOTH IN BRAZIL AND ABROAD; 

(9) FRAUDULENT LICENSES AND OVER-INVOICING IN IMPORTATION   OF 

MACHINERY-FROM UNITED STATES, PARTICULARLY FOR MINAS GERAIS 

ELECTRIC POWER COMMISSION; 

(10) ‘EMPREGUISMO’ - I.E., POLITICAL PATRONAGE EMPLOYMENT: AND 

(11) FINANCIAL INVOLVEMENT IN NOTORIOUS ‘ROTTEN BEAN’. IMPORTATION 

CASE OF SEVERAL YEARS AGO. GORDON” 
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18. Comunicação de 7 de junho de 1964: “a) JK ‘Por Um Fio’. O mais 

controverso caso particular sob a consideração no presente momento é o do ex-Presidente 

Kubitschek. Conforme fica cada vez mais claro que os líderes revolucionários têm a intenção 

de encontrar alguma maneira de impedir a reeleição de Kubitschek, algo como uma 
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campanha auto-gerada vem ocorrendo que tem tido o efeito de preparar psicologicamente 

o público para a cassação do mandato eleitoral de JK (como Senador) e suspender seus 

direitos políticos por dez anos. (...) No discurso Kubitschek claramente levantou a bandeira da 

oposição (...). O ex-Presidente também fez um apelo para a opinião pública internacional: ‘não 

nos julguem por um único ato...’ Comentário: (...) Repercussão internacional pode ser um 

problema mais imediato para o regime. Nós temos encorajado o GOB [Governo do Brasil] 

a acompanhar cada ação com a publicação de suas provas e raciocínio. O Chefe da Casa 

Civil assegurou a um oficial da Embaixada Brasileira que isso será feito.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 104  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Weeka 23", 07 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358521/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“1. Political Rights: Further Article 10 Activity  

The Ato Institucional powers granted to President Castello Branco to cancel electoral 

mandates and/or suspend political rights are due to expire on June 15. In conformance with 

this deadline, there was considerable political activity this week centering on the application of 

the Article l0 sanctions.  

a) JK ‘Hanging By a Thread  

The most controversial single case under consideration at the present time is that of ex-

President Kubitschek. As it becomes ever more clear that the revolutionary leaders are intent 

on finding some way of preventing the re-election of Kubitschek, a somewhat self-generating 

campaign has been taking place which has had the effect of preparing the public 

psychologically for the cancellation of  JK's electoral mandate (as Senator) and suspending his 

political rights for ten years.  

The ex-President himself made a near-concession of the fact that he would suffer Article l0 

sanctions.  In one of his rare Senate speeches, Kubitschek on June 3 struck out at the forces 

which, he claimed, ‘now transform me into the preferred victim of the liberticidal fury which 

tries to mark and mar a revolution carried out to save us from communist tyranny...’ In the 

speech Kubitschek clearly took up the flag of opposition (…). The ex-President also made an 

appeal to international public opinion: ‘do not judge us by a single act...’  

Comment: It now appears more likely than not that Castello Branco will carry through the 

Article l0 provisions against Kubitschek. Practically, the expected action will probably have 

mixed results internally. On the positive side, it will serve as a clear indication that the 

revolutionary goal of eliminating corruption has not been forgotten during the earlier moves to 

clean out leftist elements. On the minus side, it might lead to some political polarization in the 

future.  

International repercussion may be a more immediate problem for the regime. We have 

encouraged the GOB to accompany any such action with publication of its evidence and 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358521/
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reasoning. The Chief of the Civil Household assured an Embassy Brasilian officer that this 

will be done.” 

 
 

19. Comunicação de 8 de junho de 1964: “Indicações são de que lista muito 

substancial de pessoas tendo seus mandatos revogados ou direitos políticos suspensos tais como 
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Kubitschek, Santiago Dantas (...). Seguem reflexões sobre a revolução Brasileira que podem ser 

úteis ao Departamento em discussões com a imprensa caso a lista seja publicada. (...) Quanto à 

linha de ação contra Kubitschek et al deve ser tomada por meio de processos judiciais. É 

relevante salientar que em casos de pessoas como Kubitschek que gozam de imunidade 

parlamentar revogação do mandato é passo essencial para qualquer outra forma de ação. 

Além disso, processos judiciais no Brasil como em outros muitos outros países são 

interminavelmente lentos e a revolução procurava alguns meios rápidos de consolidar seu poder 

e convencer o país que sua vontade de suprimir tanto a penetração da subversão esquerdista e 

a corrupção no governo era real. 3. A esse respeito, tanto os líderes civis como militares da 

revolução estão bem conscientes de que em 1945-46 e 1954 eles tinham a vitória sobre as 

forças de Vargas em suas mãos só para vê-la escapar por entre os dedos graças ao fracasso em 

tomar medidas suficientemente duradouras contra estas forças. Eles estão determinados agora 

a não deixá-las voltar ao poder e identificam como o mais evidente caminho pelo qual isso 

poderia acontecer com a reeleição de Juscelino Kubitschek como Presidente.”    

  

MATERIAL DE PESQUISA – 105 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Situation Report", 08 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359169/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“Indications are that quite substantial list of persons having mandates revoked or political 

rights suspended will be signed soon and that list will include prominent individuals such as 

Kubitschek, Santiago Dantas, Afonso Arinos and Para Governor Aurelio de Carmo. Following 

are reflections on Brazilian revolution which might be of use to Department in discussions 

with press in event list is published. 

(…) 

2. As to line that action against Kubitschek et al should be taken through judicial process. 

It is relevant to point out that in case persons such as Kubitschek who enjoy 

parliamentary Immunity revocation of mandate is essential first step to any other form 

of action. Moreover, court process in Brazil as in many other countries is interminably slow 

and revolution sought some speedy means to consolidate its power and convince country that 

its will to suppress both subversive leftist penetration and corruption in government was real. 

3. In this regard both civilian and military leaders of revolution are acutely conscious that in 

1945-46 and 1954 they had victory over Vargas forces in their hands only to see it slip away 

through failure to take sufficiently lasting action against these forces. They are determined 

now not to let them back in to power and identify most likely way in which this could 

happen with reelection of Juscelino Kubitschek as President. 

4. Sentiment in favor of preventing reelection of Kubltschek as President not limited to UDN 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359169/
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and military. (…) 

5. President has been focus of substantial pressures to or not to cancel mandates of 

certain individuals, particularly Kubitschek.” 

 
 

20. Comunicação de 9 de junho de 1964: “PRESIDENTE CASTELLO 

BRANCO EM 8 DE JUNHO TORNOU PÚBLICA A ÚLTIMA LISTA DE BRASILEIROS 
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PRIVADOS DE CARGOS OU DIREITOS POLÍTICOS PELO PERÍODO DE 10 ANOS. 

LIDERANDO A LISTA DOS PURGADOS ESTÁ O EX-PRESIDENTE (1956-1961) 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA. (...) RAZÕES DEFINIDAS DA 

CASSAÇÃO DE KUBTSCHEK NÃO FORAM ANUNCIADAS; ENTRETANTO (...) 

POSSIBILIDADE DE SEU RETORNO EM 1966, SE HOUVESSE ELEIÇÕES, SÃO AS 

SABIDAS RAZÕES BÁSICAS. MAIORIA DOS MILITARES TEMIA SE KUBITSCHEK 

REELEITO EM 1966, ATUAIS EXILADOS POLÍTICOS, COMO GOULART, BRISOLA, 

ETC. SERIAM AUTORIZADOS A VOLTAR AO BRASIL DURANTE O REGIME DE 

KUBITSCHEK (...). (...) BASEADO NESSES MEDOS GRUPO DE OFICIAIS JOVENS 

DAS FORÇAS ARMADAS PLEITEARAM A CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

DE KUBITSCHEK DESDE O INÍCIO DA REVOLUÇÃO. KUBITSCHEK, QUE ESTAVA 

RELATIVAMENTE QUIETO DESDE 1o DE ABRIL, AGORA SE TORNA A MAIS 

PROEMINENTE FIGURA DOS ‘EXCLUÍDOS DA POLÍTICA’ E PODE BEM SE 

TORNAR O LÍDER DESSE GRUPO E PEDRA NO SAPATO DO ATUAL REGIME. 

DURANTE AS HORAS DA NOITE DE 8 DE JUNHO, O APARTAMENTO DA PRAIA DE 

KUBITSCHEK FOI CERCADO POR CENTENAS DE APOIADORES E SIMPATIZANTES. 

RESIDÊNCIA DE KUBITSCHEK PRESENTEMENTE SENDO GUARDADA POR FORÇA 

ESPECIAL DA POLÍCIA DA GUANABARA PARA DESENCORAJAR AQUELES QUE 

PODERIAM DESEJAR VINGANÇA CONTRA O EX-PRESIDENTE QUE AGORA É 

UM PROSCRITO POLÍTICO.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 106 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado, "Ato Institucional PRIORITY”, 09 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359166/ 

 

“PRESIDENT CASTELLO BRANCO ON 8 JUNE RELEASED TO PUBLIC LATEST LIST 

BRAZILIANS DEPRIVED POLITICAL OFFICE AND OR POLITICAL RIGHTS FOR 

PERIOD OF 10 YEARS. LEADING LIST THOSE PURGED IS EX-PRESIDENT (1956-

1961) JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA. ANNOUNCEMENT KUBITSCHEK'S 

SUSPENSION RELEASED OVER NATIONWIDE NEWS MEDIA AT APPROX 2100 HRS 

ZULU, CLARIFYING AIR OF ANXIETY WHICH HAS SURROUNDED KUBITSCHEK 

OVER PAST WEEK. 

SUSPENSION OF KUBITSCHEK'S SENATORIAL MANDATE AND CANCELLATION 

OF HIS POLITICAL RIGHTS FOR TEN YEARS WAS BASED ON VOTE OF NATIONAL 

SECURITY COUNCIL. DEFINITE REASONS FOR KUBITSCHEK'S-CANCELLATION 

WERE NOT ANNOUNCED; HOWEVER, CORRUPTION DURING. HIS FORMER 

ADMINISTRATION, AND POSSIBILITY OF HIS RETURN IN 1966, IF ELECTIONS 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:359166/


                                                                                                                                                                     

262 
 

ARE HELD, WERE KNOWN TO BE BASIC REASONS. MOST MILITARY FEARED IF 

KUBITSCHEK RE-ELECTED IN 1966, PRESENT POLITICAL ASYLEES SUCH AS 

GOULART, BRISOLA, ETC, WOULD BE ALLOWED RETURN BRAZIL DURING 

KUBITSCHEK REGIME, THEREBY SETTING STAGE FOR COUNTRY RETURN SAME 

PRE REVOLUTIONARY (1 APR 64) CONDITION. BASED ON THESE FEARS 

YOUNGER GROUP ARMED FORCES OFFICER CORPS ADVOCATED 

CANCELLATION KUBITSCHEK'S POLITICAL RIGHTS SINCE BEGINNING OF 

REVOLUTION. KUBITSCHEK, WHO HAS BEEN RELATIVELY QUIET SINCE 1 

APRIL, NOW BECOMES MOST PROMINENT FIGURE OF "POLITICAL OUTS" AND 

MAY WELL BECOME LEADER OF THIS GROUP AND THORN IN SIDE OF PRESENT 

REGIME. DURING EVENING HOURS OF 8 JUNE, KUBITSCHEK'S BEACH 

APARTMENT WAS SURROUNDED BY HUNDREDS OF SUPPORTERS AND WELL 

WISHERS. KUBITSCHEK'S QUARTERS PRESENTLY BEING GUARDED BY SPECIAL 

FORCE OF GUANABARA POLICE TO DISCOURAGE THOSE WHO MIGHT WISH 

SEEK REVENGE AGAINST 'EX-PRESIDENT WHO NOW IS POLITICAL OUTCAST.” 
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21. Comunicação de 9 de junho de 1964: “Suspensão dos direitos políticos e 

cassação do mandato Senatorial de Juscelino Kubitschek (…) a medida teria sido 

politicamente mais hábil se tivesse sido incluída na primeira lista de 10 de abril.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 107 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado, "Suspension of Kubitschek's Political Rights PRIORITY”, 09 de 

junho de 1964. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345235/ 

 

 “Juscelino Kubitschek’s political rights suspended and Senatorial mandate cancelled evening 

June 8. At Embassy dinner June 8, Chief Justice Supreme Court Rabeiro Da Costa, Chamber 

President Ranieri Mazzilli and Chief President's civil household Luis Viana were in agreement 

that measure distasteful but necessary and that measure would have been politically more 

adroit if Kubitschek had been included on first list April 10. Ribeiro Da Costa and Mazzilli 

made strong plea for public and well documented justification. Viana agreed that justification 

exists but administration would like to avoid political sniping at President. Decision on 

publication, according Viana, has not been made. Viana said government of course expects 

popular reaction, but he feels government credit is high and that measure will not cause 

rumored administration crisis.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345235/
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22. Comunicação de 14 de junho de 1964: “Embaixada requisitou a Consulados 

relatarem reação à cassação de Kubitschek diretamente para Departamento.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 108  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Brasília, São Paulo, USCINCSO. "Reaction to Kubitschek cancellation direct to Department”, 

11 de junho de 1964.  

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366120/  

 

“Embassy has requested Consulates to report reaction to Kubitschek cancellation direct to 

Department” 

 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366120/
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23. Comunicação de 11 de junho de 1964: “NO CASO DE KUBITSCHEK, 

POR EXEMPLO, O PRESIDENTE SEM DÚVIDA SENTIA QUE A CASSAÇÃO DOS 

DIREITOS POLÍTICOS ERA NECESSÁRIA RAPIDAMENTE COMO FORMA DE 

IMPEDIR A FORMAÇÃO DE COALISÃO DE APOIO A KUBITSCHEK QUE SEJA 

OPOSIÇÃO DESTRUTIVA E CAPAZ DE (…) FACILITAR O FUTURO RETORNO DO 

BANDO DE VARGAS-GOULART”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 109 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Brasília, São Paulo, USCINCSO. "Possibility of US Influence on Article 10 Proceedings”, 11 

de junho de 1964.  

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:378842/ 

 

 “REALITIES OF INTERNAL POLITICAL SITUATION ALSO INFLUENCE 

PRESIDENT'S ACTIONS UNDER INSTITUTIONAL ACT. IN KUBITSCHEK CASE, FOR 

EXAMPLE, PRESIDENT UNDOUBTEDLY FELT CANCELLATION  OF POLITICAL 

RIGHTS WAS NECESSARY EVEN IN SHORT RUN AS WAY OF PREVENTING 

FORMATION OF DESTRUCTIVE OPPOSITION COALITION SUPPORTING 

KUBITSCHEK AND CAPABLE OF FRUSTRATING GOVERNMENT'S MUCH NEEDED 

EFFORTS TOWARD ECONOMIC RECOVERY AND REFORM AND FACILITATING 

LATER RETURN VARGAS-GOULART CROWD. HE MAY ALSO HAVE WISHED TO 

AVOID DANGER THAT WOULD HAVE ARISEN IN EVENT OF HIS INACTION THAT 

SUBSTANTIAL BODY OF VERY STRONG ANTI-KUBITSCHEK SENTIMENT MIGHT 

HAVE LED TO SPLIT IN ARMED FORCES. CASTELLO, WHO JOINED PLOTTERS 

ONLY FEW' WEEKS IN ADVANCE OF REVOLUTION, MUST AS PRESIDENT (A) 

ASSERT HIS OWN AUTHORITY OVER RATHER LARGE NUMBER OF INDIVIDUALS 

AND GROUPS WHOSE PARTICIPATION IN REVOLUTION LEADS THEM TO FEEL 

THEY HAVE PROPRIETARY RIGHTS AND (B) AVOID SERIOUS SPLIT IN ARMED 
FORCES WHICH WOULD GRAVELY PREJUDICE CHANCES OF ARRESTING 

DETERIORATION OF SITUATION AND DEFEAT OBJECTIVES OF REVOLUTION. 

5. OUR CHANCES CONVINCING BRAZILIAN GOVERNMENT NO ADDITIONAL 

ARTICLE 10 CASES SHOULD BE ACTED ON BEFORE JUNE 15 DEADLINE EXCEPT 

WHERE CLEAR COMMUNIST AFFILIATION IS PROVEN ARE NIL, AND WE THINK 

IT WOULD BE MOST COUNTER-PRODUCTIVE FOR US TO GET MIXED UP IN THIS 

POLITICALLY SUPER-CHARGED SUBJECT DURING LAST FEW DAYS OF ARTICLE 

10. AMBASSADOR CONCURS IN THIS POSITION. CASTELLO BRANCO, WHO IS 

INTELLIGENT AND THOUGHTFUL MAN, HAS GIVEN PROLONGED 

CONSIDERATION TO QUESTION OF ACTION UNDER ARTICLE 10 AND 

EXPRESSED HIS FEELINGS CLEARLY TO AMBASSADOR TUESDAY WHEN HE 

RECOGNIZED DISTASTEFUL ASPECTS BUT STATED THAT CONDITIONS OF 

COUNTRY INITIATED BY KUBITSCHEK HIMSELF AND GREATLY INTENSIFIED 

BY GOULART HAD MADE EXCEPTIONAL PROCEDURES INDISPENSABLE: TO 

EFFECTIVE CLEANUP AND REPLACEMENT OF COUNTRY ON SOUND TRACK OF 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:378842/
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HONEST DEMOCRATIC GOVERNMENT.” 

 
 

24. Comunicação de 12 de junho de 1964: “DISSE EL PAIS, NADA 

JUSTIFICA AS POSTERIORES MEDIDAS DO NOVO GOVERNO BRASILEIRO, ENTRE 

AS QUAIS A DESQUALIFICAÇÃO DE KUBITSCHEK DEVE SER NOTADA.’ (…) AS 

SONDAGENS PESSOAIS INFORMAIS PELOS OFICIAIS DA EMBAIXADA TENDEM A 

CONFIRMAR QUE A OPINIÃO DA MÍDIA É VIRTUALMENTE UNÂNIME EM 

CONDENAR A EXPULSÃO DE KUBITSCHEK. POSSIBILIDADE DE GOVERNO 
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BRASILEIRO OBTER PUBLICIDADE AMIGÁVEL AQUI EM BREVE CONTINUA A 

DIMINUIR.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 110  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Brasília, São Paulo, USCINCSO. "Reaction GOB Decision RE Kubitschek PRIORITY”, 12 de 

junho de 1964. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:329866/, 

acesso em 12 de outubro de 2014. 

 

“EL PAIS OBSERVED THAT IT HAD TAKEN STAND MARCH REVOLUTION 

NECESSARY TO SAVE BRAZIL FROM ‘COMMUNIST DOMINATION’ TOWARD 

WHICH GOULART ILLEGALLY CARRYING IT. BUT, SAID EL PAIS, ‘NOTHING 

JUSTIFIES LATER MEASURES OF NEW BRAZILIAN GOVERNMENT, AMONG 

WHICH THE DISQUALIFICATION OF KUBITSCHEK SHOULD BE NOTED.’ (…) 

INFORMAL PERSONAL SOUNDINGS BY EMBASSY OFFICERS TEND CONFIRM 

THAT MEDIA OPINION VIRTUALLY UNANIMOUS IN DECRYING KUBITSCHEK 

OUSTER. POSSIBILITY GOB OBTAINING FRIENDLY PUBLICITY HERE SOON' 

CONTINUES TO SHRINK.” 

 
 

MATERIAL DE PESQUISA – 111 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:329866/
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DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado, "Oppositionist Correio da Manha of June 13”, 13 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345239/, acesso em 12 de 

outubro de 2014. 

 

“OPPOSITIONIST C0RREIO DA MANHÃ OF JUNE 13 CARRIES FRONT-PAGE 

ROUNDUP (CAPTIONED ‘U.S. CONDEMNS FASCIST ACTION AGAINST JK’AND 

ATTRIBUTED JOINTLY TO UPI, AP, FRANCE PRESS E AND IT S OWN U.S. 

CORRESPONDENT) OF ADVERSE FOREIGN REACTION ON KUBITSCHEK CASE, 

LEADING OFF WITH STATEMENT THAT "A FUNCTIONARY LINKED TO STATE 

DEPARTMENT SAID YESTERDAY GOB' S ACTION AGAINST KUBITSCHEK IS ‘A 

REACTIONARY RIGHTIST MEASURE, WITHOUT ANY JUSTIFICATION’: 

MEANWHILE, OTHER FUNCTIONARIES STRESSED THAT IT (THE ACTION) IS 

PREJUDICIAL TO MARSHAL CASTELLO BRANCO (…) PRESUMES ABOVE TO BE 

ERRONEOUS OR GARBLED REPORT BUT WOULD APPRECIATE CONFIRMATION 

SHOULD WE BE QUESTIONED HERE BY PRESS OR GOB.” 

 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345239/
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25. Comunicação de 13 de junho de 1964: “Maioria da população em geral 

contrariada pela cassação dos direitos políticos de Kubitschek. (…) novo governo não 

popular com as classes baixas, e Kubitschek era. Mas classes baixas têm pouco peso político 

no momento. Forças revolucionárias dominantes agradadas pela ação contra JK.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 112 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado, "Rio’s Telegram 2814”, 13 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345235/ 

 

“(…) factors need consideration: 

 (1) Much of general public believed angered by suspension Kubitschek's Political Rights. 

Because of continually rising cost of living, new government not popular with lower classes, 

and Kubitschek was. But lower classes have little political weight at moment. Dominant 

revolutionary forces generally pleased by action against JK. Adverse portion of reaction is 

submerged and not likely, in itself, to cause serious immediate problems.” 

 
 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345235/
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26. Comunicação de 14 de junho de 1964: “Altas patentes militares e líderes 

políticos da Revolução sentiam tão fortemente que Kubitschek tinha que ser removido de 

uma vez por todas da próxima eleição presidencial que uma postura contemporizadora pelo 

Presidente poderia certamente ter resultado em sua desavença com o grosso das forças armadas 

que colaborou para a queda de Goulart”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 114  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, “Weeka 

24”, 14 de junho de 1964.  

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358503/ 

 

"Comment: Following the issuance of the decree applying Article 10 sanctions against 

Kubitschek, President Castello Branco stated privately that he had become convinced that the 

removal of Kubitschek as a presidential candidate was essential to safeguard the country 

against the rebuilding of the same phenomena of corruption and subversion from which the 

country had suffered in the last decade. What the President did not say was that a refusal on his 

part to face up squarely to the Kubitschek problem could have, probably would have, 

provoked such a serious split in the base of his support that the Revolution would have been 

endangered. Most ranking military and political leaders of the Revolution felt so strongly that 

Kubitschek had to be removed for once and for all from the next presidential election that a 

contemporizing stand on the question by the President could well have resulted in his 

estrangement from the bulk of the forces which collaborated in the ouster of Goulart. Under 

the circumstances, Castello Branco probably took something of a risk in delaying so long to 

move against Kubitschek and in exacting hard proof of the misdeeds for which Kubitschek had 

long been thought guilty. (CONFIDENTIAL)" 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:358503/
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27. Comunicação de 15 de junho de 1964: “NO MOMENTO NÃO EXISTEM 

AS MÍNIMAS CONDIÇÕES QUE ME PERMITIRIAM LEVAR ADIANTE A LUTA QUE EU 

NUNCA ABANDONAREI PELA PRESERVAÇÃO DAS INSITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS, 
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PELO DESENVOLVIMENTO E PELA EMANCIPAÇÃO DO PAÍS. (...) QUERO DEIXAR 

UMA PALAVRA DE SOLIDARIEDADE PARA TODOS AQUELES QUE NESSE 

MOMENTO ESTÃO SOFRENDO GRANDES INJUSTIÇAS (...). EU DEIXO O BRASIL, 

MAS NÃO ABANDONO A LUTA. EU PARTO PARA RETORNAR CONVENCIDO DE 

QUE A INDOMÁVEL VOCAÇÃO DEMOCRÁTICA DE NOSSO POVO PREVALECERÁ 

SOBRE QUALQUER PROPOSTA LIBERTICIDA: NOSSO AMOR PELA LIBERDADE 

SUPERARÁ O DESESPERO, O ÓDIO, A INIQUIDADE E A TIRANIA; SOB ESSA 

BANDEIRA, O GRANDE DESTINO HISTÓRICO DO BRASIL SERÁ REALIZADO. COMO 

UM FIEL DEFENSOR DA DEMOCRACIA, ME PREPARO PARA ENFRENTAR A LUTA E 

RETORNAREI EM BREVE PARA A BATALHA CÍVICA NA QUAL O POVO 

BRASILEIRO ESTÁ ENGAJADO.’ PERGUNTA: Como você responde àqueles que levantam 

dúvidas sobre a sua fortuna pessoal? RESPOSTA: O Brasil precisa ir além de tal mesquinhez. 

(...) Minha vida tem sido complemente aberta desde o início. Todos sabem que tudo foram 

calúnias e mentiras motivadas para cancelar meu direito a concorrer ao cargo mais elevado 

do país.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 115  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; Embaixada em Madrid. "CLAS action Dept. 2851 priority”, 15 de 

junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345228/ 

 

"SHORTLY BEFORE EARLY EVENING. JUNE 13 DEPARTURE FOR SPAIN EX-

PRESIDENT KUBITSCHEK ADDRESSED MANIFESTO TO BRAZILIANS IN 

FOLLOWING TERMS:  

‘I LEAVE BRAZIL BECAUSE THIS IS BEST WAY OF EXPRESSING MY PROTEST 

AGAINST VIOLENCE OF WHICH I WAS VICTIM: (…), AT THIS TIME MINIMUM 

CONDITIONS DO NOT EXIST WHICH WOULD PERMIT ME TO CARRY ON FIGHT 

WHICH I WILL NEVER ABANDON FOR PRESERVATION OF DEMOCRATIC 

INSTITUTIONS, FOR DEVELOPMENT AND ECONOMIC EMANTIPATION OF 

COUNTRY. (…) 

IN MY HEART I TAKE WITH ME MY FRIENDS WHO, IN THIS CRISIS, DID NOT FAIL 

TO GIVE ME A LASTING DEMONSTRATION OF SUPPORT WHICH WAS NEVER 

DENIED ME. I FURTHERMORE WANT TO LEAVE A WORD OF SOLIDARITY TO 

ALL THOSE WHO AT THIS TIME ARE SUFFERING GRAVE INJUSTICES AND 

MORAL WRONGS. I LEAVE BRAZIL, BUT I DO NOT ABANDON THE FIGHT. I 

DEPART TO RETURN CONVINCED THAT THE INDOMITABLE DEMOCRATIC 

VOCATION OF OUR PEOPLE WILL PREVAIL OVER ANY LIBERTICIDAL-

PROPOSITIONS: OUR LOVE FOR LIBERTY WILL OVERCOME DESPAIR, HATE, 

INIQUITY, AND TYRANNY; UNDER ITS BANNER, THE GREAT HISTORIC DESTINY 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345228/
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OF BRAZIL WILL BE REALIZED. 

AS FAITHFUL DEFENDER OF DEMOCRACY I PREPARE MYSELF BETTER TO FACE 

STRUGGLE AND I WILL RETURN SHORTLY TO CIVIC BATTLE IN WHICH 

BRAZILIAN PEOPLE ARE ENGAGED.’ 

AT TIME OF DEPARTURE KUBITSCHEK WAS QUESTIONED BY REPORTERS ON 

NUMBER OF TOPICS, MAIN INTERCHANGES BEING:  

QUESTION: HOW DO YOU ANSWER THOSE WHO RAISE DOUBTS ABOUT YOUR 

PERSONAL FORTUNE?  

ANSWER: BRAZIL NEEDS TO MOVE BEYOND SUCH MEANNESS. IT IS MATTER OF 

THROWING INTO GUTTER PUBLIC, MEN WHO WOULD RAISE UP THE COUNTRY. 

MY LIFE HAS BEEN WIDE OPEN SINCE BEGINNING. EVERYONE KNOWS THAT 

ENTIRE ISSUE WAS CALUMNY AND LIEAS MOTIVATED TO CANCEL MY RIGHT 

TO ASPIRE TO HIGHEST OFFICE OF LAND. 

QUESTION: WOULD YOU REPEAT GETULIO’S AFFIRMATION BY SAYING THAT 

YOU WILL RETURN?  

ANSWER: BUT IT IS VERY REASON THAT I AM THE TARGET OF THIS CAMPAIGN. 

JUSTICE MAY BE LATE- BUT IT NEVER FAILS. PEOPLE WILL DETERMINE 

WHETHER OR NOT I RETURN … I WILL RETURN TO POLLS.” 
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28. Comunicação de 15 de junho de 1964: “JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA, EX-PRESIDENTE DO BRASIL, PARTIU RIO 13 JUNHO DE AVIÃO PARA 

EUROPA EM SEGUIDA CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E MANDATO DE 

SENADOR PELO ATUAL GOVERNO. NOTÍCIAS AFIRMAM QUE ELE PLANEJA 

POSTERIORMENTE IR EUA PARA VIAGEM DE PALESTRAS. ELE E ESPOSA EM 

POSSE DE PASSAPORTES B-2 VÁLIDOS EXPEDIDOS EM AGOSTO DE 1961, 

VALIDADE DE QUATRO ANOS ENTRADA ILIMITADA. EMBAIXADA NÃO TEM 

OBJEÇÕES À SUA ENTRADA NOS EUA”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 116  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; EMB. MADRID; EMB. LONDRES; EMB. ROMA; EMB. PARIS; 

EMB. BONN. “Juscelino Kubitscheck de Oliveira”, 15 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345225/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

“JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, EX-PRESIDENT OF BRAZIL, DEPARTED 

RIO JUNE 13 BY AIR FOR EUROPE FOLLOWING CANCELLATION OF POLITICAL 

RIGHTS AND SENATORIAL MANDATE BY PRESENT GOVERNMENT. PRESS 

ACCOUNTS STATE HE PLANS LATER PROCEED U.S. FOR LECTURE TOUR. HE 

AND WIFE IN POSSESSION OF B-2 VALID VISAS ISSUED IN AUGUST 1961, FOUR 

YEAR VALIDITY UNLIMITED ENTRY. EMBASSY PERCEIVES NO OBJECTION TO 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345225/
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HIS ENTRY TO U.S.” 
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29. Comunicação de 15 de junho de 1964: “Kubitschek chegou a Madrid 14 de 

Junho portando passaporte diplomático, válido unicamente para viagem para Espanha, mas 

Embaixada brasileira instruída a trocar passaporte diplomático por passaporte regular 

ilimitado. Isto sendo realizado hoje. De acordo com Embaixada Brasileira Kubitschek espera ir 

de Madri a Marbella para descansar e então diretamente para os EUA para viagem de palestras. 

Entretanto em entrevista concedida ao New York Times (Hoffmann) Kubitschek declarou que 

após seus dias em Marbella ele vai a Portugal para o casamento de sua filha Marcia com o 

industrial brasileiro de origem espanhola Barbara. Kubitschek disse a Hoffmann que após 

completar a viagem de palestras de costa-a-costa nos EUA ele considera retornar ao Brasil”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 117 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Madrid, PARA: 

Departamento de Estado; Lisboa; Rio de Janeiro. “Kubitschek arrives in Madrid”, 15 de junho 

de 1964. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342569/, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

 

“Kubitschek arrived Madrid June 14 carrying diplomatic passport, valid for single trip to 

Spain, but Brazilian Embassy Madrid instructed to exchange diplomatic passport for ordinary 

unlimited passport. This being accomplished today. According to Brazilian Embassy 

Kubitschek expects to proceed from Madrid to Marbella for rest and then directly to US for 

lecture tour. 

However in interview granted to NEW YORK TIMES (Hoffmann) Kubitschek stated that 

after few days in Marbella he will proceed to Portugal to attend wedding of his daughter 

Marcia to Brazilian industrialist of Spanish origin Baldomir Barbara. Kubitschek also told 

Hoffmann that after completion coast-to-coast lecture tour of US universities he would 

consider returning to Brazil.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342569/
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30.  Comunicação de 17 de junho de 1964: “Apreciaríamos saber se Lacerda fez 

alguma declaração pública sobre os recentes casos de cassação de mandatos eleitorais ou 

suspensão de direitos políticos pelo Governo Brasileiro, particularmente em relação ao ex-

Presidente Juscelino Kubitschek, durante recente visita a Londres.”  

MATERIAL DE PESQUISA – 118  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Departamento de Estado dos Estados Unidos, PARA: 

Embaixada em Londres. “Inquisiton of Carlos Lacerda's statements during his visit to 

London”, 17 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342563/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

"Would appreciate knowing whether Lacerda made any public statements regarding recent 

cases cancellation electoral mandates or suspension political rights by Brazilian Government, 

particularly with regard ex-President Kubitschek, during recent London visit." 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342563/
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31. Comunicação de 18 de junho de 1964: “Opinião local em direção à revolução 

está muito dividida, entretanto não se pode deixar a todos felizes. O grupo da ‘linha-dura’ foi 

agradado semana passada pela destituição de KUBITSCHEK e por indicações preliminares 

de que corrupção seria punida tão severamente quanto comunismo, mas esse grupo está agora 

ruidosamente infeliz – e sua opinião é muito importante. (…) O fracasso do Presidente Castello 

Branco em reprimir mais firmemente tem atraído as únicas fortes críticas ainda ouvidas por parte 

dos revolucionários ‘linha-dura’”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 119  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, PARA: 

Departamento de Estado. "Operation Clean up in São Paulo", 18 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345221/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 
 

"Local opinion toward the revolution is so divided, however, that not everyone can be made 

happy. The ‘hard-line’ group was pleased last week by KUBITSCHEK's unseating and by 

preliminary indications that corruption would be punished as severely as communism, but this 

group is now vocally unhappy — and Its opinion is very important. It assumes that there was 

simply not time to get the goods on all who deserved to be removed from political office. This 

was exactly what exponents of the hard line had feared when they argued for extension of the 

June 15 deadline. President CASTELLO BRANCO's failure to crack down harder has 

attracted the only strong public criticism yet heard from the ‘hard-line’ revolutionaries." 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:345221/
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32.  Comunicação de 22 de junho de 1964: “(…) Kubitschek visitará Portugal 

para casamento da filha dia 20 de Julho. Maioria dos observadores acredita que ele será bem 

recebido apesar da inexistência de qualquer status oficial (…)”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 120 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, PARA: 

Departamento de Estado; Madrid; Rio de Janeiro. “Kubitschek to visit Portugal for daughter's 

wedding”, 22 de junho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342557/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

“Informal expectation here in official, press and Brazilian Embassy quarters Kubitschek will 

visit Portugal for daughter' s July 20 wedding. Most observers believe he will be well received 

although lack any official status (or immediate political prospects) will make for considerable 

contrast between this and his last visit.” 

 
 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:342557/
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33. Comunicação de 17 de julho de 1964: “Acompanhando telecomunicação 

Burton-Kubish, eu reexaminei questão possível entrada EUA pelo ex-Presidente Juscelino 

Kubitschek e acredito que tal entrada deveria ser permitida se ele desejar.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 121 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; “Kubitschek entry to US”, 17 de julho de 1964. Disponível em: 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366093/, acesso 13 de outubro de 2014. 

 

“Following telecon Burton-Kubish, I have re-examined question possible entry to US by ex-

President Juscelino Kubitschek and believe such entry should be permitted if he desires it.” 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366093/
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34. Comunicação de 17 de julho de 1964: “EU DISCUTI A QUESTÃO DO 

VISTO DE KUBITSCHEK COM TELEFONEMA MIN VASCO SEXTA À TARDE, 

ENFATIZANDO QUE EU QUERIA SEU CONSELHO PESSOAL COMO AMIGO AO 

INVÉS DA EXPRESSÃO OFICIAL DO PONTO DE VISTA DO GOB [n.t. GOVERNO DO 

BRASIL]. ELE EXPRESSOU VISÃO SEMELHANTE À MINHA PRÓPRIA DE QUE NOSSA 

RECUSA FORNECER VISTO CRIARIA MAIS DANO E PUBLICIDADE 

DESFAVORÁVEL DO QUE AS PALESTRAS DE KUBITSCHEK NOS EUA. AO 

MESMO TEMPO, ELE SUGERIU QUE QUANDO O VISTO FOR CONCEDIDO, 

PODERIA SER ÚTIL SE PUDESSE SER SUGERIDO A KUBITSCHEK QUE NÓS 

ASSUMIMOS QUE O PRIVILÉGIO SERÁ NÃO PARA SER ABUSADO PELA 

IMPRENSA E OUTRAS DECLARAÇÕES QUE CONSTITUAM UMA CAMPANHA 

POLÍTICA CONTRA UM GOVERNO COM O QUAL NÓS TEMOS RELAÇÕES 

AMIGÁVEIS. O DEPARTAMENTO SABERÁ MELHOR QUE EU SE ISSO É FACTÍVEL. 

(…) ELE DISSE A. F. SCHIMIDT DISSE-O QUE KUBITSCHEK PROMETEU QUE 

EVITARIA DECLARAÇÕES POLÍTICAS ENQUANTO NA EUROPA, MAS QUEBROU 

SUA PROMESSA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE NA ESPANHA. O QUE QUER QUE 

SEJA FEITO PARA LIMITAR TAL ABUSO, REITERO QUE USG (n.t. GOVERNO DOS 

EUA) ESTARIA COMETENDO SÉRIO ERRO EM DENEGAR O VISTO.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 122 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; “Kubitschek Visa”, 17 de julho de 1964. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366083/ 

 

“I DISCUSSED QUESTION KUBITSCHEK VISA WITH FONMIN VASCO FRIDAY 

AFTERNOON, EMPHASIZING THAT I WANTED HIS PERSONAL ADVICE AS 

FRIEND RATHER THAN OFFICIAL EXPRESSION GOB VIEW-POINT. HE 

EXPRESSED VIEW SIMILAR TO MY OWN THAT US REFUSAL GRANT VISA 

WOULD CREATE MORE DAMAGE AND UNFAVORABLE PUBLICITY THAN 

KUBITSCHEK LECTURES IN US. AT SAME TIMET, HE SUGGESTED THAT WHEN 

VISA IS GRANTED, IT WOULD BE HELPFUL IF IT COULD BE SUGGESTED TO 

KUBITSCHEK THAT WE ASSUME THAT THE PRIVILEGE WILL NOT BE NOT 

BE ABUSED BY PRESS AND OTHER STATEMENTS WHICH CONSTITUTE A 

POLITICAL CAMPAIGN AGAINST A GOVERNMENT WITH WHICH WE HAVE 

FRIENDLY RELATIONS.’ 

DEPARTMENT WILL KNOW BETTER THAN I WHETHER THIS IS   FEASIBLE. 

VASCO SAID LECTURES AS SUCH DID NOT CONCERN HIM, SINCE KUBITSCHEK'S 

ENGLISH IS POOR AND PREVIOUS LECTURE TOURS HAVE NOT BEEN VERY 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366083/
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SPECTACULAR, BUT HE DID SEE SOME DANGER OF KUBITSCHEK ABUSING 

PRESS CONFERENCE OPPORTUNITIES./ HE SAID A. F. SCHMIDT HAD TOLD HIM 

THAT KUBITSCHEK PROMISED HE WOULD AVOID POLITICAL STATEMENTS 

WHILE IN EUROPE, BUT HAD BROKEN HIS PROMISE AT FIRST OPPORTUNITY IN 

SPAIN. 

WHATEVER CAN BE DONE TO LIMIT SUCH ABUSE, I REITERATE CONVICTION 

THAT USG WOULD BE MAKING SERIOUS ERROR TO DENY VISA.” 
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35. Comunicação de 16 de março de 1965: “Caro Mr. Chase, Solicitaram-me 

agradecê-lo por sua carta de 26 de fevereiro. O Departamento aprecia a informação de sua 

decisão de não participar dos negócios do Dr. Kubitschek nesse país, e o envio de uma 

cópia de seu discurso (...).” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 123  

DOCUMENTO: Vallimarescu, Serban (Public Affairs Adviser in the Bureau of Inter-

American Affairs), "Letter to Howard Chase", 16 de março de1965. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366297/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

"Dear Mr. Chase: 

I have been asked to thank you for your letter of February 26th. The Department appreciates 

your informing us of your decision not to participate in Dr. Kubitschek's affairs in this country, 

and sending a copy of his speech before the Overseas Press Club in New York. 

Sincerely yours, 

Serban Vallimarescu 

Public Affairs Adviser 

Bureau of Inter-American Affairs" 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366297/


                                                                                                                                                                     

287 
 

 
 

36.  Comunicação de 13 de outubro de 1965: “Comentário: a volta de 

Kubitschek para Minas Gerais e o calor com que foi recebido não deixam dúvidas sobre 

sua imensa popularidade em seu Estado. (…) Kubitschek continuará a exercer forte influência 

nos bastidores do PSD de Minas e na futura administração Pinheiro.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 124 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Consulado dos Estados Unidos em Belo Horizonte, PARA: 

Departamento de Estado; “Biweekly Summary No. 21 (September 29-October 12, 1965)”, 13 

de outubro de 1965. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366083/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:366083/
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“Comment: Kubitschek's return to Minas Gerais and the warmth with which he was received 

leaves no doubt as to his immense personal popularity in the state. Local opinion is to the 

effect that Kubitschek will continue to exert strong behind-the-scenes influence within the 

Minas PSD and in the forthcoming Pinheiro administration. (LIMITED OFFICIAL USE)” 

 

 
 

37. Comunicação de 23 de outubro de 1965: “RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

NA GUANABARA E MINAS GERAIS FORAM POR SI SÓS PERTURBADORES PARA 

IMPORTANTES SETORES DOS MILITARES MAS FOI O SIMULTÂNEO RETORNO 

TRIUNFANTE DE JUSCELINO KUBITSCHEK QUE TROUXE CLARA IMPLICAÇÃO 
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ANTI-REVOLUÇÃO PARA AS ELEIÇÕES E CONVENCEU OS MILITARES DE QUE 

AS ELEIÇÕES PRESSAGIAM O RETORNO DE KUBITSCHEK E DO PSD AO PODER 

E, CONSEQUENTEMENTE, A DERROTA DA REVOLUÇÃO.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 125  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; "Return of Juscelino Kubitschek", 23 de outubro de 1965. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:361875/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

"JUSCELINO KUBITSCHEK 

1. CF VARIOUS CAUSATIVE FACTORS IN POLITICAL-MILITARY CRISIS WHICH 

BEGAN 0CTOBER 5 NONE MORE IMPORTANT THAN RETURN TO BRAZIL OF 

JUSCELINO KUBITSCHEK. ELECTION RESULTS IN GUANABARA AND MINAS 

GERAIS WERE BY THEMSELVES DISTURBING TO IMPORTANT SECTORS OF 

MILITARY BUT IT WAS SIMULTANEOUS TRIUMPHANT ARRIVAL OF JUSCELINO 

KUBITSCHEK THAT GAVE CLEAR ANTI-REVOLUTION IMPLICATIONS TO 

ELECTIONS AND CONVINCED MILITARY THAT ELECTIONS PRESAGED RETURN 

TO POWER OF KUBITSCHEK AND PSD AND, CONSEQUENTLY, DEFEAT OF 

REVOLUTION." 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:361875/
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38. Comunicação de 1o. de abril de 1967: “QUANDO PERGUNTADO SE ELE 

PROIBIRIA O EX-GOVERNADOR DA GUANABARA CARLOS LACERDA E O EX-

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE FUNDAR UM PARTIDO POLÍTICO, ELE 

DISSE QUE PERMITIRÁ QUALQUER PARTIDO QUE SEJA ESTABELECIDO DENTRO 

DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO. ENTRETANTO, KUBITSCHEK NÃO PODE 

AJUDAR A FUNDAR UM PARTIDO, PORQUE TEM SEUS DIREITOS POLÍTICOS 

SUSPENSOS POR DEZ ANOS (…).” 

MATERIAL DE PESQUISA – 126  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado. “Costa e Silva Press Conference on Domestic Affairs”, 01 de abril 

de 1967. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:338812/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

“WHEN' ASKED WHETHER HE WOULD PREVENT EX-GOVERNOR OF 

GUANABARA CARLOS LACERDA AND EX-PRESIDENT OF BRAZIL JUSCELINO 

KUBITCHECK FROM FOUNDING A POLITICAL PARTY, HE SAID HE WILL PERMIT 

ANY PARTY THAT IS ESTABLISHED WITHIN THE NORMS OF THE 

CONSTITUTION.  

HOWEVER, KUBITCHEK CAN NOT HELP FOUND A PARTY BECAUSE HE HAD HIS 

POLITICAL RIGHTS TAKEN AWAY FOR 10 YEARS BY THE LAST 

ADMINISTRATION ACTING UNDE R REVOLUTIONARY POWERS.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:338812/
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39. Comunicação de 7 de junho de 1967: “1. Ex-Presidente Juscelino foi liberado 

de um hospital no Rio de Janeiro na noite de 4 de junho, após um tratamento de 4 dias pela piora 

e dor causada por artrite que resultou em deslocamento de vértebra nas costas e causou queda de 

pressão nos nervos da espinha. Kubitschek continuará seu tratamento em casa – repouso 

completo (…) e analgésicos. Foi tido que está melhorando, mas ainda sente dores e não está 

disponível para receber visitas. A imprensa relata que Carlos Lacerda e o ex-deputado federal 

Paes de Almeida estiveram entre os primeiros a perguntarem sobre sua condição no hospital. 2. 

De acordo com a esposa de Kubitschek, ele comeceu a sentir dores severas durante sua recente 

estada em Nova York. Seus médicos são citados como descrevendo a situação como uma doença 

laboral de políticos brasileiros (tanto Lacerda e o ex Presidente Castello Branco tiveram 

problemas similares), que dizem ser causados por numerosos e frequentes abraços fortes (…) em 

sua vida diária e posteriormente agravada pela falta de exercícios físicos.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 127  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, PARA: 

Departamento de Estado "Kubitschek released from Hospital", 07 de junho de 1967. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:339376/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

“1. Former President Juscelino KUBlTSCHEK was released from a Rio de Janeiro hospital on 

the evening of June 4, after a four day treatment for an aggravated and painful arthiritic 

condition which resulted in the dislocation of vertebrae in his back and caused 

increasedpressure on the spinal nerves. Kubitschek will continue the treatment at home--

complete rest under traction and the taking of pain-killing drugs. He is said to be improving, 

but still in pain and not yet able to receive visitors. The press reports that Carlos LACERDA 

and ex-Federal Deputy Sebastiao PAES DE ALMEIDA were among the first to inquire about 

his condition at the hospital. 

2. According to Kubitschek’s wife, he began to experience severe pains during bis recent stay 

in New York. His doctors are quoted as describing the condition as an occupational disease of 

Brazilian public figures (both Lacerda and former President CASTELLO BRANCO have 

experienced similar problems), which is said to be caused by the numerous and often back-

breaking abraços fortes attendant to their daily lives and later aggravated by lack of physical 

exercise.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:339376/
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40. Comunicação de 9 de junho de 1967: “Comentário: Kubitschek, em face à 

realidade política atual do Brasil e desejando retornar ao Brasil, estava evidentemente ciente de 

que o silêncio político e em suas atividades seria o preço a pagar por seu retorno. Kubitschek 

com toda probabilidade concordará, pelo menos enquanto Costa e Silva estiver na presidência. 

Assim, Presidente Costa e Silva para assegurar o controle mantém como reserva a ameaça 

de ativar as acusações contra ele contidas em não menos do que quatro IPM’s. 

(CONFIDENCIAL)” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 128  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Consulado dos Estados Unidos em Belo Horizonte, PARA: 

Departamento de Estado; “Monthly Summary - May 1967”, 09 de junho de 1967. Disponível 

em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:338491/, acessado em 13 de outubro 

de 2014. 

 

“Comment: Kubitschek, facing up to the political realities as they exist in Brazil today and 

wishing to return to Brazil, was evidently willing to agree to political silence and in activity as 

the price to pay  for his return. Kubitschek in all likelihood will hold to his agreement, at least 

for as long as Costa e Silva retains the presidency. Then too, President Costa e Silva to ensure 

Kubitschek' s compliance holds in reserve the threat of activating the charges against him as 

contained in no less than four IPM's. (CONFIDENTIAL)” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:338491/
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40. Comunicação de 28 de maio de 1968: “(...) Embaixador Tuthill teve um 

encontro inesperado com o ex-Presidente Juscelino Kubiteschek na noite de 19 de maio. A 

ocasião foi a exibição no auditório da chancelaria de ‘In the Heat of the Night’ patrocinada pelo 

representante local da Motion Picture Associations, Harry Stone. Convites foram enviados em 

nome da Embaixada e da Motion Picture Association, mas de fato Kubitschek não estava na lista 

de convidados. Sra. Stone fez um convite por telefone para a Sra. Kubitschek, uma antiga amiga 

sua. De acordo com o Sr. Stone, sua esposa fez isso várias vezes no passado e a Sra. Kubtischek 

havia vindo – ambas sem conhecimento de qualquer oficial da embaixada, mas os Stones 

compartilharam a surpresa dos funcionários da embaixada quando, no meio do público que saía 

do teatro, descobriram o Presidente na audiência. 2. Como estavam de pé no saguão após a 

apresentação, Harry Stone informou o embaixador da presença de Kubitschek e disse-o que o ex-

Presidente “gostaria de dizer boa noite”. Ele levou o embaixador a Kubitschek e o apresentou. 

(…) Logo após, Kubitschek se aproximou do embaixador – seguido de fotográfos – 

cumprimentou-o novamente e engajaram-se em uma breve e inconsequente conversa. 3. No dia 

seguinte, o Conselheiro Político em Brasília informou ao Chefe de Gabinete da Casa Civil, 

Rondon Pacheco, sobre o encontro, ressaltando sua natureza não premeditada. Ele enfatizou o 

desejo da Embaixada de evitar qualquer desentendimento sobre as circunstâncias da presença de 

Kubitschek na Chancelaria e sobre seu encontro com o Embaixador. Pacheco expressou seu 

apreço por este sinal de sensibilidade da Embaixada em relação aos sentimentos do GOB [n.t. 

GOVERNO DO BRASIL]. Após informar o Presidente Costa e Silva do incidente, Pacheco 

informou ao Conselheiro Político que ‘estava tudo bem’: o comentário do Presidente havia sido: 

‘essas coisas acontecem’. (…) Em 22 de maio, o Embaixador recebeu uma carta de Kubitschek 

explicando que seu único propósito em ir à exibição era encontrar o Embaixador. Na carta, 

escrita em inglês, Kubitschek cumprimenta o embaixador pela sua conduta e atuação. Em uma 

aparente referência ao encontro do Embaixador com Carlos Lacerda, e entre outras coisas, 

Kubitschek escreve ‘você deve quebrar a rotina e para isso tem que ser capaz de estabelecer 

contatos com quase todos os setores da vida brasileira, de modo a se tornar um homem bastante 

bem informado sobre nossos problemas’. Cinco cópias da carta original estão trancafiadas, bem 

como as cópias para ciência do Embaixador.”   
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MATERIAL DE PESQUISA – 129  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; "Ambassador's Encounter with Juscelino Kubitschek 28 de maio 

de 1968”. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:336924/, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

 

“NO DISTRIBUTION OUTSIDE DEPARTMENT  

1. Ambassador Tuthill had an unexpected meeting with former President Juscelino Kubitschek 

the evening of May 19. The occasion  was the showing in the Chancery auditorium of  ‘In the 

Heat of the Night’ sponsored by the Motion Picture Associations local representative, Harry 

Stone. Invitations were issued in the name of the Embassy and the Motion Picture Association, 

but in fact Kubitschek was not on the guest list. Mrs. Stone telephoned an invitation to Mrs. 

Kubitschek, a long-time personal friend of hers.  

According to Mr. Stone, his wife had done this frequently in the past, and Mrs. Kubitschek had 

come in the past — both without the knowledge of any Embassy officer — but the Stones 

shared somewhat the surprise of Embassy officers when, as the crowd moved out of the 

theater, they discovered the ex-President in the audience.  

2. As they were standing in the lobby after the show, Harry Stone Informed the Ambassador of 

Kubitschek s presence and told him that the ex-President ‘would like to say goodnight’. He led 

the Ambassador to Kubitschek and introduced them. No recognition was registered on 

Kubitscheks face, and the Ambassador withdrew after a few seconds. Shortly after, Kubitschek 

approached the Ambassador — followed by photographers — greeted him again, and engaged 

in a brief, inconsequential conversation.  

3. The next day, the Political Counselor in Brasilia informed the Head of the President’s Civil 

Household, Rondon Pacheco, of the encounter, pointing out it s unpremeditated nature. He 

stressed the Embassys desire to avoid any misunderstanding as to the circumstances of 

Kubitschek’s presence at the Chancery and his meeting with the Ambassador. Pacheco 

expressed appreciation for this sign of the Embassy's sensitivity for the GOB's feelings. After 

informing President Costa e Silva of the incident, Pacheco advised the Political Counselor that 

‘all was well’: the President's comment had been ‘those things happen’.  

4. Embassy officers also reached a few press contacts and succeeded in keeping press coverage 

to passing mention in a couple of local social columns.  

5. On May 22, the Ambassador received a letter from Kubitschek explaining that his sole 

purpose in going to the film showing was to meet the Ambassador. In his letter, written in 

English, Kubitschek compliments the Ambassador on his conduct and performance. In an 

apparent reference to the Ambassador's meetings with Carlos Lacerda, inter alia, Kubitschek 

writes, ‘You have been breaking routines and for that you have been able to establish contacts 

with almost all sectors of Brazilian life, while becoming a very well informed man about our 

problems’. Five copies of the original letter are enclosed, as well as copies of the 

Ambassador's acknowledgment.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:336924/
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41. Comunicação de 26 de setembro de 1968: “Comentário da Embaixada: Não 

há dúvida de que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek continua a gozar de enorme 

popularidade, muita da qual poderia ser transferida para sua esposa se ela se tornasse candidata. 

Essa possibilidade inspirou alguns pedidos de revisão da lei eleitoral para excluir as esposas dos 

cassados. No caso de sua eleição como Governadora de Minas Gerais, sérias questões surgiram 

sobre se seria permitido a ela tomar posse. Se ela realmente se tornasse Governadora daquele 

Estado-chave, o já alto prestígio nacional de seu marido seria aumentado com uma sólida base de 

poder.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 130  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; "Sucession in Minas/Sarah Kubitschek", 26 de setembro de 1968. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:367831/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

“EMBASSY COMMENT: There is little question that former President Kubitschek continues 

to enjoy enormous popularity, much of which could be transferred to his wife if she were to 

become a candidate. This possibility has inspired some calls for revision of the electoral law to 

exclude the wives of cassados. 

In the event of her election as Governor of Minas Gerais, serious question would arise as to 

whether she would be permitted to take office. If she actually were to become Governor of that 

key state, her husband's already high national prestige would be augmented with a solid 

power base. However, the Embassy sees no possibility of revision of the legal obstacles to 

his candidacy.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:367831/
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42. COMUNICAÇÃO DE 04 DE AGOSTO DE 1969: “(...) EX-PRESIDENTE 

KUBITSCHEK FOI CITADO PELO CGI DEZ DIAS ATRÁS PARA DECLARAR A ORIGEM 

DE ALGUMAS DE SUAS PROPRIEDADES. (…) ESSA É A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO 

DOS RUMORES OUVIDOS POR ALGUM TEMPO QUE KUBITSCHEK SOB 

INVESTIGAÇÃO CGI.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 131  

DOCUMENTO: CGI CITA JUSCELINO KUBITSCHEK, 04 de agosto de 1969. Disponível 

em: https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:366845#page/1/mode/2up, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

 
 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:366845#page/1/mode/2up
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43. COMUNICAÇÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1968: “1. Embaixada tem 

impressão que poeira baixou de alguma maneira durante o correr do dia. Pelo menos no Rio. 

Pelo menos uma figura política proeminente, deputado Raphael de Almeida Magalhães, foi 

liberado e há relatos de que Lacerda e outros, possivelmente até Kubitschek, estão prestes a 

serem liberados. 2. Controle central das prisões estabelecido pelo Exército agora parece estar 

funcionando. Muitas das prisões foram feitas pelas polícias estaduais e federal, não pelo exército. 

UMA FONTE BEM INFORMADA NOS CONTA QUE A ÚNICA PRISÃO ORDENADA 

PELO EXÉRCITO FOI AQUELA DE KUBITSCHEK COMO RESULTADO DE SUA 

DEFESA CONTRA A RETIRADA DA IMUNIDADE DE ALVES E A FAVOR DO HABEAS 

CORPUS PARA ESTUDANTES. (…).” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 132   

DOCUMENTO: 17 DE DEZEMBRO DE 1968: SITREP AS OF 2100 HOURS. 

DECEMBER 16 RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ATÉ 21H, 16 DE DEZEMBRO.  

Disponível em: 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337884#page/1/mode/2up, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337884#page/1/mode/2up
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44. Comunicação de 18 de dezembro de 1968: “1. Situação no Rio continua 

calma, com relativamente poucas prisões a mais do que as reportadas. Entre aqueles 

provavelmente presos estão Senador Mario Martins e o compositor e cantor popular (vencedor 

do Festival da Canção) Chico Buarque de Hollanda. Ao mesmo tempo, várias pessoas foram 

liberadas. Contrariamente à declaração do porta-voz do Governo Brasileiro ontem, Kubitschek e 

Lacerda ainda não foram liberados”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 133 

DOCUMENTO: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ATÉ O MEIO DIA, 18 DE 

DEZEMBRO. 18 DE DEZEMBRO DE 1968. Disponível em: 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337853#page/1/mode/2up, acesso 

em 13 de outubro de 2014. 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337853#page/1/mode/2up
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45. Comunicação de 24 de dezembro de 1968: “Assunto: Visão do ex-deputado 

Armando Falcão sobre a situação política após o AI-5. Ex-deputado e Ex-Ministro da Justiça 

Armando Falcão é um político conservador que é muito proximamente ligado aos militares. 

Imediatamente à expedição do AI-5 ele disse ao que ora relata que os militares pediram a ele 

para servir como conselheiro civil não oficial e para planejar um programa ‘revolucionário’. Ele 

disse que começou o programa (seu principal aspecto foi ‘educação’) mas não foi capaz de fazer 

muitos progressos até o momento e disse aos militares ‘vocês não querem um conselheiro civil’. 

Falcão foi particularmente desencorajado pelo fato de que ninguém parecia estar no controle 

durante todo o final de semana de 13 de dezembro. Em 23 dezembro quando ele teve outra 

conversa com o que ora relata, Falcão estava consideravelmente mais calmo. Ele disse que 

estava trabalhando bem com os militares e tinha rascunhado parte do discurso de final de semana 

de Lyra Tavares. (...) Revisando outros acontecimentos, Falcão disse que o raciocínio por trás da 
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prisão de Lacerda e Kubitschek foi para demonstrar autoridade dos que estão no poder. (...) Ele 

acredita que ordem tenha vindo de Costa e Silva.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 134 

DOCUMENTO: VISÃO DO EX-DEPUTADO ARMANDO FALCÃO SOBRE A 

SITUAÇÃO POLÍTICA SUBSEQUENTE AO AI-5. 24 DE DEZEMBRO DE 1968 

Disponível em: 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337849#page/1/mode/2up, acesso 

em 13 de outubro de 2014. 

 

https://repository.library.brown.edu/viewers/readers/set/bdr:337849#page/1/mode/2up
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46. Comunicação de 27 de janeiro de 1969: “Ex-Presidente Kubitschek deixou 

Rio em 24 de janeiro para Nova York para tratamento médico de acordo com notícia do fim de 

semana”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 135  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; "Kubitschek  leaves for New York” 27 de janeiro de 1969. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:341160/, acessado em 13 de 

outubro de 2014. 

 

 “EX PRESIDENT KUBITSCHEK DEPARTED RIO JANUARY 24 FOR NEW YORK FOR 

MEDICAL TREATMENT ACCORDING WEEKEND PRESS.” 

 

47. Comunicação de 20 de fevereiro de 1969: “Kubitschek agendado para dar 

aula na Universidade do Estado do Novo México 19 de março; mas Universidade agora incapaz 

de localizá-lo. Kubitschek tem contrato com World Wide Lecture Bureau para várias outras 

palestras em março-abril, mas World Wide também perdeu contato com ele e acredita que ele 

possa ter viajado Brasil ou Portugal. Agradeço relatório telegráfico sobre paradeiro Kubitschek, 

se capazes de determinar endereço. Relatório negativo também solicitado.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 136  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Departamento de Estado dos Estados Unidos, PARA: 

Embaixada no Rio de Janeiro; Embaixada em Lisboa; "Juscelino Kubitschek", 20 de fevereiro 

de 1969. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:341052/, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

 

“(…) Kubitschek scheduled give lecture at New Mexico State University March 19; but 

University now unable locate him. Kubitschek has contract with World Wide Lecture Bureau 

for various other speaking engagements in March-April, but World Wide has also lost contact 

with him and believes he may have travelled Brazil or Portugal. 

2. Appreciate telegraphic report on whereabouts Kubitschek, if addressies able determine. 

Negative report also requested.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:341160/
https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:341052/
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48. Comunicação de 19 de março de 1969: “EX PRESIDENTE KUBITSCHEK, 

PERNA ENGESSADA, RETORNOU AO RIO DOS EUA 18 MARÇO. NOTÍCIAS 

RELATAM QUE PASSARÁ ALGUNS MESES EM BELO HORIZONTE ANTES DE 

RETORNAR EUA PARA SÉRIE DE PALESTRAS”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 137 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; “Kubitschek returns”, 19 de março de 1969. 

Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:340944/, acessado em 13 

de outubro de 2014. 

 

 “EX PRESIDENT KUBITSCHEK, LEG IN CAST, RETURNED RIO FROM US MARCH 

18. PRESS REPORTS HE WILL SPEND SOME MONTHS AT BELO HORIZONTE PRIOR 

RETURNING US FOR SERIES LECTURES.” 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:340944/
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MATERIAL DE PESQUISA – 138 

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; “Supreme Court Denies Temporary Injunction (liminar) Requested 

by Juscelino Kubitschek Against CGI”, 29 de agosto de 1969. Disponível em: 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:339229/, acesso 13 de outubro de 2014. 

 

“The Federal Supreme Court (STF), on August 12, 1969, reportedly refused to grant a 

temporary injunction (liminar) requested by former President Juscelino Kubitschek against 

investigations related to illicit enrichment which are being conducted against him by the 

General Commission of Investigation (CGI). As reported in Rio's 6226, the CGI ordered on 

August 9, 1969, that Kubitschek submit within 8 days a written statement explaining the origin 

of some of his properties, which he reportedly did.  

Kubitschek, however, through his lawyers, filed a petition to the STF stating that the CGI was 

incompetent to conduct investigations in connection with the confiscation of properties for 

illicit enrichment, since this was of the competence of the judiciary, and requested that the CGI 

be ordered to stop their summary investigations against him.  

He was also quoted as further stating that the CGI was incompetent to replace courts and to 

decide on ‘questions of fact and law which have already been subject to judicial review’. 

(Note: Kubitschek is reportedly being accused in Brazilian courts of receiving gifts of one 

house in Paraguay and another in Brasilia while he was President of the Republic. Also, on 

March 22, 1968, the Supreme Court denied a request of confiscation (submitted by the former 

Brazilian Attorney-General, Alcino Salazar) of an apartment building owned by Kubitschek 

located in the luxurious district of Ipanema, Guanabara. The reasons for such a request by the 

Attorney-General are not known to the Embassy. The decision of the STF was made on 

grounds that ‘there were not sufficient indications of guilt to justify the requested 

confiscation’. These legal suits against the former President are still reportedly being examined 

by Brazilian courts and Kubitschek has now requested that the STF declare its’ competence to 

handle the suits against him.)  

On requesting the temporary injunction, Kubitschek's lawyers reportedly argued in the petition 

that  ‘as far as confiscation is concerned, only the final decree signed by the President of the 

Republic would be exempted from judicial review’. Neither Institutional Act N. 5 nor 

Complementary Edict N9 42, they went on, ‘established who would be competent to conduct 

the investigations...’, therefore , ‘the actions carried out by the CGI are not exempted from 

judicial review, because the CGI was not mentioned in IA-5 nor in the Complementary  Edict 

N9 42, but only in a decree-law.’  

 

Decision by the STF  

On denying the temporary injunction requested by Kubitschek, the rapporteur. 

Minister Adalicio Nogueira, was quoted as stating that ‘the request by the petitioner seems to 

be in open conflict with the provisions of IA-5, Article 11, which excludes from any judicial 

review all acts carried out in accordance with that act and Complementary Edicts’. He goes on 

to say that ‘Article 8 of IA-5 authorized the investigations in reference, and CE-42 

implemented the subject.’  

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:339229/
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The raporteur reportedly continued that the STF has applied the IA-5 daily and that ‘it cannot 

be admitted that it should be applied in certain cases only’.  

The Minister concluded that ‘the functions of the CGI, which are defined in a decree-law, are 

carried out in an area in which our penetration is expressly prohibited. I, therefore, deny the 

requested temporary injunction (liminar), but submit the case for the Public Attorney's 

opinion, so that this high tribunal can decide the conflict definitively’.  

 

Accusations against Kubitschek  

According to Jornal do Brasil and O Globo, the accusations of illicit enrichment against the 

former President which are being investigated by the CGI have come from the Ministry of the 

Army, the General-Secretariat of the National Security Council, the City Hall of Belo 

Horizonte and the Judge of the 5th Federal Court of Guanabara. The records of the CGI, 

according to the two above-mentioned papers, indicate that in May, 1955, the value of 

Kubitschek's properties totaled NCr$5,000,00 (approximately US$125,000.) Subsequent 

statements made by the former President for income tax purposes indicate that in 1962 the 

value of his properties had increased to NCr$36.000,00 (US$900,000), and in 1968, to 

NCr$656.000,00 (US$1,640,000). To the CGI, the papers say, Kubitschek's income during 

these years is not sufficient to explain the origin of his properties. According to Jornal do 

Brasil of August 13, 1969, ‘the CGI, after examining purchases and sales of properties which 

have belonged or belong to Kubitschek, has found the type of actions indicating existence of 

illicit enrichment’.  

 

Declaration by Kubitschek  

Attached to his petition to the STF, Juscelino Kubitschek is reported to have included a 

declaration dated August 1, 1969, in which he notes that after being a telegraph operator, a 

medical doctor, a professor of medicine, mayor, deputy, state governor, President of the 

Republic and Senator, and having worked for more than 40 years without interruption, he had 

now been ordered to justify the origin of his properties’. He goes on that the properties, which 

he has accumulated throughout his life, ‘have been investigated, weighed, scrutinized in their 

minimum details in the last five years, in search of signs of illicit or irregular operations’. He 

continues, ‘the value of the properties does not represent more that what one would expect 

from a person who has a minimum of foresight’. 

Concerning the value of his properties, Kubitschek is quoted as saying that in 1965 it totaled 

NCr$5.000,00, but in 1967 he re-evaluated the properties and found out that they were worth 

about NCr$ 650.000,00. He gave the example of two apartments he bought 30 years ago, and 

paid monthly installments of NCr$200,00 and NCr$400,00 and which are now worth 

NCr$150.000,00 approximately (US$37,000) and NCr$200.000,00 (US$50,000). 

Kubitschek goes on to say: ‘I had my elective mandate cassated and was deprived of my 

political rights. I was also deprived of the right to be tried by a special court as a former 

President of the Republic. I was forced to go into exile and was banished from public life. 

Now, in a legal action to which I do not have access, I have been ordered to defend myself in 

terms which presupposes a judgement’. 

He concluded that ‘it is sad for the country to see its former President, after being out of office 

almost ten years, having to defend humself from accusations which are being kept secret’… 

He ends by saying that ‘I trust in God, and I am certain that justice will prevail!’ 
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Comments  

Although the denial of a temporary injunction (liminar) does not mean that the decision of the 

rapporteur will have to be followed by the rest of the court, Kubitschek's attempt to prevent the 

CGI from continuing to investigate accusations against him seems to be destined for failure. 

By stating that the CGI is incompetent to examine ‘questions of fact and law which have 

already been subject to judicial review’, Kubitschek must be referring to the legal suits which 

have reportedly been filed against him in Brazilian courts in connection with gifts he received 

of one house in Paraguay and another in Brasilia when he was President, and the request of 

confiscation of his apartment building in Ipanema, presented to Brazilian courts by the 

Government.  

Since these cases are still reportedly being examined by the judiciary, the former President is 

trying to provoke a conflict of jurisdiction among the STF, other Brazilian courts and the CGI 

(which apparently is also investigating those same accusations against him) as an attempt to 

escape from the CGI. The belief that Kubitschek will not succeed in this attempt is based on 

two main reasons: First, because it seems very unlikely that the Supreme Court will challenge 

the validity of the CGI, created by a Decree-Law which says that the President of the Republic 

has issued it based on Article 8 of Institutional Act N 5 and Complementary Edict N42, which 

specifically deal with the subject of confiscation of properties for illicit enrichment; and 

second because the investigation which is being carried out by the CGI is secret, as Minister 

Nogueira from the STF himself noted when he said that ‘the functions of the CGI are carried 

out in an area in which our penetration is expressly prohibited’. Therefore, not even the STF 

itself can be sure of what exactly is being investigated by the CGI, thus annulling Kubitschek's 

argument that the CGI is investigating questions which have already been subject to judicial 

review.” 

 

49. Comunicação de 5 de janeiro de 1971: “Em 14 de dezembro o que ora relata 

acompanhou oito oficiais da Casa Branca para conversa sobre o ex Presidente Juscelino 

Kubitschek.” “Após obter o asseguramento dos oficiais da Casa Branca de que suas 

considerações seriam estritamente confidenciais e que nenhum dos presentes eram jornalistas, 

Kubitschek foi totalmente sincero e sem reservas em informar seus visitantes e responder a suas 

mais frequentes questões. Oficiais da Embaixada junto à Casa Branca encontraram com 

Juscelino Kubitschek em 14 de dezembro. Ainda que conceda que o governo Medici tenha um 

excelente desempenho econômico, o ex presidente declarou que politicamente ele é fortemente 

oposto à revolução de 1964. Ele expressou preocupações com o papel da linha-dura e não 

anteviu um fim à vista o governo militar. Sua maior preocupação, entretanto, é a sistemática 

destruição da frágil e escarça liderança democrática civil. O presidente foi também pessimista 

sobre o futuro das relações Estado-Igreja e declarou que ele e 70% clero brasileiro compartilham 

com as visões progressistas de Dom Helder Câmara. Ele salientou posteriormente que membros 

da igreja estão apoiando os ‘subversivos’ mas duvidou de que algum esteja diretamente tomando 

parte em atividades subversivas. O presidente expressou desânimo sobre a política externa dos 

EUA em relação à América Latina.”  
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MATERIAL DE PESQUISA – 139  

DOCUMENTO: Telegrama DE: Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, PARA: 

Departamento de Estado; “Meeting with Ex-President Juscelino Kubitschek”, 05 de janeiro de 

1971. Disponível em: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr%3A377692/, 

acessado em 10 de novembro de 2014. 

 

 “On December 14 the reporting officer accompanied eight White House Fellows for a call on 

former President Juscelino Kubitschek.  

(…) 

After obtaining an assurance from the White House Fellows that his remarks would be strictly 

off-the-record and that none present were journalists, Kubitschek was totally candid and 

forthcoming in briefing his visitors and responding to their often pointed questions.” 

(…) 

Embassy officers together with the White House met with Juscelino Kubitschek on December 

14. While conceding that the Medici Government has an excellent economic record, the 

former president stated that politically he is strongly opposed to the 1964 revolution. He 

expressed concern over the role of hard-liners and saw no end in sight to military rule. His 

greatest concern, however, is over the systematic destruction of Brazil’s scarce and fragile 

civilian democratic leadership. The President was also pessimistic over the future of Church-

State relations and stated that he and 70% of Brazilian clergy share Dom Helder Camara’s 

progressive views. He remarked further that member of the Church are supporting the 

‘subversives’ but doubted that any were directly taking part in subversive activities. 

The president expressed dismay over US foreign policy toward Latin America. He described 

President Nixon as disinterested in the region and called for a return to the Kennedy years 

when the USG constantly reiterated its dedication to liberal democracy and its intolerance of 

dictatorships. Despite the undemocratic nature of the present regime, Kubitschek argued that 

there is a need for continued US foreign assistance to Brazil as well for foreign investment, 

provided such capital does not buy out existing Brazilian enterprises. He stated that it was a 

mistake for the United States to arm military dictatorships in Latin America but acknowledged 

that weapons would be purchased in Europe should the US cut off supplies.” 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr%3A377692/


                                                                                                                                                                     

315 
 

 

 

  



                                                                                                                                                                     

316 
 

III.B.3.iii. Conclusões sobre a documentação norte-americana sobre o “Caso 

JK” e próximos passos da investigação 
 

 

1. Juscelino Kubitschek era acompanhado passo a passo pelo serviço de 

informações dos EUA. 

 

2. Representantes da classe empresarial norte-americana envolveram-se em 

conspiração contra ele; o governo norte-americano procurou tornar mais eficazes os ataques 

visando à sua destruição política, colaborando e aconselhando diretamente o núcleo do comando 

golpista sobre as melhores estratégias para o intento. 

 

3. Juscelino Kubitschek foi percebido como alguém que havia rompido com o 

FMI em seu governo, que falava em reforma agrária, e que, com seu discurso desenvolvimentista 

em defesa da soberania nacional e pró-América Latina, não se subordinava à política externa 

norte-americana, radicalizada pela Guerra Fria. 

 

4. Juscelino Kubitschek foi percebido como dotado de enorme popularidade 

interna e enorme prestígio no exterior. 

 

5. Juscelino Kubitschek foi percebido como um alvo central a ser eliminado de 

todos os processos eleitorais, porque ele os venceria e isso significaria “a derrota da revolução.” 

 

6. Juscelino Kubitschek foi descrito como sendo alvo de prisão, exílio, 

monitoramento, bloqueio ao desenvolvimento de suas iniciativas de trabalho privado, campanhas 

de difamação pública e amedrontamento com o uso de IPMs.  

 

7. Juscelino Kubitschek foi descrito como sendo objeto de uma campanha sem 

trégua para afastá-lo da política na ditadura, dado que, a qualquer possibilidade de manifestação 

democrática, era apontado como o catalizador da rejeição ao governo instalado, em razão de sua 

enorme popularidade interna e prestígio externo. 

 

8. A documentação ora analisada corresponde a uma mínima parcela do que o 

governo dos Estados Unidos e seus serviços de informação produziram e possuem sobre 

Juscelino Kubitschek. 
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9. Por ora, há limitações de escopo temporal e de conteúdo. A investigação sobre a 

morte de Juscelino Kubitschek, como a de Letelier, passa pela análise da Operação Condor e os 

documentos referentes a seu padrinho dentro do Estado norte-americano, Henry Kissinger.  

 

10. O Estado brasileiro deve estruturar política pública que acompanhe e 

sistematize todas as liberações documentais do Estado norte-americano sobre Juscelino 

Kubitschek, a Operação Condor e Henry Kissinger, pelo menos. A partir daí, poder-se-á montar 

o quadro geral de informações sobre esse vetor dos interessados ou envolvidos no assassinato de 

Juscelino Kubitschek.   

 

11. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” não 

apresentou qualquer providência nesse sentido, sequer preocupando-se em buscar os documentos 

relevantes e referenciando-os analiticamente aos fatos investigados. Nesse sentido, é uma 

investigação inepta. A documentação norte-americana pode conter – respeitados os limites que 

tal tipo de informação intrinsecamente possui, como já ressalvado acima – diversas elucidações, 

conexões e permitir, eventualmente, que se chegue, por mais esta via, aos mandantes, executores 

e equipes dos atos que estavam em andamento. A investigação da Comissão Nacional da 

Verdade não apresentou capacidade cognitiva para lidar com tais hipóteses e, assim, deve ser 

também nesse aspecto superada, a fim de que, de fato, possamos nos aproximar da verdade e não 

restarmos circunscritos a falácias retóricas e análises “técnicas” realizadas a partir de pressões 

políticas, que obedecem de bom grado a “ordens superiores” outras que não a busca da verdade 

fática. 

 

 

III.B.4. A Operação Condor e a morte de Juscelino Kubitschek – Brigadeiro 

Callafange: JK era um perigo para os militares no fim da ditadura  

 
 

1. A menção ao nome de Juscelino Kubitschek é expressamente realizada por um 

dos animadores da Operação Condor, o general chileno Contreras, em comunicação ao General 

brasileiro João Baptista Figueiredo. 

 

2.  O General Figueiredo era do grupo de militares brasileiros que se opunha de 

maneira radical ao bloco político do qual Juscelino Kubitschek era figura central. Juscelino 
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Kubitschek era visto como o “comunismo”, a “corrupção”, “a continuidade das forças de 

Vargas”, “a derrota da Revolução”. O pai de João Baptista Figueiredo, Euclides Figueiredo, 

muito antes de Figueiredo, já era ferrenho opositor de Vargas, tendo sido preso várias vezes, 

exilado e expulso do exército por forças varguistas.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 140  

DOCUMENTO: Euclides Figueiredo. CPDOC. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/euclides_figueiredo, acesso em 

20 de outubro de 2014. 

 

“Euclides de Oliveira Figueiredo no Rio de Janeiro, nasceu em 1883. 

Militar, cursou a Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Era alferes-aluno desse 

estabelecimento quando participou da revolta contra a vacina obrigatória, na então capital 

federal. Preso após a derrota do levante, foi anistiado e reincorporado ao Exército no ano 

seguinte, quando ingressou na Escola de Artilharia e Engenharia do Realengo. 

Bacharel em ciências físicas e matemáticas, em 1910, de 1911 a 1913, cumpriu estágio no 

exército alemão. De volta ao Brasil, fundou a revista A Defesa Nacional, junto com outros 

militares que haviam realizado estágio semelhante ao seu na Alemanha. Os dirigentes da 

revista defendiam pontos de vista inspirados na doutrina militar alemã, sendo por isso 

apelidados de ‘jovens turcos’ por seus adversários, numa referência aos oficiais que haviam 

promovido reformas políticas e militares na Turquia, após retornarem de estágio no exército 

alemão. 

Entre 1912 e 1915, participou da repressão à Revolta do Contestado, que opôs camponeses 

pobres a latifundiários na divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná. 

Em julho de 1922, servindo na Escola Militar do Realengo, combateu a revolta deflagrada 

naquela unidade militar e no Forte de Copacabana contra o governo federal, que deu início às 

rebeliões tenentistas da década de 20. Em setembro desse mesmo ano, foi nomeado oficial-de-

gabinete do ministro da Guerra, general Fernando Setembrino de Carvalho, função que 

desempenhou até 1926. 

Em 1930, já com a patente de coronel, foi convidado a ocupar posição de destaque no 

movimento político-militar que então se preparava com o objetivo de depor o presidente 

Washington Luís. Recusou-se, porém, a colaborar com os rebeldes e afirmou sua lealdade ao 

presidente. Com a deflagração do movimento, em outubro daquele ano, acabou preso pelos 

revolucionários quando se encontrava em serviço na cidade gaúcha de Santana do 

Livramento. Libertado logo depois, manifestou imediatamente sua oposição ao novo 

governo, liderado por Getúlio Vargas. 

Tal posicionamento acabaria por levar-lhe a participar ativamente dos preparativos para a 

deflagração do movimento armado promovido pela maioria dos grupos políticos paulistas, que 

visavam depor Vargas e reconstitucionalizar o país. Assumiu, junto com Bertoldo Klinger e 

outros oficiais, importante papel na condução militar do movimento, deflagrado em julho de 

1932. Deslocou-se, então, para o vale do rio Paraíba, de onde pretendia liderar o avanço das 

tropas constitucionalistas em direção à capital federal. A não confirmação do esperado apoio 

político e militar de gaúchos e mineiros, contudo, frustrou os planos dos paulistas, que foram 

obrigados a se limitar a combates defensivos dentro do próprio estado. Ainda no mês de 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/euclides_figueiredo
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outubro, quando os demais chefes militares já defendiam o fim do movimento por considerá-lo 

irremediavelmente derrotado, Euclides continuava acreditando na possibilidade de vitória e 

propunha a continuação da resistência ao avanço das tropas legalistas. Ao ser finalmente 

assinada a rendição das tropas paulistas, dirigiu-se ao Rio Grande do Sul, de onde 

pretendia continuar a luta. Antes de atingir o seu destino, porém, foi preso ao passar pelo 

estado de Santa Catarina. 

Foi, em seguida, enviado para o exílio em Portugal de onde retomou as atividades 

conspirativas junto com outros exilados. Pouco depois transferiu-se para a Argentina. 

Anistiado em 1934, voltou ao Brasil a tempo de concorrer, ainda naquele ano, a uma vaga na 

Câmara dos Deputados na legenda do Partido Republicano Paulista (PRP). Não conseguiu, 

porém, se eleger. Em seguida, apoiou a candidatura de Armando de Sales de Oliveira à 

presidência da República. O pleito presidencial, marcado para o início de 1938, acabou não se 

realizando em virtude da instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro do ano 

anterior. Sempre na oposição a Vargas, chegou a participar, junto com alguns políticos 

liberais, da articulação do levante militar promovido pelos integralistas, em maio de 1938. Não 

chegou, porém, a participar da insurreição por ter sido preso tempos antes. Foi nessa 

ocasião condenado a quatro anos de prisão, tendo cumprido a pena integralmente, e 

ainda perdeu a sua patente de coronel do Exército. 

Em 1945, com a redemocratização do país, ingressou na União Democrática Nacional (UDN), 

partido político que reunia setores que haviam se oposto ao Estado Novo. Por essa legenda 

elegeu-se deputado federal constituinte, em dezembro daquele ano. No ano seguinte foi 

reintegrado ao Exército com a patente de general e, imediatamente, transferido para a reserva. 

Em 1950, disputou, sem sucesso, uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. 

Morreu em 1963, em Campinas (SP). Um de seus filhos, o general João Batista de Oliveira 

Figueiredo, foi o último presidente da República do regime militar, encerrado em 1985. 

[Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 

2001]” 

 

3. O retorno de Juscelino Kubitschek à Presidência da República era visto, no 

início da ditadura militar, como o principal empecilho político à sua consolidação após o golpe 

(como se depreende da massiva troca de correspondências do serviço de informações norte-

americano), e a admissão de sua derrota, nos seus momentos finais.  

 

4. O retorno de Juscelino Kubitschek à Presidência da República era considerado 

simultaneamente uma vergonha e um perigo. Uma vergonha, porque seria a volta de alguém que 

havia sido enxovalhado, mas cuja popularidade nunca decaíra. Um perigo, porque o grupo 

instalado no poder visualizava-o como a “volta ao passado”, o “perigo de retorno ao passado de 

agitação política”, como descrito pelo Brigadeiro Callafange, adido militar no Chile, o país de 

Contreras, o “distinto” amigo do General Figueiredo.  
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5. A carta de Contreras a seu parceiro Figueiredo diz o seguinte: 

 

“Distinto senhor General: 

 

Recebi sua carta de 21 de agosto de 1975 e ao agradecer sua oportuna e 

precisa informação, é grato para mim expressar-lhe minha satisfação por sua 

colaboração, que devemos estreitar ainda mais. 

Em resposta, devo comunicar-lhe o seguinte: 

 

1) Compartilho da sua preocupação pelo possível triunfo do Partido 

Democrata nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Também 

temos conhecimento do reiterado apoio dos democratas a Kubitschek e 

Letelier, o que no futuro poderia influenciar seriamente na estabilidade do 

Cone Sul de nosso hemisfério.  

 

2) O plano proposto por você para Coordenar nossa ação contra certas 

autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos socialdemocratas e 

MATERIAL DE PESQUISA – 141 

DOCUMENTO: “Palavra de militar: Ex-adido em Santiago confirma que JK era um dos 

alvos da Operação Condor”. Revista Istoé, 29 de maio de 2000.  Disponível em: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/37781_PALAVRA+DE+MILITAR, acesso em 8 de 

novembro de 2014. 

 

“Revelação O brigadeiro Callafange admite que a candidatura de JK era um risco na visão 

dos militares 

A Operação Condor existiu mesmo e um dos seus alvos era o ex-presidente Juscelino 

Kubitschek, cuja potencial candidatura à Presidência representava, para os militares, o perigo 

de retorno ao passado de agitação política. A afirmação é do brigadeiro da reserva 

Márcio Callafange, primeiro militar a confirmar a ação conjunta dos países do Cone Sul 

contra os opositores das ditaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.  

Ao falar sobre a integração das ditaduras, o brigadeiro, adido militar no Chile nos anos 80, 

revela que os agentes da repressão chilena contaram com amplo apoio do Brasil nos governos 

Medici, Geisel e Figueiredo. ‘Os chilenos faziam vários cursos, inclusive na Escola Nacional 

de Informações (Esni), em Brasília’, disse. ‘Se não fosse a solidariedade do Brasil, 

especialmente no governo Geisel, quando Jimmy Carter retirou seu apoio ao Chile, Pinochet 

enfrentaria dificuldades’, lembra. 

As informações de Callafange são confirmadas por um almirante, que menciona um relatório 

do SNI de 1984, no qual Tancredo Neves aparecia como perigo menor em relação ao que 

teria representado JK, que tornaria inevitável ‘o temido retorno ao passado’. Vinte e 

quatro anos depois, as suspeitas sobre o acidente ocorrido em 22 de agosto de 1976, na Via 

Dutra, voltam à ordem do dia. Uma carta do chefe do serviço secreto chileno, coronel Manuel 

Contreras, ao chefe do SNI, general Figueiredo, em 1975, comprova que JK era alvo das 

ditaduras.” 

http://www.istoe.com.br/reportagens/37781_PALAVRA+DE+MILITAR
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democratas-cristãos da América Latina e da Europa, conta com nosso 

decidido apoio. 

 

3) (...) 

 

Saúda-o mui atenciosamente, 

Manuel Contreras Sepulveda – Coronel 

Diretor da Inteligência Nacional” 

 

6. O General Figueiredo – a repressão brasileira – e Contreras – a repressão 

chilena – vão “estreitar ainda mais a colaboração”; ambos comandantes de máquinas de 

matar estão preocupados com o reiterado apoio Democrata a Kubitschek e Letelier, “o que 

poderia influenciar seriamente na estabilidade do Cone Sul”; assim, o plano proposto por 

Figueiredo para COORDENAR AS AÇÕES CONTRA OS CONHECIDOS POLÍTICOS 

CONTA COM O DECIDIDO APOIO de Contreras. 

 

7. Cerca de um ano depois, morrem Juscelino Kubitschek e Letelier. 

 

8. Juscelino Kubitschek morreu em 22 de agosto e Letelier em 21 de 

setembro. Letelier teve seu carro explodido. Juscelino Kubitschek, “acidente de automóvel”. 

 

9. O Brigadeiro Callafange, adido militar no Chile de Contreras, afirma que 

Juscelino Kubitschek era “um risco na visão dos militares”, muito maior do que Tancredo Neves, 

quando a ditadura começou a ser desmontada e entrou em processo de degeneração.  

 

10. Segundo o relato, “o brigadeiro Callafange admite que a candidatura de JK era 

um risco na visão dos militares. A Operação Condor existiu mesmo e um dos seus alvos era o 

ex-presidente Juscelino Kubitschek, cuja potencial candidatura à Presidência 

representava, para os militares, o perigo de retorno ao passado de agitação política. (...) JK 

tornaria inevitável o temível retorno ao passado.” 

 

11. O Brigadeiro Callafange está vivo. A Comissão Nacional da Verdade – CNV 

não requisitou sua oitiva.  

 

12. Para a Comissão Nacional da Verdade - CNV, um depoimento do adido 

militar brasileiro no Chile nos anos de Contreras, que afirmou que a Operação Condor existiu, 

tinha como alvo Juscelino Kubitschek e este era um “perigo aos militares”, muito maior do que 
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Tancredo Neves, “pois tornaria inevitável a volta ao passado”, contra o qual eles moveram todos 

os esforços – como se viu da massiva correspondência desclassificada, acima –, não importa. 

 

13. Não importa, para a investigação da CNV, saber quem eram esses militares 

que faziam tais afirmações, onde estavam na data próxima ao acidente, se tinham ligações com o 

Instituto Carlos Éboli, se tinham ligações com pessoas que planejaram matar Juscelino, como 

Burnier, ou foram explicitamente acusadas de tentar fazê-lo, como Figueiredo. Não importa 

saber se esses militares eram próximos aos que determinaram a não preservação do local do 

“acidente”, ou as “ordens superiores” que fazem fotografias desaparecerem e voltarem, com 

nomes diferentes, duas décadas depois. Não importa saber se esses militares estão ou não 

envolvidos em outros casos investigados pela própria CNV.  

 

III.B.5. Conclusões  

 

1. A Operação Condor foi uma articulação transnacional dos Estados autoritários 

do Cone Sul para banir a existência física do que consideravam seus adversários na “Terceira 

Guerra”, os “comunistas”, “subversivos”. Qualquer postulante dos padrões democráticos mais 

básicos se encaixava nessa retórica do extermínio.  

 

2. A Operação Condor consolidou colaborações que já existiam antes, dotando-as 

de mais sistematização e mais capilaridade. 

 

3. A Operação Condor tinha diversos alvos, entre os quais Juscelino Kubitschek e 

Orlando Letelier. 

 

4. Tais alvos foram expressos em comunicação de Contreras e João Figueiredo, de 

1975. 

 

5. Em 1976, Kubitschek e Letelier estavam mortos. 

 

6. O Almirante Cândido Aragão remeteu ao venezuelano Tejera Paris documentos 

acusando o General João Figueiredo de ser o mandante do assassinato de Juscelino Kubitschek, 

através de uma operação “Código 12”: assassinato que parece acidente. 
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7. O “Código 12” já havia sido revelado, pelo menos, desde a década de 1970, por 

militares como Sergio Carvalho, o capitão que impediu o Rio de Janeiro de vivenciar as 

explosões, inundações e assassinatos, inclusive o de Juscelino Kubitschek, planejado pelo 

Brigadeiro Burnier.  

 

8. Segundo o Almirante Aragão, o embaixador brasileiro em Portugal, General 

Carlos Alberto da Fontoura (que, juntamente com Figueiredo e Golbery, foi chefe do SNI) 

recebeu comunicação do General Figueiredo para que fosse executada contra Aragão uma 

operação “Código 12”. Esse assassinato com cara de acidente seria realizado tendo a DINA, de 

Contreras, como parceira, realizando a “cortina de fumaça” em Paris ou Roma. Aragão entregou 

documentos e provas a Tejera Paris, da Venezuela. Tejera Paris está vivo, mora na Venezuela. 

A Comissão Nacional da Verdade nunca fez qualquer diligência a fim de obter a 

documentação ou seu depoimento para o “Caso JK”. 

 

9.  Contreras, o parceiro de Figueiredo, está preso no Chile. Dentre as inúmeras 

acusações pelas quais foi condenado, está o assassinato de Letelier. Contreras está vivo. Vive 

no Chile. A Comissão Nacional da Verdade nunca fez qualquer diligência a fim de obter 

seu depoimento para o “Caso JK”. 

 

10.  Henry Kissinger era o Chefe do Departamento de Estado norte-americano nos 

anos em que a Operação Condor planejou e executou a morte de Letelier, pela qual Contreras foi 

considerado responsável. Kissinger recebia as informações. Inúmeros acusam Kissinger de 

implicação no assassinato de Letelier. Kissinger está vivo. Mora nos EUA. A Comissão 

Nacional nunca fez qualquer diligência a fim de obter seu depoimento para o “Caso JK”. 

 

11.  O Brigadeiro Callafange foi adido militar brasileiro no Chile, de Contreras. 

Afirmou que a Operação Condor existiu, que um de seus alvos era Juscelino Kubitschek, que 

Juscelino Kubitschek representava um perigo para os militares brasileiros, que não queriam “a 

volta do passado de agitação política” representado por ele. Callafange está vivo. Vive no 

Brasil. A Comissão Nacional da Verdade nunca fez qualquer diligência a fim de obter seu 

depoimento para o “Caso JK”. 

 

12. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” ignora 

as conexões com a Operação Condor, não busca realizar diligências básicas. A investigação da 
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Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” não olha para uma enormidade de provas e 

evidências, não realiza o árduo mas necessário trabalho de organizá-las, testá-las, refutá-las ou 

aceitá-las. A Comissão Nacional da Verdade, no “Caso JK”, agarra-se ao laudo “técnico” do 

Instituto Carlos Éboli, feito em momento próximo ao qual o mesmo Instituto Carlos Éboli 

atestou que Zuzu Angel dormiu ao volante.  

 

13. O diretor do Instituto Carlos Éboli no momento da entrega dos dois laudos 

“técnicos”, de Zuzu Angel e de Juscelino Kubitschek, era Roberto Freitas Villarinho, que, anos 

depois do laudo “técnico” no caso Zuzu Angel, não se lembrava de ter sido diretor durante o 

caso... Em relação a Juscelino Kubitschek houve um “esquecimento” que se deu antes, mas 

durou mais: fotografias foram “esquecidas” em depósitos particulares, para aparecerem décadas 

depois, com outros nomes: antes, falavam em “posições dos corpos”, depois do “esquecimento” 

viraram “máscaras cadavéricas”.  

 

14. Uma perícia inteira, em inquérito reaberto duas décadas depois da morte de 

JK e Geraldo Ribeiro, foi realizada em um carro que não era o carro de Juscelino Kubitschek... 

por esquecimento, provavelmente... 

 

15.  A investigação da Comissão Nacional da Verdade não ofereceu mínimas 

respostas ao Brasil sobre o “Caso JK” porque não trabalhou o mínimo necessário. 

 

16. Seus métodos, procedimentos e conclusões são simplistas, simplórios e pouco 

afeitos ao trabalho duro de levantamento e checagem de hipóteses que o “Caso JK” exige.  

 

17. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” não tem 

legitimidade.  
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.C. Momentos anteriores à morte na Dutra 
 

1. O presente eixo de pesquisa é de fundamental importância para uma correta e 

completa investigação sobre o “Caso JK”. Sem que se identifiquem respostas a tais questões, não 

é possível compreender as variáveis determinantes dos fatos investigados.  

 

2. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV não investigou 

tais variáveis, não forneceu qualquer resposta sobre tais variáveis, não forneceu qualquer 

apoio material ou institucional para a investigação de tais variáveis. 

 

3. Para a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, os “fatos” estão 

contidos no conjunto de papéis “técnicos” criados pela ditadura militar ou os que nele se 

basearam, esquecendo-se da não preservação do local, das alterações nas posições dos veículos 

abalroados, das “ordens superiores para não anexar fotos” e outros procedimentos “técnicos” 

assemelhados, que deveriam ser objeto de investigação, e não “ponto de partida e chegada 

técnico”.  

 

4. Uma investigação correta, justamente de maneira inversa à realizada pela 

Comissão Nacional da Verdade – CNV, não pode desconhecer o que aconteceu nos momentos 

anteriores à morte na Dutra. 

 

5. Quais foram os contatos de Juscelino Kubitschek? Com quem se encontrou? Por que o 

Brigadeiro Callafange aponta que ele era considerado “um perigo de volta ao passado”, muito 

mais temido do que Tancredo Neves? O que os militares faziam para evitar esse “perigo de 

retorno ao passado”? Quem eram esses militares? Como eles se conectam aos demais fatos 

investigados? Com que redes Juscelino Kubitschek se relacionava quando morreu? Suas 

atividades nesses dias mostram como atuava, o que pretendia, e certamente eram conhecidas 

pelos seus inimigos: essas atividades incomodavam? Incomodavam a quem? Dos 

“incomodados”, quem tinha condições de realizar ações para bloquear tais atividades?  
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6. Uma investigação correta sobre o “Caso JK” deve investigar os momentos 

anteriores à morte na Dutra. 

 

7. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, lamentavelmente, não realizou uma 

investigação com mínimos padrões técnico-investigativos. Não sistematizou tais informações, 

não as relacionou com as demais evidências. A premissa da investigação da Comissão Nacional 

da Verdade – CNV  no “Caso JK” é que fatos não se conectam. Não sendo conectados, não 

precisam ser investigados. Não precisando ser investigados, tudo se reduz a verificar o que o 

laudo “técnico” do Instituto Carlos Éboli afirmou. E assim, de falácia em falácia, chega-se à 

conclusão final. “Técnica”, claro.  

 

8. Nesse tópico, serão reconstruídos os passos e as pessoas que são a coluna 

vertebral das estratégias, dos planos de ação política. Para a CNV, isso não deve ser 

investigado. Juscelino Kubitschek, mesmo sendo o inimigo jurado pela Operação Condor – em 

pleno andamento –, objeto de plano de assassinato do Brigadeiro Burnier, objeto da ordem de 

assassinato do General Figueiredo relatada pelo Almirante Aragão, objeto da comunicação entre 

Figueiredo e Contreras que também trata de Orlando Letelier, assassinado, mesmo sendo, nas 

palavras do Brigadeiro Callafange, o “maior medo dos militares”, Juscelino Kubitschek, para a 

Comissão Nacional da Verdade – CNV, NÃO SERIA VIGIADO, NÃO SERIA SEGUIDO, 

ANDARIA  LIVRE E SOLTO, ANÔNIMO, PROTEGIDO. SEM PERIGOS. 

 

9. A hipótese de investigação da CNV, ao ignorar completamente o que se 

passava nos momentos anteriores à morte, contraria a mais elementar técnica de investigação. E, 

por isso, dentre outras tantas razões, simplesmente não merece o nome de investigação, já que 

nada investiga. Merece o nome de repetição, já que só repete: defende o “monumento à boa 

técnica” exarado pelo Instituto Carlos Éboli em 1976, feito sem preservação do local, sob 

“ordens superiores” que mandam e desmandam em fotografias (na sua localização e no seu 

conteúdo), em contrariedade a todos os testemunhos, escorraçado pelo Poder Judiciário. 

 

10. A verdade demanda mais trabalho, mais esforço do que a Comissão Nacional 

da Verdade – CNV despendeu. Mais humildade, mais dedicação, mais diligências, mais 

sistematização, mais compromisso com a busca da verdade, esse bem intangível e delicado, que 

faz a diferença entre uma Pátria de mulheres e homens honrados e um país sem memória, sem 

história. 
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III.C.1. O “maior perigo de volta ao passado” é um político popular e homem 

querido pelo povo, mais de dez anos depois do golpe 
 

1. A preocupação dos militares com a manutenção da popularidade de Juscelino 

Kubitschek mais de uma década depois do golpe militar tinha bases sólidas: onde chegava, era 

recebido ao som do “Peixe Vivo”, o que era uma forma encontrada pelos entoantes – a mais 

explícita que muitos podiam realizar – de dizerem-se saturados da ditadura. 

 

2. Como os militares sabiam, Juscelino Kubitschek continuava popular dez anos 

depois da cassação, do massacre dos IPMs, do massacre midiático, do exílio, da prisão, dos 

planos para assassiná-lo, da censura: “Por onde andasse, numa viagem a Araxá ou num cursilho, 

era acompanhado pelo canto do Peixe Vivo, pelos pedidos de autógrafo, pelos cumprimentos 

comovidos”; “Kubitschek percorreu várias livrarias paulistanas. ‘Nas ruas, ele foi muito 

cumprimentado e abraçado por pessoas que o reconheciam’.”; “Ele não tinha medo de avião, 

mas ultimamente preferia andar de automóvel, porque então podia parar, conversar e apertar as 

mãos das pessoas.”; “Juscelino era muito reconhecido nas ruas e muito cumprimentado por 

populares. Sobre suas ideias políticas mais recentes, vinha conversando muito sobre uma série de 

conferências que desejava fazer em universidades sobre o desenvolvimento do Brasil. Afirmou-

me ‘que queria animar os jovens, dar-lhes fé neste país’.”; “O ex-Presidente, metódico e 

disciplinado nos cuidados com sua saúde, não bebia e comia frugalmente. Em compensação, 

falou quase sem parar durante cerca de três horas, com interesse e curiosidade sobre todos os 

assuntos, desde a crise energética mundial até as relações latino-americanas, censura à imprensa 

e o cultivo de pasto arbóreo – a algarobeira, de que tomou conhecimento naquele dia.”; “Há 

cerca de dois meses, durante um almoço que lhe foi oferecido neste jornal, que patrocina o 

certame ‘intelectual do ano’, cujo troféu ‘Juca Pato’ receberia naquele dia, Juscelino Kubitschek, 

respondendo a uma pergunta, diria que ‘eu jamais deixei e jamais deixarei a política’.”  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 142  

DOCUMENTO: DEPOIMENTO DE GILBERTO AMARAL, jornalista (afilhado de 

casamento de JK), prestado na 3a reunião da “Comissão Paulo Octavio/Osmânio Pereira”, em 

27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LV, n. 138, Brasília-DF, p. 46300. 

 

“Na quinta-feira, às 16h30min - eu era diretor de jornalismo da Rede Tupi de Televisão, em 

Brasília -, tocou o telefone. Era o Ildeu de Oliveira, que disse: ‘O Presidente quer falar com 
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você, Gilberto’. E eu o atendi: ‘Como vai, Presidente? Que porre o de ontem, hein, 

Presidente?’ ‘Pois é, que coisa boa:' ‘E o senhor, como vai?’ ‘Estou otimamente bem, estou 

maravilhosamente bem. A Vera Brant instalou o meu escritório no Edifício Oscar 

Niemeyer, estou inaugurando-o hoje, ela o enfeitou com flores, e recebi três comissões de 

estudantes do interior de São Paulo, que vieram convidar-me para paraninfar a 

formatura deles. De maneira que estou muito feliz. Só não estou mais feliz porque não vou 

poder atender ao convite que você me fez de dançar a valsa com a Bernadette. 

Recebi um telefonema, agora, do Rio, da minha secretária e da secretária do Adolpho 

Bloch, dizendo que eu teria um encontro em São Paulo com ex-Governadores que 

participaram daquele projeto da Bacia do Prata. E que, possivelmente, eu teria também 

um encontro com o ex-Presidente Jânio Quadros’. 

Isso foi na quinta-feira. Antes que nos despedíssemos, eu disse: ‘Presidente, jamais posso 

proibir que o senhor viaje para São Paulo e exigir que fique aqui para dançar a valsa com a 

minha filha’. Depois o Ildeu me falou – e o Carlos Murilo também me confidenciou – que ele 

queria que eu lhe dissesse que não fosse, que ficasse aqui. Mas eu não ia dizer a um ex-

Presidente, a um amigo meu que não fosse a uma importante reunião. Tanto é que, no sábado à 

noite, na Boate Hyppopotamus, em São Paulo, ele comentou com Olavo Drumond e Adolpho 

Bloch: ‘Eu deveria estar, nesta noite, na casa do Gilberto, dançando a valsa de 15 anos de sua 

filha’.” 

 

3. O Brigadeiro Callafange resumiu esse quadro afirmando que Juscelino 

Kubitschek era visto pelos militares como o “maior perigo de volta ao passado”, depois de ter 

afirmado que a Operação Condor existiu e que Juscelino Kubitschek era um alvo. Callafange foi 

adido militar brasileiro no Chile, de Contreras. Está vivo. A Comissão Nacional da Verdade 

nunca requisitou sua oitiva.   

 

III.C.2. O “maior perigo de volta ao passado” não poderia nem participar do chá 

da tarde: veto à Academia Brasileira de Letras, veto a lançamento de livro 
 

1. Juscelino Kubitschek, para os militares, mais de uma década depois do golpe, 

não poderia ter qualquer espaço de atuação. 

 

2. O General Golbery do Couto e Silva trabalhou para impedi-lo de ser membro 

da Academia Brasileira de Letras. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 143 

DOCUMENTO: MORAES NETO, Geneton. “O dia em que o repórter foi convidado pela 

Academia para receber uma medalha”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/platb/geneton/tag/academia-brasileira-de-letras/,, acessado em 13 de 

outubro de 2014. 

http://g1.globo.com/platb/geneton/2012/07/20/o-dia-em-que-o-reporter-foi-convidado-pela-academia-para-receber-uma-medalha-ou-quinze-anotacoes-de-um-forasteiro-no-petit-trianon/
http://g1.globo.com/platb/geneton/2012/07/20/o-dia-em-que-o-reporter-foi-convidado-pela-academia-para-receber-uma-medalha-ou-quinze-anotacoes-de-um-forasteiro-no-petit-trianon/
http://g1.globo.com/platb/geneton/tag/academia-brasileira-de-letras/
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“Aos que nasceram ontem: cassado pelo regime militar, JK amargava uma espécie de exílio 

interno no Brasil. Era o mais popular dos ex-presidentes. Mas não podia se candidatar a nada. 

Não havia eleição direta para prefeito de capital, governador de Estado e Presidente da 

República. Os generais se revezavam no Poder. A eleição de JK para uma vaga na Academia 

Brasileira de Letras se transformaria, obviamente, num acontecimento político.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 144 

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997. disponível 

em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml>. Acesso em 30 de setembro 

de 2014. 

 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 27 DE AGOSTO DE 

1975: 

 “27 de agosto - O Golbery advertiu o Adonias (Filho, acadêmico) sobre a minha eleição, 

considerando-a nociva.” 

 

3. O criador do SNI, parceiro do General Figueiredo no governo Geisel, em 27 de 

agosto de 1975, quase um ano antes da morte de Juscelino Kubitschek, considerava um perigo 

para seu regime e sua posição que JK participasse do chá da tarde dos literatos... 

 

4.  O General Geisel havia pessoalmente vetado pouco antes o lançamento do 

livro de memórias de Juscelino Kubitschek. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 145 

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997. disponível 

em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml>. Acesso em 30 de setembro 

de 2014. 

 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 15 DE AGOSTO DE 

1974:  

“15 de agosto - A conversa do Murilo (Mello Filho, jornalista) com (Armando) Falcão 

(ministro da Justiça) revela bem o estado policial em que vivemos. Este consultou o Presidente 

Geisel se podia autorizar a publicação do primeiro volume da minha biografia e, com surpresa 

para ele próprio, o Presidente vetou a publicação.” 

 

 

III.C.3. O “maior perigo da volta ao passado”: o animal político em busca de 

qualquer espaço possível para se movimentar 

http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
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1. Essa neurose dos militares com qualquer movimento estratégico de Juscelino 

Kubitschek tinha razão de ser. Ele era um animal político, em busca de qualquer espaço possível 

para se movimentar. Fosse um encontro “propositadamente acidental” com o representante da 

embaixada em uma exibição de cinema, um encontro confidencial com representantes da Casa 

Branca, encontros com ex-governadores em São Paulo, evitar andar de avião para, indo de carro, 

ter que parar e apertar a mão de pessoas, Juscelino Kubitschek estava fazendo, nas condições em 

que podia, o que nunca deixou de fazer desde a instalação da ditadura: ação política para o 

retorno da vida democrática do Brasil. Como afirmou dois meses antes de morrer, ao receber o 

Prêmio Juca Pato: “Eu jamais deixei e jamais deixarei a política.” 

 

2. Paraninfo de formatura, entrega do “Juca Pato”, carta para Ulisses Guimarães, 

conversa em avião com Franco Montoro, lançamento do livro de Maria Victoria Benevides... em 

qualquer espaço encontrado Juscelino Kubitschek buscaria agir.  

 

3. Nas palavras da Professora da Universidade de São Paulo Maria Victoria 

Benevides, que narra o encontro que teve com o ex-Presidente um mês antes da morte, por conta 

do lançamento do livro dela a respeito de seu governo, em julho de 1976: “(...) ele estava 

absolutamente convencido de que voltaria à política, que, afinal de contas, era o mais importante 

em sua vida. Juscelino era aquilo que Aristóteles chamava de um animal político, em um 

excelente sentido da expressão.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 146 

DOCUMENTO: VILLAMEÁ, Luiza. Maria Victoria Benevides: Todos querem ser JK. 

Revista Istoé, 18 de setembro de 2002. Disponível em: 

http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/25724_TODOS+QUEREM+SER+JK, 

acessado em 13 de outubro de 2014. 

 

“Autora do livro ‘O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política’, 

a cientista política Maria Victoria Benevides contou com a presença de JK no lançamento da 

obra, em julho de 1976, no Rio de Janeiro. Foi a última aparição pública do político cassado 

pelo regime militar. Um mês depois, ele morreria num acidente e seria enterrado por uma 

multidão que cantava sua música preferida, Peixe-Vivo, uma peça do folclore nacional. 

(...) 

ISTOÉ - Como foi o seu primeiro encontro com JK? 

MARIA VICTORIA BENEVIDES - Foi ótimo e péssimo ao mesmo tempo, no começo de 

http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/25724_TODOS+QUEREM+SER+JK
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4. O jornalista destacado por Bloch para acompanhar Juscelino Kubitschek na 

redação de suas memórias, Carlos Heitor Cony, descreve o que se passava no fundo da mente do 

animal político nos momentos que antecederam sua morte: “Ele pensava que ia exercer o papel 

que, depois, com pequenas variantes, foi exercido por Tancredo.” É o que afirma Maria Victoria 

Benevides: “(...) se ele tivesse vivido, o candidato a presidente teria sido Juscelino, e não 

Tancredo Neves.” É a afirmativa do Brigadeiro Callafange e do SNI: “O brigadeiro Callafange 

admite que a candidatura de JK era um risco na visão dos militares – A Operação Condor 

existiu mesmo e um dos seus alvos era o ex-presidente Juscelino Kubitschek, cuja potencial 

candidatura à Presidência representava, para os militares, o perigo de retorno ao passado de 

agitação política. A afirmação é do brigadeiro da reserva Márcio Callafange, primeiro militar a 

abril de 1974. Ótimo porque eu estava conhecendo o objeto de minha pesquisa de mestrado, 

um presidente que tinha deixado uma marca fortíssima na política brasileira. Mas, quando eu 

cheguei, ele estava transtornado. Tinha acabado de saber que os militares haviam devolvido 

pela metade seus direitos políticos, cassados dez anos antes. Juscelino poderia votar, mas 

continuava inelegível. Foi um momento muito delicado, mas, como ele era um gentleman, me 

deu a maior atenção. Ficou fascinado com o fato de que, pela primeira vez, alguém se 

preocupava em estudar seu governo. 

(...) 

ISTOÉ - JK planejava voltar ao poder? 

MARIA VICTORIA BENEVIDES - Ele estava absolutamente convencido de que 

voltaria à política, que, afinal de contas, era o mais importante em sua vida. Juscelino era 

aquilo que Aristóteles chamava de um animal político, em um excelente sentido da 

expressão. 

(...) 

ISTOÉ - Como ele estava quando a sra. o encontrou pela última vez? 

MARIA VICTORIA BENEVIDES - Ele estava eufórico. Foi sua última aparição pública, 

no lançamento do meu livro, na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Por causa do 

Juscelino, virou um acontecimento político, em julho de 1976, em plena ditadura, ainda 

durante o AI-5. O livro, que discutia o desenvolvimento do País com democracia, era uma 

proposta ousada e provocante na época. Eu mesma não me dava muito conta disso. Era apenas 

minha dissertação de mestrado. 

(...) 

ISTOÉ - JK teve um final de vida muito difícil... 

MARIA VICTORIA BENEVIDES - É verdade, mas, de certa maneira, não existe nenhum 

outro governante brasileiro que tenha deixado a marca que ele deixou. Ele não é superado por 

ninguém. Mesmo Getúlio, que eu considero o grande estadista da República, tem a mancha da 

ditadura do Estado Novo. Agora, Juscelino não merecia o final que teve, porque ele era, como 

eu disse antes, um animal político por excelência. Ele merecia ter participado de tudo, da 

abertura. Até penso que, se ele tivesse vivido, o candidato a presidente teria sido Juscelino, e 

não Tancredo Neves.” 
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confirmar a ação conjunta dos países do Cone Sul contra os opositores das ditaduras de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. (...) As informações de Callafange são confirmadas 

por um almirante, que menciona um relatório do SNI de 1984, no qual Tancredo Neves 

aparecia como perigo menor em relação ao que teria representado JK, que tornaria inevitável 

‘o temido retorno ao passado’.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 147  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria 

de Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do 

depoimento de Carlos Heitor Cony,  Reunião nº 14375, Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 

2014.  

 

“(...) ele pensava, ainda, que ia ser chamado. Ele pensava que ia exercer o papel que, depois, 

com pequenas variantes, foi exercido por Tancredo.” 

 

5. Como a Revista Veja noticiou na edição extra que cobriu a morte do ex-

Presidente, em 25 de agosto de 1976, com a discrição que o momento perigoso exigia, Juscelino 

Kubitschek estava a se encontrar e trocar cartas com Ulysses Guimarães, Franco Montoro, 

enfim, com o bloco que veio a sustentar a candidatura de Tancredo Neves, anos depois.   

MATERIAL DE PESQUISA – 148   

DOCUMENTO: O Brasil diz seu adeus a JK. Revista VEJA. Edição Extra. 25 de agosto de 

1976. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/extras/fechado/jk01.html. Acesso em 

30 de setembro de 2014. 

 

“(...) enquanto aguardava o momento de embarcar para São Paulo, ele reviu dois amigos, o 

senador Franco Montoro e o deputado Ulysses Guimarães, presidente nacional do MDB. 

Juntos fizeram a viagem de jato (...). 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 149  

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997. 

disponível em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml>. Acesso em 30 

de setembro de 2014. 

 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

1973:  

“18 de dezembro – Fanor e Vitorino (Freire, senador amigo do presidente Ernesto Geisel) 

deram pretexto e recusaram jantar. Isso está ligado ao Geisel e à carta que mandei para o 

http://veja.abril.com.br/especiais/extras/fechado/jk01.html
http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
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Ulysses (Guimarães), candidato à presidência. Ele publicou a carta, deselegante.” 

 

 

III.C.4. O cerco ao “maior perigo de volta ao passado”: retorno dos direitos 

SEM o direito de se candidatar 
 

MATERIAL DE PESQUISA – 150  

DOCUMENTO: Notícia de Jornal – Folha de São Paulo, 23 de agosto de 1976, p. 24. 

 

“Há cerca de dois meses, durante um almoço que lhe foi oferecido neste jornal, que patrocina 

o certame ‘intelectual do ano’, cujo troféu ‘Juca Pato’ receberia naquele dia, Juscelino 

Kubitschek, respondendo a uma pergunta, diria que “eu jamais deixei e jamais deixarei a 

política”.  
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1. Os militares estavam tão preocupados com a possibilidade de sua candidatura 

presidencial que, já terminado o prazo de dez anos da cassação de direitos políticos prescrito no 

Decreto assinado por Castelo Branco, estenderam o prazo de seu veto. JK não poderia se 

candidatar a nada. Ponto.  

 

2. Isso aconteceu em 1974, no dia em que Maria Victoria Benevides o conheceu: 

“(...) Eu estava presente no momento em que ele recebeu a notícia, e fiquei impressionada 

com a reação. JK ficou transtornado. Ele iria, certamente, ser candidato”. 1974 é o ano da 

humilhante derrota eleitoral do governo militar.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 151  

DOCUMENTO: Reportagem “Mataram JK?”, Patarra, Ivo. Revista Caros Amigos, agosto de 

1997. 

 

“JK já era candidato à reeleição, no pleito previsto para 1965. E era o favorito. Mas a linha 

dura prevaleceu. Em junho de 1964, JK – senador por Goiás – foi cassado e perdeu os direitos 

políticos, por dez anos. 

JK foi perseguido. O apartamento dele, no Rio, vivia cercado de soldados armados. O telefone, 

censurado. O presidente resolveu asilar-se na Espanha. Em 1966, a irmã de JK faleceu. 

Juscelino estava em Lisboa. A repressão política quis impedi-lo de assistir ao enterro, em Belo 

Horizonte. 

O presidente regressou ao Brasil no final de 1967. Humilhado por militares, teve de depor em 

intermináveis interrogatórios. Formou a chamada Frente Ampla, com dois adversários 

políticos – o ex-presidente João Goulart e o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O 

objetivo era apressar o processo de redemocratização no Brasil. Juntos, JK, Goulart e Lacerda 

talvez fossem imbatíveis, em qualquer eleição. Todos morreram num período de apenas nove 

meses, JK no desastre da Dutra. Os outros dois teriam sido vítimas de ataques cardíacos. 

Em 1974, a socióloga Maria Victoria Benevides entrevistava JK quando o presidente 

soube oficialmente do final do período de sua cassação. O presidente estava reabilitado 

para a vida política, mas foi imposta uma condição: não poderia candidatar-se a nenhum 

cargo. Palavras de Maria Victoria Benevides: ‘Eu estava presente no momento em que 

ele recebeu a notícia, e fiquei impressionada com a reação. JK ficou transtornado. Ele 

iria, certamente, ser candidato’. 

A oposição, representada pelo MDB, acabou sendo a grande vitoriosa nas eleições legislativas 

de 1974. No pleito de 1976, depois da morte de JK, a oposição ao regime militar saiu 

novamente fortalecida. Dois anos depois houve eleição para a escolha do sucessor do 

presidente Ernesto Geisel. Maria Victoria Benevides não tem dúvida: JK venceria se 

tivesse sido candidato, mesmo em eleição indireta, no Congresso Nacional. ‘A imagem 

dele era muito positiva. Aliás, é positiva. Quando quer se comparar a alguém, o presidente 

Fernando Henrique Cardoso procura se igualar a Juscelino Kubitschek.’ Sem JK, a eleição 

indireta para presidente da República, em 1978, foi vencida pelo general João Baptista 



                                                                                                                                                                    

 

 

335 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 152  

DOCUMENTO: A eleição de 1974, por Carlos Matheus 

Disponível em: http://carlosmatheus.org/a-eleicao-de-1974/, acessado em 20 de outubro de 

2014. 

 

“No início do ano de 1974, o Instituto Gallup realizou para os candidatos do MDB uma 

pesquisa de caráter qualitativo, para avaliar o modo como o eleitorado se preparava para votar 

nas eleições majoritárias daquele ano. Em todos os Estados, havia sempre dois candidatos: o 

candidato ligado ao Governo – a ARENA – e o candidato do MDB, o partido de oposição. 

Esta pesquisa mostrava dois fatos importantes. Em primeiro lugar, os candidatos do MDB 

eram, em geral, nomes desconhecidos enquanto os candidatos da ARENA eram bastante 

conhecidos. Em segundo lugar, havia um sentimento de frustração com o Governo, em 

decorrência do recém instaurado processo inflacionário. As frases mais comuns que os 

entrevistados pronunciavam eram estas: ‘estou contra esse Governo’ ou então ‘o Governo 

abandonou o povo’. 

Chegado o período pré-eleitoral, durante dois meses os candidatos desfilaram pela televisão, 

apresentando suas propostas. Imediatamente, as pesquisas registraram forte inversão de 

tendências: os candidatos mais conhecidos passaram a declinar nas intenções de voto e os 

candidatos de oposição passaram a crescer. Esta inversão foi tão rápida que, no Estado de São 

Paulo, por exemplo, em apenas dois meses de propaganda pela televisão, um nome muito 

conhecido na época – o Ex-Governador Carvalho Pinto, candidato a Senador pela ARENA, 

passou de 74% das intenções de voto para apenas 17%. Enquanto isso, o candidato do MDB, 

partido de oposição, passou de 4% para 72%. 

Foram eleitos pela legenda de oposição, naquele ano, entre outros, os seguintes 

candidatos de oposição: Itamar Franco em Minas Gerais, Orestes Quércia em São Paulo, 

Íris Rezende em Goiás, Mauro Benevides no Ceará, Paulo Brossard no Rio Grande do 

Sul e José Richa no Paraná. No ano de 1974, o MDB elegeu 16 dos 21 novos 

representantes dos Estados no Senado Federal. 

A eleição de 1974 alterou o quadro político do País. O Governo militar, a partir da vitória 

do MDB, passou a preparar o retorno ao regime democrático. Quatro anos depois, acatou um 

projeto de lei que concedia anistia a todos os presos e exilados políticos que haviam se 

insurgido contra o regime e fixou datas tanto para o retorno das eleições diretas como para 

Governadores dos Estados e para Presidente da República.” 

 

3. Juscelino Kubitschek, com os direitos políticos recuperados, iria fazer, anos 

depois, o que fora impedido de fazer dez anos antes: ser candidato à Presidência da República.  

 

4. Os militares não lhe permitiram ser sequer membro da Academia Brasileira de 

Letras.  

Figueiredo.’ 

http://carlosmatheus.org/a-eleicao-de-1974/
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5. Temiam até que ele pudesse recitar poemas, comendo torradas e tomando chá. 

 

6. Sua candidatura, óbvia para ele e para eles, mais uma vez, estava bloqueada 

pela força bruta. 

 

7. O General Golbery do Couto e Silva, que atuou diretamente para impedir 

Juscelino Kubitschek de ser membro da Academia Brasileira de Letras, em 1975, havia sido 

preso em 1955, por tentar articular o golpe para impedir a posse do presidente eleito, JK.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 153 

DOCUMENTO: “O centenário de Golbery”, Jornal Agora. Disponível em: 

http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/print.php?id=16271, acesso em 3 de 

novembro de 2014. 

 

“É promovido a segundotenente aos 19 anos e ganha o prêmio regimental por ter alcançado as 

mais altas notas de aprovação. Sua primeira missão é em Pelotas, no 9º. Regimento de 

Infantaria. A partir desse posto passa a servir à secretariageral do Conselho de Segurança 

Nacional em Curitiba e Joinvile. Entre 1941 e 1943, já capitão, transferese para a Escola de 

EstadoMaior do Exército, e dali para a 3ª. Região Militar em Porto Alegre. Em 1944 vai aos 

EUA estudar na Escola de Guerra Fort Leavenworth e segue para os campos da Itália, junto à 

Força Expedicionária Brasileira como oficial de inteligência estratégica e de informações, até 

encerrarse a Segunda Guerra. Promovido a major, é lotado no EstadoMaior da Forças 

Armadas, em 1946. No período 19471950, integra a Comissão Militar Brasileira de Instrução 

no Paraguai. Como tenentecoronel, é investido adjunto do Departamento de Estudos da 

Escola Superior de Guerra. Nessa função, destacase como autor de estudo condicionando a 

associação do Estado à iniciativa privada mediante apoio tecnocrático para fortalecer a 

segurança nacional, doutrina absorvida pela ESG. 

Textos estrondosos 

Como exemplifica Gaspari, Golbery notabilizase por um estilo ao escrever documentos: ‘os 

textos que ele assinou pouco barulho fizeram, os que não assinou foram estrondosos’. O 

primeiro é o Memorial dos Coronéis, de 8 de fevereiro de 1954, que provocou a queda dos 

ministros João Goulart, do Trabalho, e Ciro do Espírito Santo, da Guerra, no governo 

democrático de Getúlio Vargas. O segundo é o discurso lido pelo coronel Jurandyr de Bizarria 

Mamede à beira do túmulo do general Canrobert Pereira da Costa, morto em outubro de 1955. 

Canrobert liderara a oposição militar a Vargas chamandoo de ‘pseudolegalidade’. Nesse 

discurso, Mamede chamou a eleição de Juscelino Kubitscheck de ‘indiscutível mentira 

democrática’. O terceiro documento é o Manifesto à Nação divulgado pelos três ministros 

militares em agosto de 1961, contra a entrega dos poderes presidenciais a João Goulart (que 

gerou o Movimento da Legalidade agora completando 50 anos). O quarto texto vale pela 

curiosidade. Em março de 1962, o primeiroministro Tancredo Neves deu aula inaugural aos 

cursos da ESG, no Rio, tratando do panorama mundial e da segurança nacional.’ O texto lido 

por Tancredo é de Golbery e o curioso nisso é que eles eram adversários de ideias, antes e 

http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/print.php?id=16271
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depois do discurso. Por ser autêntico e defender suas ideias abertamente, Golbery é preso por 

oito dias em novembro de 1955. Ele está a bordo do cruzador Tamandaré, da Marinha de 

Guerra, na curiosa tentativa de instalar o governo da República em São Paulo, pelo 

presidenteinterino da República, deputado Carlos Luz, em oposição ao ministro da Guerra, 

Henrique Lott, cuja ação é garantir a posse de JK. 

Esse general manda os fortes Copacabana e do Leme dispararem seus canhões no Tamandaré, 

em deslocamento do Rio para São Paulo, com o presidente da República a bordo, mais o 

ministro da Marinha, militares e o deputado rebelado Carlos Lacerda. Diante do fracasso da 

tentativa, Carlos Luz volta à Câmara dos Deputados derrotado, Lacerda vai para o exílio e 

Golbery para a prisão junto a outros militares de alta patente. (...) Ele e o general Geisel 

estão com o marechal Castello na noite de 31 de março de 1964, no apartamento de um amigo 

em Copacabana, disparando ordens por dois telefones. É o golpe de Estado que dá início ao 

regime militar instalado no Brasil e que vai durar 21 anos.” 

 

III.C.5. O encontro secreto do “maior perigo de volta ao passado” com os 

generais de Geisel 
 

1. O primo de Juscelino Kubitschek, Carlos Murilo Felício dos Santos, recebeu 

um chamado para organizar o que seria uma conversa entre Juscelino Kubitschek e generais 

ligados a Geisel, em 1976.    

MATERIAL DE PESQUISA – 154 

DOCUMENTO: SANTOS, Carlos Murilo Felício dos. Momentos Decisivos – JK contra o 

golpismo no Brasil. Belo Horizonte: JK Cultural – Rona Editora, 2012. p. 300-303 

 

“[...] Um mês antes, eu recebera um telefonema que, sem saber na época, podia estar ligado ao 

boato da falsa morte que havíamos desmentido em Luziânia, e com o que iria acontecer, 

poucos dias depois, com o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Do outro lado da linha, estava um conhecido, presidente de uma companhia paulista de 

seguros, que já havia estado na fazenda algumas vezes, acompanhado de fazendeiros de fora e 

de agricultores. 

Esse homem, que, diziam, era ligado ao SNI, o Serviço Nacional de Informações, perguntou se 

eu estava no meu escritório no Denasa, em Brasília, no Setor Comercial Sul, e disse que tinha 

urgência de falar comigo. Disse-lhe que viesse me encontrar imediatamente, e ele, quando 

chegou, uns vinte minutos mais tarde, fechou a porta e perguntou se não havia algum gravador 

escondido. 

– Você acha que eu sou do SNI? – perguntei – Para que eu ia ficar gravando conversa?  

– Eu tenho um assunto sério para tratar – falou, olhando para os lados – o negócio é grave. 

Fui procurado por dois generais que são ligados ao Geisel, e eles querem ter uma 

conversa com o presidente JK, na Fazendinha. Mas tem que ser em um dia de semana, de 

preferência à tarde, quando não houver ninguém lá. Nem eu posso ir, nem você. Ninguém 

pode testemunhar essa conversa.  

– Bom – respondi – eu estou indo para a Fazenda. Vou passar o fim de semana lá. Hoje já é 
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quinta-feira. Vou conversar com o presidente e quando voltar eu te chamo e a gente troca uma 

ideia. 

JK, que nunca negava uma conversa com quem quer que fosse, me disse, quando falei com 

ele, que não havia problema nenhum e que aceitaria o encontro. E me pediu que combinasse a 

ida dos dois generais a Luziânia para a data que fosse a mais conveniente. 

Eles queriam fazer o encontro imediatamente, mas as circunstâncias não permitiram. 

Primeiro, porque Juscelino, que era muito amigo do velho Conde Francisco Matarazzo, que 

havia conhecido ainda na Presidência, tinha sido convidado para o aniversário dele, que ia 

acontecer no outro fim de semana no interior de São Paulo. Na sua volta, morreu o ex-

deputado Geraldo Vasconcelos, um amigo íntimo e querido e JK não pôde deixar de estar 

presente no seu sepultamento, em Belo Horizonte.  

Marcamos para a outra semana, mas, na data prevista, Juscelino não poderia também ir à 

Fazendinha, porque, como padrinho de casamento do jornalista Gilberto Amaral, tinha sido 

convidado para dançar a valsa da festa de 15 anos da filha. 

Quando chegou a quinta-feira, os planos mudaram de novo. Juscelino recebeu um telefonema 

do jornalista Adolpho Bloch convidando-o para comparecer a São Paulo, a uma reunião de ex-

governadores brasileiros da região sul à época em que ele fora Presidente da República, 

comemorativa do lançamento do acordo da Bacia do Prata. 

Lembrado pelo jornalista Olavo Drummond da importância, também política, do encontro, 

Juscelino alegou que só poderia viajar se o seu afilhado de casamento, Gilberto Amaral, 

abrisse mão de sua presença na festa de 15 anos da filha. 

Como o encontro com os generais estava marcado para quarta-feira, Juscelino tinha que ir 

a São Paulo e voltar no domingo para Brasília, data para a qual estava marcado o seu retorno, 

às três horas da tarde, em um voo da Transbrasil. 

Na sexta-feira, o ex-presidente embarca para São Paulo. No aeroporto, se encontra, por acaso, 

com o Deputado Ulisses Guimarães, uma das mais fortes lideranças da oposição, do MDB 

autêntico, que mais tarde comandaria a promulgação da Constituição de 1988. 

Ulisses Guimarães me diria, anos depois, que ficou encantado de poder viajar ao lado de 

Juscelino e de poder conversar com ele durante o voo. Figura ímpar da história brasileira, 

conhecido como ‘Senhor Diretas’, desapareceria no dia 12 de outubro de 1992, em um 

acidente de helicóptero, junto com sua esposa Mora, que eu também conheci, no litoral de 

Angra dos Reis. 

Juscelino foi para São Paulo, compareceu à reunião, e, quando ainda estava na capital paulista, 

recebeu um telefonema do Rio de Janeiro, de uma amiga portuguesa de quem gostava muito. 

Essa moça, que Juscelino havia conhecido durante o exílio, havia acabado de chegar de 

Lisboa, acompanhada de um grande empresário português, e precisava pedir a JK uma opinião 

sobre um negócio que envolvia o estabelecimento de uma parceria entre empresas dos dois 

países. 

O empresário que a acompanhava só estaria no Rio de Janeiro na segunda-feira. JK explicou 

que ele tinha um encontro em Brasília na quarta-feira e ela ponderou que se ele viajasse de 

São Paulo para o Rio e voltasse para o Distrito Federal na terça, não perderia o seu 

compromisso.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 155  
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2. Juscelino Kubitschek foi procurado para ter reunião com representantes de 

Geisel. A reunião foi adiada algumas vezes e estava combinada para quarta-feira, dia 25 de 

agosto de 1976.  

 

3. O primo de Juscelino Kubitschek, Carlos Murilo Felício dos Santos, que 

recebeu o emissário ligado ao SNI, está vivo.  

 

4. A Comissão Nacional da Verdade recebeu pedido para ouvi-lo. Carlos Murilo 

Felício dos Santos foi a um encontro com o chefe-de-gabinete da Presidência da República em 

2014, conforme relatado em item anterior. Junto com ele, estava o Coronel Affonso Heliodoro 

dos Santos, o auxiliar mais próximo que Juscelino Kubitschek teve ao longo de sua vida, que 

DOCUMENTO: Livro: BOJUNGA, Claudio. JK: o artista do impossível. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p. 716-717. 

 

 “JK foi sondado pouco antes de sua morte para saber como reagiria a um contato com 

Geisel. Reagiu de maneira positiva. No fim de semana fatídico, em São Paulo, recebeu um 

telefonema que talvez o tivesse levado a mudar o percurso da viagem e explicaria a sua saída 

da estrada. O fato de Juscelino ser constantemente vigiado, por toda parte, podia explicar a 

montagem de uma arapuca para ele. O anúncio de sua morte, duas semanas antes do acidente, 

com as mesmas características do que ocorreria 15 dias depois teria sido um balão de ensaio 

para sondar a reação popular. A ‘linha dura’ não tinha o menor interesse numa 

aproximação de JK com Geisel capaz de revigorar a abertura democrática.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 156  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 14 

 

“ 43- Em 25 de agosto de 1976, três dias após o ‘acidente’ na Rodovia Presidente Dutra, estava 

marcada reunião de Juscelino Kubitschek com dois generais, supostamente emissários do 

general-presidente Ernesto Geisel, na fazenda de Luziânia (GO), propriedade de JK. O 

encontro deveria ser secreto e havia sido marcado por influência de emissário ligado ao SNI 

(Serviço Nacional de Informações), conforme relato do ex-deputado e primo de JK, Carlos 

Murilo Felício dos Santos. 

44- No livro Momentos Decisivos, de Carlos Murilo Felício dos Santos, o autor levantou a 

hipótese de os responsáveis pelo complô que matou JK terem obtido a informação da 

viagem pela Rodovia Presidente Dutra e, alegando urgência da reunião com os 

emissários do general-presidente Ernesto Geisel, convenceram JK a antecipar a reunião 

do dia 25 de agosto, atraindo-o para uma cilada no Hotel-Fazenda Villa-Forte." 
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estava todos os dias resolvendo os mínimos detalhes da vida do ex-Presidente, como fazia desde 

que se conheceram e Juscelino o chamara para trabalhar. 

 

5. A chefia-de-gabinete da Presidência da República, em 2014, sugeriu que fosse 

procurada a Comissão Nacional da Verdade – CNV, a fim de que relatassem o que sabem, o que 

viram, o que viveram.  

 

6. Realizado o pedido de sua oitiva, a Comissão Nacional da Verdade – CNV 

afirmou que não os ouviria.  

 

7. Em 22 de abril de 2014, foi encaminhada a seguinte correspondência ao 

coordenador da Comissão Nacional da Verdade – CNV, Dr. Pedro Dallari: “Assunto: Agenda –

 JK (...) Na semana passada, estivemos reunidos com o chefe de gabinete da Presidenta Dilma, 

Dr. Beto Vasconcelos, juntamente com o Sr. Carlos Murilo Felício dos Santos, ex-deputado 

federal e primo de JK, e o Coronel Affonso Heliodoro, secretário e homem da mais íntima 

confiança do Presidente. O Dr. Beto ressaltou a extrema relevância de realizarmos uma reunião 

com o Professor Pedro Dallari assim que possível, para discutir as circunstâncias e elementos 

que cercam a morte de JK. Desse modo, gostaria de solicitar uma agenda com o Professor 

Pedro. (...) Solicitamos a gentileza de que a reunião seja em Brasília, uma vez que o Dr. Carlos 

Murilo e o Coronel Affonso são idosos, e não teriam como deslocar-se a São Paulo. Além disso, 

gostaria de saber se é possível obter cópia dos documentos que embasaram a elaboração do 

relatório preliminar divulgado na data hoje sobre o caso.”  

 

8. A resposta do coordenador da Comissão Nacional da Verdade – CNV, Dr. 

Pedro Dallari, foi encaminhada em 30 de abril de 2014: “Agradeço seu contato. Meu 

conhecimento das circunstâncias da morte do presidente Juscelino se resume ao material coligido 

pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que acabou por se consubstanciar no relatório 

preliminar de pesquisa e no laudo que se encontram acessíveis no site da CNV. Assim, ademais 

da minha dificuldade de agenda – resido e trabalho em São Paulo, deslocando-me eventualmente 

ao Rio e a Brasília apenas para reuniões da Comissão –, teria muito pouco a contribuir com a 

reunião que você está organizando. Assim, sugiro que você se valha do material a que fiz 

referência. Fico à sua disposição. Abraço, Pedro Dallari” 

 



                                                                                                                                                                    

 

 

341 

9. Carlos Murilo Felício dos Santos e Affonso Heliodoro, que vivenciaram o 

convite realizado a Juscelino Kubitschek por emissários de Geisel, estão vivos. Pediram para ser 

ouvidos pela Comissão Nacional da Verdade – CNV. Ela se negou a ouvi-los. A Comissão 

Nacional da Verdade – CNV tinha “dificuldade de agenda”. Seu conhecimento sobre as 

“circunstâncias da morte do presidente Juscelino se resumia ao material coligido (...) que acabou 

por se consubstanciar no relatório preliminar de pesquisa e no laudo”. A investigação da 

Comissão Nacional da Verdade poderia inquirir: quem eram os emissários de Geisel ou os que 

assim se apresentavam? Ainda estão vivos? Quem eram os generais referidos? Ainda estão 

vivos? Tinham relação com que grupos? Estavam envolvidos com os grupos que já haviam 

planejado o assassinato de Juscelino Kubitschek (como o Brigadeiro Burnier e sua rede) ou 

vieram a ser acusados por planejarem a “Operação Código 12” contra Juscelino (como o General 

Figueiredo e sua rede)? Por que tais generais pediram a reunião em uma tarde, sem a presença de 

ninguém na Fazendinha? Tais generais tinham relações e redes que os conectavam ao Instituto 

Carlos Éboli? Há outros casos investigados pela CNV em que tais generais são mencionados? 

Quais? Qual o padrão emergente de tais casos? Envolvem “acidentes”? Envolvem laudos 

“técnicos” que afirmam “acidentes”?    

 

10. A Comissão Nacional da Verdade – CNV não realizou tais oitivas.  

 

11. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, a cognição dos fatos 

investigados “se resume” ao material “já coligido”, cujo núcleo discursivo, o eixo central, é o 

laudo “técnico” do Instituto Carlos Éboli, de 1976, feito pela ditadura militar. 

 

12. Podendo investigar, a Comissão Nacional da Verdade não o faz.  

 

13. Já tem sua conclusão. Não precisa ir atrás de provas, testar hipóteses, buscar 

resolver os nexos que levam à causa da morte, às pessoas envolvidas, aos métodos empregados. 

Já tem sua conclusão. Pode dar-se ao luxo de não ouvir testemunhas oculares, ainda vivas, que 

auxiliariam a elucidar a teia dos envolvidos. Já tem sua conclusão. Por isso, não investiga, não se 

esforça, não trabalha. Acomoda-se, alega falta de agenda, remete aos documentos requentados 

do Instituto “técnico” que afirmou o sono de Zuzu Angel e a colisão do ônibus no Opala nunca 

vista por ninguém. A Comissão Nacional da Verdade - CNV não precisa investigar o “Caso JK”. 

Já tem sua conclusão. 
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14. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” é mais 

do que meramente limitada em seu escopo, escala e execução. A investigação da Comissão 

Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” é mais do que um trabalho mal feito, descuidado, 

desleixado.  

 

15. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” é uma 

irresponsabilidade histórica.  

 

III.C.6. Avisos de que o plano de assassinato estava em execução: Roberto 

Marinho, Armando Falcão, Sarah Kubitschek  
 

1. Juscelino Kubitschek foi avisado por algumas pessoas de que havia um plano 

em curso contra si, nos momentos próximos à sua morte. Em 17 de fevereiro de 1976 recebeu a 

visita de Roberto Marinho, o jornalista-empresário membro do alto escalão do poder na ditadura 

militar.  

 

2. Roberto Marinho trouxe um recado de Armando Falcão, Ministro da Justiça da 

ditadura: “Recebi uma estranha visita: Roberto Marinho, que me disse falar em nome do 

(Armando) Falcão. Há ainda um grande movimento contra mim na linha dura. Pretendem 

coisas dramáticas, segundo me disse ele, inclusive sequestros. Saiu, deixando-me 

naturalmente apreensivo. Acompanhei-o até a porta e vi o quanto eles se defendem. Estava 

acompanhado de policiais, dois automóveis, um na frente e outro atrás.”   

 

MATERIAL DE PESQUISA – 157  

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997. 

disponível em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml. Acesso em 

setembro de 2014. 

 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 17 DE FEVEREIRO DE 

1976:  

“17 de fevereiro - Recebi uma estranha visita: Roberto Marinho, que me disse falar em 

nome do (Armando) Falcão. Há ainda um grande movimento contra mim na linha dura. 

Pretendem coisas dramáticas, segundo me disse ele, inclusive sequestros. Saiu deixando-

me naturalmente apreensivo. Acompanhei-o até a porta e vi quanto eles se defendem. 

Estava acompanhado de policiais, dois automóveis, um na frente e outro atrás.” 

 

http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
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3. O aviso de Roberto Marinho e Armando Falcão não veio isolado. 

 

4. A esposa de Juscelino Kubitschek, Sarah Kubitschek, já havia recebido 

“avisos” semelhantes no mesmo ano.  

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 158 

DOCUMENTO:  Depoimento de Paulo Oliver, passageiro do ônibus, em 23 de junho de 

1977, na 2a Vara Criminal de São Paulo.  Apelação nº 4.537, II Tribunal de Alçada do Rio de 

Janeiro, fls. 508-508v.  

 

"D. SARAH DISSE AO DEPOENTE INICIALMENTE QUE NÃO ACREDITAVA NA 

NOTÍCIA, AFIRMANDO AO DEPOENTE: ESTE ANO JÁ MATARAM MEU 

MARIDO DUAS VEZES’.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 159  

DOCUMENTO: Armando Falcão. Biografias CPDOC-FGV. Disponível em 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/Armando_Falcao, acessado em 30 de 

outubro de 2014. 

 

“Armando Falcão 

(...) 

Instaurado o bipartidarismo, em 1966 filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena). Neste 

mesmo ano participou da conferência da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

realizada no Rio de Janeiro, como membro da delegação brasileira. Nas eleições de novembro 

de 1966 candidatou-se a uma cadeira na Câmara dos Deputados, já na legenda da Arena, mas 

obteve apenas uma suplência. Deixou a Câmara ao final da legislatura, em janeiro de 1967, 

voltando a ocupar uma cadeira como suplente entre abril e agosto do ano seguinte. 

Permaneceu afastado da vida pública até o limiar do governo de Ernesto Geisel, quando 

atendendo a convite do presidente eleito da República pelo Congresso em janeiro de 1974, 

assumiu o Ministério da Justiça em março. A pedido de Geisel, providenciou a elaboração do 

projeto de lei para a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro que, sancionado pelo 

Congresso em julho de 1974, passaria a vigorar no dia 15 de março de 1975. 

Sob sua coordenação foi também elaborado, a pedido do Executivo, o projeto de reforma do 

Poder Judiciário, que incluía os anteprojetos de reforma do Código Civil, do Código de 

Processo Penal e da Lei das Contravenções Penais. Em 1977 foi finalmente aprovado pelo 

Executivo o conjunto de leis que se tornou conhecido por ‘Pacote de Abril’. 

Em 27 de novembro de 1978 Armando Falcão sancionou uma nova Lei de Segurança 

Nacional. Constituindo um primeiro esboço do projeto de retorno da vida política do país à 

normalidade democrática, a nova Lei de Segurança Nacional pôs fim às penas de morte, à 

prisão perpétua e ao banimento, reduziu a incomunicabilidade de dez para oito dias, 

restabeleceu o habeas-corpus e devolveu o julgamento dos responsáveis por assaltos a banco à 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/Armando_Falcao
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esfera do Código Penal. Deixou o Ministério da Justiça em março de 1979, no final do 

governo Geisel. 

Fora do governo, não deixou de participar da política de bastidores. Sempre fez questão de 

manifestar, através de entrevistas e artigos publicados na imprensa, suas posições 

conservadoras, pronunciando-se contra a legalização dos partidos por ele chamados de 

extremistas, e criticando a desenvoltura das articulações das forças de esquerda na Nova 

República. 

Sua condição de grande proprietário de terras em Quixeramobim (CE), herdadas da família, 

colocou-o na linha de frente contra a reforma agrária. Em 1989, publicou um livro de 

memórias cujo título, Tudo a declarar, fazia uma brincadeira com a frase ‘nada a declarar’, 

que caracterizara sua relação com a imprensa quando era ministro da Justiça de Geisel e se 

recusava a comentar qualquer assunto que considerasse confidencial ou polêmico.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 160  

DOCUMENTO: “Roberto Marinho influiu durante sete décadas”. Folha de São Paulo, 07 de 

agosto de 2003. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52057.shtml, 

acesso em 15 de novembro de 2014. 

 

“Nenhum brasileiro acumulou tanto poder ao longo do século 20 como o jornalista e 

empresário Roberto Marinho, criador do maior conglomerado de mídia e entretenimento do 

Brasil. 

Seu império começou a ser erguido a partir do jornal ‘O Globo’, herdado do pai, Irineu 

Marinho, e cresceu sem interrupção ao longo de sete décadas. 

Com uma fortuna pessoal de US$ 1 bilhão de dólares, ele consta da lista dos homens mais 

ricos do mundo elaborada pela revista ‘Forbes’. 

A história das Organizações Globo pode ser dividida em três grandes fases. A primeira delas 

começa em 1925, com o lançamento do ‘Globo’, percorre os anos 30 e 40, com o sucesso das 

revistas de quadrinhos norte-americanos, e passa pela aquisição da rádio Globo. 

A segunda começa em 1965, quando entra no ar a primeira emissora de TV, que se tornaria 

porta-voz do regime militar. 

A terceira começa em meados dos anos 90, quando o grupo abre o capital, investe em novas 

mídias e dá início ao processo de sucessão de Marinho. 

(...) 

Os militares 

As Organizações Globo, ‘integradas no processo revolucionário’, deram seu total apoio aos 

governos que se estabeleceram a partir de 64. 

Sob o regime militar, Marinho deu um salto decisivo na expansão de seus negócios ao 

inaugurar, em abril de 65, a TV Globo do Rio. Seu jornal estava entre os mais vendidos na 

cidade e a rádio era líder de audiência. 

A TV Globo se firmou rapidamente por três razões: um acordo financeiro e operacional com o 

grupo norte-americano Time-Life, a colaboração com o regime militar e o declínio das TVs 

Tupi e Excelsior. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52057.shtml
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O acordo com o grupo Time-Life (injeção do equivalente hoje a US$ 25 milhões, mais 

assessoria técnica e comercial) recebeu inúmeras críticas, porque Marinho ignorou o artigo 

160 da Constituição de 1946, que vetava a participação acionária de estrangeiros em empresas 

de comunicação. 

O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar o acordo concluiu que 

a Constituição fora de fato desrespeitada, mas o procurador-geral da República, em 67, e o 

presidente Artur da Costa e Silva, em 68, decidiram que a operação havia sido legal. 

A TV Globo conquistou os cariocas no verão de 1966, quando fez com exclusividade a 

cobertura ao vivo das enchentes que deixaram dezenas de mortos e feridos no Rio. 

A ideia da cobertura ao vivo foi do executivo Walter Clark (1936-1997), que viria a implantar, 

nos anos 70, o famoso ‘padrão Globo de qualidade’. 

A ‘lua-de-mel’ da emissora com o público duraria até 82, quando a Globo foi identificada com 

a tentativa de se impedir a vitória de Leonel Brizola para o governo do Rio, no episódio 

conhecido como Caso Proconsult. 

Roberto Marinho teve grandes adversários, como Assis Chateaubriand (1892-68), Carlos 

Lacerda, Samuel Wainer. Brizola foi outro desafeto de décadas. Em 15 de março de 94, o 

locutor Cid Moreira leu, no Jornal Nacional, texto de Brizola, que ganhou na Justiça um 

direito de resposta. ‘Tudo na Globo é tendencioso e manipulado’, teve de afirmar o locutor. 

A TV Globo ficou associada ao regime autoritário por ter sido porta-voz dos militares e por ter 

crescido naquele período. As empresas jornalísticas do grupo se adaptaram às regras impostas 

pelos governantes: o noticiário político desapareceu e o econômico fazia eco aos ‘milagres’ de 

Delfim Netto e sucessores. Caso célebre de colaboração foi ‘Amaral Neto, o Repórter’, 

programa em que supostos documentários ajudavam a construir a imagem positiva do regime. 

Em 1972, o então presidente Emílio Médici chegou a afirmar: ‘Sinto-me feliz todas as noites 

quando assisto ao noticiário. Porque, no noticiário da TV Globo, o mundo está um caos, mas o 

Brasil está em paz’. 

Esse tipo de procedimento tendencioso acabou permeando o conteúdo editorial dos veículos de 

Marinho até a década de 80, já no correr do processo de transição democrática.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 161  

DOCUMENTO: “Nos EUA, a confirmação da mão de Roberto Marinho nos bastidores da 

ditadura”. Rede Brasil Atual, 05 de abril de 2014. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/helena/2014/04/eua-confirma-acao-de-roberto-

marinho-nos-bastidores-da-ditadura-3931.html, acessado em 20 de novembro de 2014. 

 

“Nos EUA, a confirmação da mão de Roberto Marinho nos bastidores da ditadura 

Em telegrama ao Departamento de Estado norte-americano, embaixador Lincoln Gordon relata 

interlocução do dono da Globo com cérebros do golpe em decisões sobre sucessão e 

endurecimento do regime” 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/helena/2014/04/eua-confirma-acao-de-roberto-marinho-nos-bastidores-da-ditadura-3931.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/helena/2014/04/eua-confirma-acao-de-roberto-marinho-nos-bastidores-da-ditadura-3931.html
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5. Anos depois, o primo de Juscelino Kubitschek, Carlos Murilo Felício dos 

Santos, recebeu uma ligação em sua residência. Era Armando Falcão, o ministro dos militares, 

que tinha pedido para Roberto Marinho avisar o ex-Presidente de que “coisas dramáticas” 

estavam sendo tramadas contra ele. Armando Falcão disse ao ex-deputado, cassado pela ditadura 

e primo de Kubitschek, que não teria sido ninguém do grupo de Geisel o responsável pelo 

assassinato de Juscelino Kubitschek; se alguém o fez, disse Armando Falcão, foram os militares 
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da linha-dura. Carlos Murilo Felício dos Santos está vivo. A Comissão Nacional da Verdade 

recebeu requisições para ouvi-lo. Negou-se. Não havia tempo na agenda. O material “já estava 

coligido”. Era o laudo do Instituto Carlos Éboli e suas derivações. 

 

III.C.7. A notícia da morte em acidente de trânsito na imprensa, quinze dias 

antes 
 

1. Em 17 de fevereiro de 1976, Juscelino Kubitschek recebeu o aviso de que 

havia em curso ações contra si, em uma discreta visita de Roberto Marinho, portando recado de 

Armando Falcão, então Ministro da Justiça do governo Geisel. 

 

2. Em 7 de agosto de 1976, uma notícia correu a imprensa brasileira: Juscelino 

Kubitschek morreu em acidente de trânsito na Estrada Rio-São Paulo. 

 

3. Sebastião Nery narra o percurso da notícia, do sábado, dia 7 de agosto de 

1976, até seu desmentido, no domingo à noite, dia 8 de agosto de 1976, do programa 

“Fantástico”, da Rede Globo, de Roberto Marinho: “No sábado, 7 de agosto de 1976, o País 

levou um susto com o alarme falso de que Juscelino havia morrido em um desastre de 

automóvel na estrada Rio-São Paulo. O desmentido só veio à noite, nos jornais, e no dia 

seguinte, no ‘Fantástico’ da TV Globo.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 162 

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014. 

 

“O ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, que ocupou o cargo no governo do general 

Ernesto Geisel (1974-1979), telefonou para o ex-deputado e primo de Juscelino Kubitschek, 

Carlos Murilo Felício dos Santos, por ocasião da reabertura das investigações sobre a morte do 

ex- presidente, em 1996. Falcão afirmou, conforme o relato de Carlos Murilo, que ‘JK morreu 

em acidente automobilístico, mas, se houve atentado, não partiu do governo, e sim dos 

militares da linha dura’. 

MATERIAL DE PESQUISA – 163  

DOCUMENTO: NERY, Sebastião. Folclore político: 1950 histórias. V. II. São Paulo: 

Geração Editorial, 2002, p. 35. 

 

 “No sábado, 7 de agosto de 1976, o País levou um susto com o alarme falso de que Juscelino 

havia morrido em um desastre de automóvel na estrada Rio-São Paulo. O desmentido só veio à 
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4. No dia 7 de agosto de 1976 foi anunciada a morte de Juscelino Kubitschek 

em “desastre de automóvel” na estrada Rio-São Paulo. 

 

5. No dia 22 de agosto de 1976 ocorreu a morte de Juscelino Kubitschek em 

“desastre de automóvel” na estrada Rio-São Paulo. 

 

6. O primo de Juscelino Kubitschek, Carlo Murilo Felício dos Santos, estava na 

Fazendinha, em Luziânia, com ele, quando chegaram as notícias: “O primeiro carro que parou 

era do jornal Correio Brasiliense. Um repórter desceu do veículo e foi logo perguntando: – 

Como foi o desastre com o Presidente? – Que desastre? – eu perguntei, perplexo. – Mas o 

Presidente não morreu em um desastre de automóvel, hoje de manhã? – Não – eu disse – o 

Presidente está na fazenda e muito bem disposto...” 

 

noite, nos jornais, e no dia seguinte, no ‘Fantástico’ da TV Globo.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 164  

DOCUMENTO: SANTOS, Carlos Murilo Felício dos. Momentos Decisivos – JK contra o 

golpismo no Brasil. Belo Horizonte: JK Cultural – Rona Editora, 2012, p. 296-297. 

 

“Um dia, quando estávamos eu, Dea, Ildeu, Neusa e o ex-presidente JK na Fazenda, chegou 

um carro com o dono da loja de artigos agrícolas que fornecia insumos e ferramentas para 

Juscelino, dizendo que haviam recebido por lá um bilhete do Jornal do Brasil, e um repórter do 

jornal precisava falar com urgência comigo.  

(...) Como não havia telefone na região, eu e Ildeu, sabendo que devia ser alguma coisa 

importante, pegamos o carro dele e fomos para Luziânia. No caminho, vimos, ao longe, na 

estrada de terra, uma nuvem de poeira levantada por uma pequena caravana de automóveis. 

O primeiro carro que parou era do jornal Correio Brasiliense. Um repórter desceu do veículo e 

foi logo perguntando:  

– Como foi o desastre com o Presidente?  

– Que desastre? – eu perguntei, perplexo.  

– Mas o Presidente não morreu em um desastre de automóvel, hoje de manhã?  

– Não – eu disse – o Presidente está na fazenda e muito bem disposto...   

(...) Voltamos todos para a fazenda, nós e mais um monte de fotógrafos e jornalistas. 

Quando eu disse ao Presidente que as emissoras de rádio haviam noticiado que ele tinha 

morrido em um desastre de automóvel, JK deu uma grande gargalhada, e falou como se 

estivesse esconjurando a morte: 

- Eles estão querendo me matar. Sei que tem muita gente que está desejando isso. Mas não vai 

ser dessa vez que eles vão conseguir. Ainda vão ter que esperar mais algum tempo.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 165  

DOCUMENTO: Matéria de jornal: Há dois domingos, a morte em boato. Jornal do Brasil. 

1º Caderno. 23 de agosto de 1976, p. 2. 

 “No dia 7 deste mês, um domingo, circulou em Brasília a notícia – proveniente de Belo 

Horizonte – de que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek havia falecido em sua fazenda, nas 

proximidades de Luziânia, cidade vizinha do Distrito Federal. 

 Ao ser abordado pela reportagem, que se deslocou até o local, para averiguar a informação, o 

ex-Presidente, com um largo sorriso e demonstrando excelente forma física, brincou:  

‘- Agora sou eu? Um dia destes vocês quase mataram o Jânio, mas não conseguiram. Agora 

estão querendo me pegar. Mas não vão conseguir nada não.’  

Quando a reportagem chegou à fazenda, às 21h30m, ele estava com alguns familiares e amigos 

em volta de uma mesa com garrafas e copos de uísque assistindo pela televisão ‘O Homem de 

Seis Milhões de Dólares’. Disse que não tinha a menor ideia de procedência do boato, e 

convidou o repórter e o motorista do carro da reportagem para um drinque: ‘a ocasião merece, 

não é? Afinal, eu acabei de ressuscitar’. 

Sobre suas pretensões políticas, limitou-se a dizer:  

- Meu filho, as minhas únicas pretensões no momento são plantar pastos e café. – ressalvou, 

porém, que ‘tudo pode mudar.’” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 166  

DOCUMENTO: Matéria de jornal: “Eu falei: gente, vamos comemorar”. Jornal do Brasil. 

1º Caderno. 23 de agosto de 1976, p. 2. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 167  

DOCUMENTO: BRANT, Vera. Causos do Juscelino. Vera Brant Online. Disponível em: 

http://verabrant.com.br/1/ensaios/jk.htm, acessado em 8 de novembro de 2014. 

 

“Era sábado. Eu estava deitada, lendo, quando os dois telefones tocaram ao mesmo tempo. 

Eram jornalistas, querendo saber se era verdade que ele havia morrido. Ele estava na fazenda 

com o Carlos Murilo, Déa, César Prates, Ildeu e Neusa. Eu também ia, mas não pude porque 

um dos sobrinhos que eu criei estava com febre. Perguntei como foi o boato. Era que ele 

havia morrido na estrada São Paulo-Rio. 

Respondi: ‘Então não morreu, não. Se o boato fosse de que ele havia morrido de enfarte, na 

fazenda, eu acreditaria. Mas, na estrada, não existe a menor possibilidade’. 

O pior é que, na fazenda, não tinha telefone. 

Liguei para um posto de gasolina, a dez minutos de carro da fazenda, e pedi a um rapaz que 

atendeu que pegasse um táxi, fosse lá e me telefonasse na volta. 

O Marcos, era o nome dele, foi, voltou e me ligou dizendo que o Presidente estava lá e 

mandou dizer que estava me esperando, que eu fosse para lá. Mais tarde, fui. 

Jantamos e, por debaixo da mesa de vidro, percebi os seus pés (estava descalço) agitados, 

como ficavam sempre que estava nervoso. Já era uma hora da manhã, todos tinham ido 

dormir, menos Juscelino, Déa e eu. Fomos para a varanda e Juscelino me perguntou: 

– O que você acha deste boato? 

Eu disse: 

http://verabrant.com.br/1/ensaios/jk.htm
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– Quer saber, mesmo, o que eu acho? Acho que fizeram um teste para ver se haveria uma 

comoção no país, se o matassem. Mas não houve comoção nenhuma porque eu pedi aos 

jornalistas que não dessem a notícia, nem na televisão, nem no rádio, pois eu tinha 

certeza que era boato. Mas ‘eles’ devem ter pensado que o povo soube e não se comoveu. 

Eu acho que atrapalhei tudo, querendo ajudar. 

Ele olhou triste e, talvez para me consolar, disse: 

– Sabe que eu cheguei à conclusão de que serei muito mais útil ao meu país morto do que 

vivo? Comigo vivo eles não vão abrir nem uma fresta. 

No dia seguinte, ele foi para Belo Horizonte, pois havia morrido um amigo seu. Levei-o ao 

aeroporto e entreguei-lhe o ‘Correio Braziliense’, onde havia saído um conto meu, ‘A Solidão 

dos Outros’, para ele ler durante a viagem. A última frase do conto é: ‘Olhei para o alto e ainda 

vi estrelas’.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 168  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Serafim Jardim,  Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013.  

 

“O SR. SERAFIM JARDIM – Primeiramente eu quero dizer o seguinte, eu acompanhei o 

presidente durante os últimos nove anos da sua vida, nasci em Diamantina, em 1935, e tive 

esse prazer de conviver com ele esses nove anos, por escolha dele. Então, eu viajava com ele e 

escutava muito dele com relação a ‘Estão querendo me matar’. Inclusive, no dia sete de 

agosto, correu o boato que ele tinha morrido num acidente de carro, um boato muito bem 

colocado... 

P – Sete de agosto de...? 

R – De 76. 

P – Quando o Juscelino falou para o senhor ‘Estão querendo me matar’? Quando foi 

isso? 

R – Várias vezes. 

P – Mas em período longo? 

R – Longo. Quando ele volta do exílio, em 1967, que eu passo a conviver com ele. Eu não era 

um secretário particular. Esse secretário particular foi dado, foi colocado pelo colunista Wilson 

Frade, por viver sempre ao lado dele. Mas eu fui um amigo que o acompanhei durante todo 

esse tempo e hoje estou na Casa de Juscelino, como Presidente da Casa de Juscelino, como 

amigo, continuando aquela amizade que já vai para 30 anos na Casa de Juscelino, em 

Diamantina. 

P – O senhor nos dizia, até há pouco tempo, que Juscelino te disse várias vezes ‘Estão 

querendo me matar’ e que dia sete de agosto correu um boato... 

R – Aconteceu o seguinte, no dia sete de agosto eu ia estar com ele em Brasília e acabei não 

indo e recebi um telefonema do Wilson Frade dizendo se eu tinha notícia do Presidente. Eu 

disse: ‘Ele está na fazenda, em Luziânia’. Ele disse: ‘Não. Chegou aqui uma notícia do 

jornal de São Paulo dizendo que ele faleceu num acidente’. E o que aconteceu? Eu não 

acreditei. Imediatamente liguei para meu filho mais velho, o Marco Antonio, que fosse a 
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Luziânia, na fazenda, para saber notícias do Presidente e ele volta e diz para mim que o 

Presidente estava vivo. E o Presidente, nesta noite, morre um grande amigo dele, o Geraldo 

Vasconcelos, e no dia oito ele telefona para mim, para que eu fosse ao aeroporto apanhá-lo, 

porque ele queria ir ao enterro do Geraldo. Foi nesta hora que eu disse para ele: ‘Presidente, o 

senhor ontem nos passou um grande susto’, e ele virou para mim e falou: ‘Estão querendo me 

matar, mas ainda não me mataram’. Então várias vezes eu ouvi do Presidente, e ele foi 

uma pessoa que sofreu bastante. 

P – Mas a questão do acidente, o senhor duvidou desde o primeiro momento do acidente da 

Dutra, de que aquilo tinha sido um acidente? 

R – Sim. Eu apresentei, primeiro, o boato, que foi colocado no dia sete de agosto. Uma 

entrevista da Dona Sarah no Jornal do Brasil, onde ela dizia textualmente: ‘A suspeita morte 

de JK’, e eu, várias vezes, conversei com Dona Sarah, ela, inclusive, em 1986, nessa 

entrevista, ela calou, porque recebeu alguns telefonemas onde diziam que não era hora dela 

falar e ela parou, e eu fiz a mesma coisa, durante dez anos, até a morte dela. Quando ela 

faleceu, em 1996, em fevereiro de 96, eu pedi, então, a abertura do caso do JK.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 169  

DOCUMENTO: “JK morreu num desastre de automóvel, na Via Dutra, em 22 de agosto de 

1976: Treze dias antes, boato dava conta de que Juscelino tinha sofrido um acidente fatal”.  O 

Globo. Acervo. Capa – Fatos Históricos. 10 de dezembro de 2013. Atualizado em 22 de abril 

de 2014. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/jk-morreu-num-

desastre-de-automovel-na-via-dutra-em-22-de-agosto-de-1976-11024050, acessado em 2 de 

outubro de 2014. 

  

“A suspeita de que Juscelino fora vítima de um atentado não soava estranha, já que, 13 dias 

antes do acidente na Dutra, a notícia da morte do ex-presidente, num acidente de carro, 

fora amplamente divulgada. Mas JK estava em sua fazenda, em Goiás, onde não havia 

telefone. Aos jornalistas que o procuraram disse: ‘estão querendo me matar, mas ainda não 

conseguiram’. Quando, no dia 22, a notícia surgiu novamente, houve quem não acreditasse.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 170  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 13. 

 

“40 – Em 7 de agosto de 1976, exatos 15 dias antes da morte de Juscelino Kubitschek, 

alguns dos principais jornais do país receberam a informação de que o ex-presidente havia 

morrido em acidente de trânsito. No livro JK – onde está a verdade?, Serafim Jardim, ex-

secretário de JK, classificou a notícia falsa como ‘teste psicossocial’ para verificar como o país 

reagiria ao assassinato que, àquela altura, se supõe já estaria sendo planejado. 

41- Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony defendeu a tese de que 

havia sido montada uma ‘máquina para matar Juscelino Kubitschek na estrada’, o que 

deveria ter acontecido 15 dias antes do ‘acidente’ na Rodovia Presidente Dutra que tirou 

a vida de JK, caso o ex-presidente da República tivesse deixado a fazenda em Luziânia 

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/jk-morreu-num-desastre-de-automovel-na-via-dutra-em-22-de-agosto-de-1976-11024050
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/jk-morreu-num-desastre-de-automovel-na-via-dutra-em-22-de-agosto-de-1976-11024050
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7. Carlos Murilo Felício dos Santos estava lá na Fazendinha. Mas a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV entende que não deve recebê-lo, porque já tem sua conclusão, o seu 

“material coligido” pela ditadura. Quem eram os jornalistas que receberam a notícia? Estão vivos 

ainda? Quem eram suas fontes? Fontes de dentro do governo militar? É possível traçar uma rota 

que, da criação do boato, auxilie a chegar nos grupos que pretendiam matar Juscelino 

Kubitschek?  

 

8. A Comissão Nacional da Verdade - CNV entende que toda a verdade “se 

resume” ao laudo “técnico” do Instituto Carlos Éboli e suas repetições ao longo do tempo. Ela 

não precisa investigar o que aconteceu. Testemunhas oculares dos fatos estão vivas. Para a 

Comissão Nacional da Verdade, no “Caso JK”, isso não importa. Não há agenda para elas.  

 

III.C.8. Os últimos dias de Juscelino Kubitschek 
 

1. Os últimos dias de Juscelino Kubitschek demonstram a vida de um animal 

político, com discrição, silêncio e cuidado que o momento perigoso exigia, articulando, por onde 

encontra brechas, para que o país restaure o quadro de legalidade democrática, no qual ele 

buscaria ser candidato à presidência. 

(GO) naquela ocasião, o que não ocorreu.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 171  

DOCUMENTO: ALECRIM, Michel. “JK, a história revista”. Revista Istoé. Edição nº 2233, 

24.Ago.12, 21:00. Disponível em: 

 http://www.istoe.com.br/reportagens/232293_JK+A+HISTORIA+REVISTA+.  

 

“Ele contou à ISTOÉ que Juscelino suspeitou de que morreria duas semanas antes do fatídico 

dia 22 de agosto de 1976. Em sua fazenda em Goiás, ele se sentiu profundamente amargurado 

depois que um boato dava conta de sua morte num acidente de carro numa viagem para 

Brasília. Para o escritor, essa morte anunciada teve outros sinais de que fora planejada, devido 

à rápida presença de militares no local da tragédia, quando o carro Opala que levava JK para o 

Rio bateu em uma carreta na via Dutra, próximo a Resende. O relatório da comissão de 

militares apontava um suposto encontro com a amante, momentos antes, fato que foi por ela 

desmentido. Cony esteve com Juscelino nesse dia, em São Paulo, e ressalta que não foi 

devidamente investigado o fato de a perícia ter constatado defeito na suspensão do Opala, um 

sinal claro de sabotagem: ‘Quem primeiro apareceu na cena do desastre foi o Guilherme 

Romano, eminência parda do regime.’” 

http://www.istoe.com.br/reportagens/232293_JK+A+HISTORIA+REVISTA+
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MATERIAL DE PESQUISA – 172  

DOCUMENTO: Entre avião e carro preferiu a Via Dutra.  Jornal do Brasil. 1º Caderno. 23 

de agosto de 1976, p .2.  

 

“ São Paulo – O Procurador da República em São Paulo, Sr. Olavo Drummond, mineiro, e ex-

Deputado do PSD em Belo Horizonte, esteve com Juscelino até as 14h de ontem e contou 

como o ex-Presidente passou os seus últimos momentos: 

‘Ele chegou sábado em São Paulo para participar do Clube Nacional, juntamente com os 

membros da antiga comissão Paraná-Uruguai, hoje inexistente, criada na época em que era 

governador de Minas Gerais e Lucas Nogueira Garcez governava em São Paulo.’  

Ao jantar compareceram os ex-governadores Lucas Nogueira Garcez, Carvalho Pinto e 

Laudo Natel. Os senhores Abreu Sodré e Jânio Quadros não puderam comparecer. O 

Procurador Olavo Drummond estava lá com cerca de 20 pessoas, e conta que ‘Juscelino fez 

um discurso cheio de fé no Brasil, com otimismo e fé no desenvolvimento econômico do país. 

Fez também um resumo de sua participação no desenvolvimento hidrelétrico, foi muito 

aplaudido. O ex-governador Garcez ficou particularmente comovido. ‘Logo depois, Juscelino 

e Drummond foram ao Paddock, restaurante de luxo no bairro da Consolação: ‘Tivemos uma 

conversa rápida e informal.’ 

Juscelino manifestou o desejo de visitar alguns amigos. Telefonamos para Fábio Andrada, que 

está doente, mas Fábio estava fora de São Paulo. Resolveu então passar rapidamente na casa 

de Sebastião de Almeida Ribeiro. Almoçamos com seu afilhado Ademar de Barros Neto, que 

tem 14 anos e a quem o ex-Presidente não via há muito tempo. O pai do garoto, o Secretário de 

Administração do Governo do Estado de São Paulo, Ademar de Barros Filho, não estava em 

casa. Almoçamos com sua esposa, os sogros de Ademarzinho e alguns cunhados. A conversa 

foi cordial, mas não girou em torno de política. Foi um almoço em família.  

‘Na saída da casa de Ademarzinho, às 14h, despedi-me do ex-Presidente. Ele me disse que ia à 

casa da Manchete, no Jardim Europa, onde estava hospedado. Pensei então que iria dormir sua 

sesta, como de costume, antes de tomar o avião. Não soube depois como e por quer mudou 

seus planos. Saiu com o motorista de Adolpho Bloch, no carro. Ele não tinha medo de avião, 

mas ultimamente preferia andar de automóvel, porque então podia parar, conversar e 

apertar as mãos das pessoas. Nesta viagem, pensou em ir de avião.’ 

O sr. Olavo Drummond contou também que, como das outras vezes, Juscelino era muito 

reconhecido nas ruas e muito cumprimentado por populares. Sobre suas ideias políticas 

mais recentes, vinha conversando muito sobre uma série de conferências que desejava 

fazer em universidades sobre o desenvolvimento do Brasil. Afirmou-me ‘que queria 

animar os jovens, dar-lhes fé neste país’.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 173  

DOCUMENTO: O Brasil diz seu adeus a JK. Revista VEJA. Edição Extra. 25 de agosto de 

1976. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/extras/fechado/jk01.html, acessado em 

30 de setembro de 2014. 

 

“Entre o brinde de Luziânia e a fatídica viagem pela rodovia Presidente Dutra no dia 22, 

Kubitschek procurou viver coerentemente sua nova condição de entusiasmado proprietário 

rural. Na sexta-feira passada, no aeroporto de Brasília, enquanto aguardava o momento de 

embarcar para São Paulo, ele reviu dois amigos, o senador Franco Montoro e o deputado 

Ulysses Guimarães, presidente nacional do MDB. Juntos fizeram a viagem de jato - e 

mais uma vez JK, que no dia 12 de setembro completaria 74 anos de idade, pôde desfiar alguns 

dos seus projetos. ‘Juscelino queria comprar gado e estava cheio de planos para sua fazenda de 

300 alqueires no cerrado’, conta Guimarães. ‘Ele já tinha plantado pastagens, 5.000 pés de 

café e pretendia plantar mais 50.000.’ 

Mas, durante a viagem até o Aeroporto de Viracopos, de onde os três seguiriam juntos para 

http://veja.abril.com.br/especiais/extras/fechado/jk01.html
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São Paulo, Kubitschek acabou demonstrando que, apesar de seu longo, involuntário retiro 

político, ainda o assaltavam preocupações e conceitos rigorosamente atuais. ‘Hoje está 

cada vez mais clara a necessidade de normalização da ordem pública’, disse ele a 

Guimarães. ‘Isso é um desejo de todo o povo brasileiro, à exceção de uns poucos radicais 

de direita e de esquerda. Passados doze anos, esse sentimento é cada vez mais amplo.’ 
Segundo Montoro, ele atribuiu as recentes bombas terroristas ‘ao desespero de elementos 

inconformados com a perspectiva de normalização institucional’. Kubitschek ainda revelou ter 

notado ‘certa inquietação’ nos meios econômicos e bancários, com os quais estreitara seus 

contatos nos últimos tempos. 

Ele fez algumas queixas, também. Confessou, por exemplo, que gostaria de reencontrar seus 

arquivos, doados ao governo em 1964 e depois apreendidos pela polícia. E lamentou as 

vicissitudes que precederam o lançamento de seu livro ‘Meu Caminho para Brasília’ – liberado 

com a exigência de que não houvesse noites de autógrafos. Apesar disso, Kubitschek 

tencionava escrever outro livro, desta vez descrevendo seu tempo de exílio. E parecia 

extremamente bem disposto ao chegar à Casa de Manchete, entre as árvores frondosas do 

Jardim América, onde ficaria hospedado em São Paulo, a convite do editor Adolfo Bloch. 

ABRAÇOS NAS RUAS - Kubitschek e Bloch jantaram juntos numa churrascaria e, ainda 

nessa noite, o ex-presidente aceitou convite para proferir uma palestra no Colégio I. L. 

Peretz no dia 29 de novembro, durante as solenidades evocativas da partilha da Palestina. Na 

manhã seguinte, em companhia do amigo Olavo Drummond, ex-deputado federal pelo PSD 

mineiro e procurador da República em São Paulo, Kubitschek percorreu várias livrarias 

paulistanas. ‘Nas ruas, ele foi muito cumprimentado e abraçado por pessoas que o 

reconheciam’, testemunha Drummond.  

Às 11 horas do sábado, Kubitschek acompanhou Bloch ao Aeroporto de Congonhas, de onde o 

editor voltava para o Rio. E, depois da sesta habitual, ele retocou o discurso de 3 minutos que 

faria à noite, no Clube Nacional, discretamente cravado no bairro do Pacaembu. Ali, num 

jantar para cinquenta talheres, reuniam-se componentes da extinta Comissão da Bacia Paraná-

Uruguai, criada quando Kubitschek era governador de Minas Gerais. Sóbrio, elegante em seu 

terno e pulôver azul-marinhos, camisa branca e gravata azulada, Kubitschek reafirmou sua 

obstinada crença no desenvolvimento com liberdade e foi aplaudido por um punhado de 

ilustres convivas - entre eles os ex-governadores paulistas Lucas Nogueira Garcez, 

Carvalho Pinto e Laudo Natel - e encerrou sua noite no restaurante Paddock, no centro da 

cidade, ao lado do inseparável Drummond. 

Na manhã de domingo, Kubitschek acordou especialmente bem-humorado. Leu jornais, 

recortou alguns artigos e reportagens, e fez questão de acompanhar, na cozinha da Casa de 

Manchete, a preparação do ‘excelente filé’ que já lhe fora servido no dia anterior. Em seguida, 

saiu com Drummond para rever amigos. Almoçaram na residência de um deles, onde o ex-

presidente se emocionou por reencontrar seu afilhado Adhemar de Barros Neto, de 14 anos. 

‘Ele estava ótimo de saúde, corado, bonito e conversando muito’, recorda Drummond. ‘E me 

disse que pretendia viajar para Brasília de avião.’  

Por alguma razão desconhecida, porém, Kubitschek mudou de ideia - e, em vez de voltar a 

Brasília de avião, decidiu ir para o Rio de automóvel. Assim, terminado o almoço, um carro 

da revista Manchete o levou ao trevo do quilômetro 2 da via Dutra. Ali o esperava o 

motorista e secretário Geraldo Ribeiro, 63 anos, ex-chefe da garagem do Palácio do 

Catete e seu amigo há mais de quarenta anos, a bordo de seu próprio carro, um Opala 

cinza-metálico com teto de vinil, ano 1970, placa NW-9326 do Rio de Janeiro. Fiel a 

antigos hábitos, Kubitschek se acomodou no banco traseiro, descalçou os sapatos, abriu um 

saquinho de biscoitos de polvilho e, em companhia do velho amigo Ribeiro, partiu para a sua 
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III.C.9. O diário de Juscelino Kubitschek e seu sumiço “técnico” 
 

1. No Denasa, na Fazendinha, cuidando dos netos ou em conversas com 

empresários portugueses, sua atenção profunda, sempre, será a situação política do país, como 

demonstram os apontamentos de seu diário: 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 174  

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml>, acessado em 30 

de setembro de 2014. 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

1973: “18 de dezembro - Fanor e Vitorino (Freire, senador amigo do presidente Ernesto 

Geisel) deram pretexto e recusaram jantar. Isso está ligado ao Geisel e à carta que mandei para 

o Ulysses (Guimarães), candidato à presidência. Ele publicou a carta, deselegante.” 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 28 DE DEZEMBRO DE 

1974: “28 de dezembro - Túlio Batista Teixeira está em cima de mim para que eu dê uma 

entrevista sobre o Brasil, realçando qualquer coisa do Geisel com objetivo de aproximação.” 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 30 DE DEZEMBRO DE 

1974: “30 de dezembro - Ouvimos o discurso do Geisel. Falou e tudo ficou na mesma. Não 

abrirá mão dos instrumentos de opressão. Quer dizer que não haverá a esperada abertura 

democrática.” 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 18 DE ABRIL DE 1975: 
“18 de abril – Célio Borja (presidente da Câmara) recusou convidar-me para o 15o aniversário 

de Brasília.”  

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 22 DE ABRIL DE 1975: 
“22 de abril – Armando Falcão fez ontem um discurso, na solenidade de Ouro Preto, 

afirmando que o passado não voltará. Como se não tivesse sido ministro do meu governo e 

feito daquilo um trampolim para as posições que hoje ocupa.” 

TRECHO DO DIÁRIO DE JUSCELINO KUBITSCHEK, DE 2 DE SETEMBRO DE 

1975: “2 de setembro – Josué Montello contou que o Ney Braga (ministro da Educação) 

telefonou-lhe de Brasília pedindo que se mantenha neutro no pleito da Academia. Quer dizer, 

o governo esposa a candidatura de Bernardo, o comunista.” 

“Poucos dias depois de 15 de novembro de 1974, quando o MDB derrotou o governo de 

ponta a ponta nas eleições para o Senado, no entanto, JK percebe o significado histórico 

do momento e escreve, profético: 'A revolução acabou'.” 

 

 

última viagem.” 

http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
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MATERIAL DE PESQUISA – 175  

DOCUMENTO: O amor outonal de JK. VEJA Online. Arquivo Veja. 14.mai.1997.  

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml>, acessado em 30 

de setembro de 2014. 

 

“Com 450 páginas, o diário de Juscelino Kubitschek registra o cotidiano do presidente de 

2 de outubro de 1973 até 12 de agosto de 1976, dez dias antes de sua morte, num acidente na 

Via Dutra. JK escreve com caligrafia mutante, pois ora está dentro do carro, ora em casa, ora 

na poltrona de um avião. Quando faltava tempo, ditava trechos para sua secretária Elizabeth 

Lemos datilografar. Nessas passagens, o diário vai para a terceira pessoa. As anotações são 

regulares e sumárias. 

(...) Dois dias após a morte do presidente, Elizabeth Lemos entregou duas pastas com os 

originais a um amigo, o empresário Adolpho Bloch, dono do grupo Manchete, falecido em 

1995. Depois de tirar uma cópia, Bloch enviou o original à viúva, Sarah Kubitschek. Sem dizer 

uma palavra, a ex-primeira-dama destruiu a papelada toda. Além da cópia em poder de Adolfo 

Bloch, sobreviveram apenas algumas páginas, as finais, recuperadas em meio aos 

destroços do carro em que Juscelino morreu. 

(...) No terreno político, o diário mostra um JK que não acreditava na abertura política 

anunciada pelo presidente Ernesto Geisel. Poucos dias depois de 15 de novembro de 1974, 

quando o MDB derrotou o governo de ponta a ponta nas eleições para o Senado, no 

entanto, JK percebe o significado histórico do momento e escreve, profético: 'A 

revolução acabou'. 

(...) Ele era amigo do irmão do líder socialista François Mitterrand, Robert, mas, nas eleições 

presidenciais de 1974, prefere a vitória do conservador Giscard d’Estaing. ‘Não suporto o 

comunismo’, diz JK, numa referência ‘a aliança de Mitterrand com o PCF. Quando ouve, num 

jantar, que a esquerda francesa pretende estatizar as maiores empresas, ele anota: 'Fiquei 

horrorizado'. Candidato favorito ao pleito presidencial de 1965, cancelado pelos militares que 

deram o golpe no ano anterior, Juscelino perdeu os direitos políticos e ficou proibido de 

assinar documentos por vinte anos. Por uma década, foi colocado sob a mira de uma Comissão 

Geral de Investigações, tão arbitrária e bisbilhoteira que faz a atual CPI dos Precatórios 

parecer uma assembleia de anjos. Quando lê nos jornais que, apenas um mês depois da 

renúncia em função de Watergate, o presidente americano Richard Nixon foi perdoado por 

Gerald Ford, o vice, JK demonstra melancolia: ‘Ficou livre mais depressa do que eu, preso à 

CGI. Não haveria uma vitamina para esses verdugos?’ Em contraponto às ameaças dos 

militares, havia a imensa popularidade de Juscelino. Por onde andasse, numa viagem a 

Araxá ou num cursilho, era acompanhado pelo canto do Peixe Vivo, pelos pedidos de 

autógrafo, pelos cumprimentos comovidos. 

Entre os verdugos que perseguiram JK encontrava-se um antigo protegido, Armando Falcão. 

Depois de ter sido ministro da Justiça de JK, o pequeno Falcão voltou ao mesmo cargo no 

governo de Geisel.  Era para ser um ministro pró-abertura, mas, na prática, dedicou-se a 

censurar a imprensa e a atazanar aqueles que o ajudaram, como Juscelino. Na CGI, Juscelino 

era acusado de ter acumulado ‘a sétima maior fortuna do mundo'. Em 22 de abril de 1975, o 

ex-presidente faz uma apreciação brilhante da estatura moral de seu antigo ministro. 'Armando 

Falcão fez um discurso afirmando que o passado não voltará, como se ele não tivesse sido 

http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_14051997.shtml
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2. O diário de Juscelino Kubitschek revela o político com o radar ligado, suas 

preocupações, seus contatos, seus compromissos, suas andanças. É, portanto, uma prova 

indispensável para mapeá-lo, compreendê-lo em suas circunstâncias e suas redes. O diário, como 

visto acima, contém registros de ameaças gravíssimas por parte dos militares, levadas a ele, a 

pedido de um ministro de Estado (Armando Falcão), por um dos mais poderosos e influentes 

empresários do país, sustentáculo do regime (Roberto Marinho). 

 

3. Esse diário será retirado do material probante pelos “técnicos”. Não consta 

dos autos. A razão de tal procedimento? Certamente alguma razão “técnica”... 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 176 

DOCUMENTO: Depoimento de Tania Fusco, jornalista que fez matéria com Sarah 

Kubitschek em 1986, no Jornal Do Brasil, prestado na 3a reunião da “Comissão Paulo Octavio-

Osmânio Pereira”, em 27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LV, no 

138, Brasília-DF, p. 46282-46284. 

 

"Entrevistei Gil Castelo Branco, (...) na época, era o responsável pelo IML do Rio (...). Ele 

conta essa história, quer dizer, ele conta que a pressão que houve foi para proteção da família, 

e que O DIÁRIO DE JK TAMBÉM FOI RETIRADO para proteger a D. Sarah, porque ele 

falava de coisas pessoais, de namoradas, enfim, de histórias de amor; portanto, para proteger a 

Dona Sarah, ESSE DIÁRIO FOI RETIRADO DO CARRO. A alegação dele sobre as fotos 

é a de que as fotos eram muito chocantes, e tal e tal. Como muitos anos já haviam passado, ele 

disse que iria procurar essas fotos, e tão logo as encontrasse iria dá-las a mim. E eu ainda 

fiquei telefonando por muitos dias, e tal e tal, e ele dizia: ‘Não, eu não procurei ainda, porque 

eu estou aqui no sítio em que moro’, e tal e tal. Mas ele tem as fotos. Eu tenho absoluta certeza 

de que ele tem as fotos e sabe o valor delas.” 

 

4. O DIÁRIO, QUE EXPRESSAMENTE REGISTRA QUE OS MILITARES 

TINHAM UM PLANO CONTRA JUSCELINO KUBITSCHEK, SEGUNDO 

INFORMAÇÕES DO MINISTRO ARMANDO FALCÃO LEVADAS POR ROBERTO 

MARINHO (DUAS PESSOAS PLENAMENTE IDENTIFICADAS COM O REGIME, 

INTEGRANTES DE SEU NÚCLEO DURO), FOI RETIRADO DO MATERIAL 

PROBANTE E SIMPLESMENTE DEIXA DE INTEGRAR OS AUTOS E A 

INVESTIGAÇÃO. 

ministro do meu governo e feito daquilo um trampolim para as posições que hoje ocupa' 

(...) 'A CGI nunca quis investigar nada', lembra o advogado José Gerardo Grossi, que na época 

defendeu Juscelino. 'Seu único objetivo era atormentar o presidente.' (...)” 
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5. A desculpa para tal procedimento “técnico” de investigação, que tem o 

brilhante efeito de retirar do panorama cognitivo do material probatório justamente os 

principais suspeitos – AQUELES QUE FIZERAM A AMEAÇA, CONVENIENTEMENTE 

RETIRADA DOS REGISTROS... – é, de maneira cândida, a preocupação com a exposição da 

viúva... 

 

6. Tal procedimento “técnico” é bastante adequado para auxiliar a chegar a 

eventuais causas de uma morte: fazer desaparecer dos registros que houve uma ameaça ao 

morto.  

 

7. Não preservaram o local, retiraram dos registros a ameaça dos militares a 

Juscelino Kubitschek, contadas por Roberto Marinho e Armando Falcão, fotografias foram com 

o nome de “posicionamento dos cadáveres” e retornaram duas décadas depois com o nome de 

“máscaras cadavéricas”, contradisseram TODAS as testemunhas ouvidas nos autos do processo 

judicial. Essa é a “técnica” com que brindaram a sociedade brasileira os “técnicos” do núcleo de 

produção de versões e mentiras. Tais “técnicos”, do mesmo núcleo de mentiras que massacrou 

Zuzu Angel como a irresponsável que dirigia com sono madrugadas adentro, estruturam o 

quadro acatado com afinco pela Comissão Nacional da Verdade. Usaram a técnica de retirar o 

que é importante, para ver se alguém acredita que o importante nunca esteve lá. Usaram a 

técnica de mentir, para que a verdade nunca seja conhecida. 

 

8. Por que os “técnicos” que foram investigar os fatos ocorridos adulteraram de 

tal maneira o quadro probatório, chegando ao ponto de excluir o diário dos autos a serem 

analisados, prova que levaria direto aos militares, dado que seu Ministro da Justiça e o mais 

destacado empresário das comunicações vinculado ao regime haviam informado sobre os planos 

em ação contra Juscelino Kubitschek? Porque, como o General Golbery do Couto e Silva sabia 

com pleno conhecimento de causa, “A POLÍCIA ESTADUAL NUNCA IA INVESTIGAR, 

COM MEDO DE BATER EM UMA PORTA E ELA SER ABERTA POR UM DOS 

NOSSOS.” 

 

9. Assim, submetida que era a esta “lei de Golbery sobre o comportamento das 

polícias estaduais na ditadura”, os “investigadores” nunca investigaram nada. Trataram o 

material probatório como uma “massa de modelar”, até que o material probatório pudesse 
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confessar o que eles queriam que confessasse. Expediram seus laudos “técnicos” com uma 

quantidade tal de barbaridades procedimentais e fáticas, adulterando o local do fato sem 

preservá-lo, contrariando a TOTALIDADE das testemunhas ouvidas em juízo (inclusive as de 

acusação), criando hipóteses mirabolantes descoladas da realidade, QUE SEU LAUDO 

“TÉCNICO” FOI IMPUGNADO PELO PODER JUDICIÁRIO, EM DUAS OCASIÕES, POR 

SER UM MANIFESTO EM DEFESA DA SUBJETIVIDADE E ARBITRARIEDADE 

RETÓRICA, ALGO SIMPLESMENTE IMPRESTÁVEL PARA GUIAR QUALQUER 

COGNIÇÃO SOBRE O OCORRIDO.  

 

10. Esse é o laudo “técnico” que fundamenta a “investigação” da Comissão 

Nacional da Verdade, que não encontra “tempo na agenda” para ouvir as testemunhas ainda 

vivas. 

 

11. Quais as razões da exclusão do Diário? Como isso pode levar aos suspeitos 

de terem organizado e executado o assassinato de Juscelino Kubitschek? A quem estavam se 

referindo Armando Falcão e Roberto Marinho? Havia mais ameaças registradas? Como tais 

informações podem ser conectadas às demais evidências da preparação e execução do 

assassinato de Juscelino Kubitschek, relacionando-as analiticamente a grupos sobre os quais 

pairam suspeitas de serem os organizadores (como os vinculados ao Brigadeiro Burnier ou ao 

General Figueiredo, ou ainda outros, a serem agregados ao quadro de informações montado com 

uma investigação sistemática e séria)? Que pessoas próximas a Roberto Marinho e Armando 

Falcão ainda vivas poderiam esclarecer tais fatos?  

 

12. Nenhuma dessas perguntas importa para a “investigação” da CNV sobre 

o “Caso JK”. 

 

13. Tal “investigação” toma como prova aquilo que foi deliberada e 

arbitrariamente construído pela máquina de mentiras, ao invés de investigá-la como um eixo dos 

suspeitos do assassinato de Juscelino Kubitschek. Tal “investigação” chega ao ponto de ignorar o 

sábio aviso do General Golbery, de não acreditar no que as polícias falavam em relação ao 

regime, por que elas falavam sob a condição de submissão, medo ou cumplicidade. Tal 

“investigação” não investigou. Tal “investigação” não tem legitimidade para ser apresentada 

como conclusão final, porque nunca fez o trabalho inicial. Tal conclusão assumiu o quadro 

“probatório” modelado artificialmente pelos “técnicos” da máquina de mentiras, o mesmo núcleo 
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operacional que por essa época estava jogando todo seu peso de legitimidade técnica e recursos 

institucionais para provar que uma mãe desesperada em busca de seu filho sequestrado, 

torturado, esfolado, com os pulmões violentados, era a responsável por sua própria morte, porque 

andaria por aí como uma maluca à beira de um ataque de nervos, e por isso, não controlando sua 

mente e seus reflexos, arrebentou-se a si mesma. Esse núcleo de “técnicos” do Instituto Carlos 

Éboli, apêndice legitimador da máquina de assassinatos, no “Caso JK” realizou o mesmo 

massacre moral com um motorista de ônibus: adulteraram todo o material probatório desde o 

início, criaram hipóteses que NENHUMA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO 

CONFIRMOU, NEM MESMO AS DE ACUSAÇÃO, E PASSARAM A EMITIR LAUDOS 

“TÉCNICOS” QUE TRANSFORMARIAM A REALIDADE NO QUE ELES DESEJASSEM 

QUE ELA FOSSE. 

 

14. Assim, se foi um “acidente” de ônibus batendo na traseira de um Opala, por 

que se perguntar sobre os militares relatados por Roberto Marinho? 

 

15. Se foi “acidente”, por que se perguntar sobre a Operação Condor e seu desejo 

de matar Juscelino Kubitschek? 

 

16. Se foi “acidente”, por que se perguntar sobre o grupo do Brigadeiro Burnier? 

 

17. Se foi “acidente”, por que se perguntar sobre o grupo do General  Figueiredo? 

 

18. Essa prova “técnica”, envenenada desde sua origem, porque feita 

deliberadamente de maneira arbitrária, interessada, manipulada, mentirosa, em um ambiente 

vinculado e subordinado à ditadura, é tomada pela Comissão Nacional da Verdade – CNV como 

“verdade”, e não como parte das mentiras que a Comissão deveria investigar. 

 

19. Essa prova “técnica” mentirosa, que para vir à luz é obrigada a mudar os 

fatos, adulterando locais e sumindo com documentos, NÃO É A VERDADE SOBRE OS 

FATOS. ELA É SÓ O QUE ELA É: UMA MENTIRA. 

 

20. O “Caso JK” merece uma investigação correta, e a Comissão Nacional da 

Verdade revelou-se muito aquém dessa tarefa. Talvez por falta “de tempo na agenda”, de falta de 
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preparo técnico-investigativo, falta de recursos materiais, falta de conhecimento sobre os fatos 

ou processos históricos em curso, falta de empenho pessoal dos envolvidos ou alguma outra 

razão.  

 

21. Qualquer que seja essa razão, a sociedade brasileira não pode ser submetida à 

perpetuação da mentira porque a Comissão Nacional da Verdade – CNV aceitou a mentira. Se a 

Comissão Nacional da Verdade – CNV não vê problemas em aceitar a criação, modelagem, 

desenvolvimento, expansão e perpetuação da mentira no “Caso JK”, ela deve saber que a 

sociedade brasileira, que o Brasil, que a história do Brasil são muito maiores do que a sua 

“investigação” esquálida.  

 

22. O Brasil não aceita mais as mentiras do regime do arbítrio e sua perpetuação 

pelos “órgãos técnicos”, que de técnicos nada têm. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 177  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Carlos Heitor Cony,  Reunião nº 14375, Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2014.  

 

“O SR. CARLOS HEITOR CONY – A Lúcia Pedroso não apareceu no caso. A Lúcia 

Pedroso foi uma invenção para pressionar, em parte, D. Sarah. Mas não foi o (ininteligível), 

foi o próprio governo. 

A montagem estava preparada para duas semanas antes em Luziânia. Não foi possível porque 

o Juscelino não saiu, não foi. E o Juscelino escondeu essa viagem ao Rio, não queria que 

ninguém soubesse que ele estava vindo para o Rio de Janeiro. 

O SR. NATALINI - Você acha que ele estava sendo grampeado? Telefones grampeados? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - O telefone dele, sim. (...) E Juscelino tinha ido a São 

Paulo porque tinha ido a uma reunião de ex-governadores da Bacia do Prata, (ininteligível) era 

ele e os outros que tinham tido cargos executivos na época da pré-fundação do Mercosul. Este 

era o motivo. Estava o Carvalho Pinto, Magalhães Pinto, o Bias Fortes. Eram cinco 

governadores daquele tempo e Juscelino foi convidado. 

(Ininteligível) tudo, tanto que ele pediu dez mil reais emprestados ao primo dele, Ildeu de 

Oliveira, pediu dez mil para ir a São Paulo, porque ele estava sem dinheiro. Foi para São Paulo 

de avião, viajou junto com Ulysses Guimarães. O mau tempo fez com que o avião parasse em 

Viracopos. Ele tinha um almoço na Manchete, estavam esperando o Juscelino para o almoço. 

Ele chegou atrasado por causa disso. Ele veio de Viracopos. Durante o almoço eu me sentei ao 

lado dele; ele no centro, eu de um lado, o Adolfo do outro. Ele, baixinho, falou assim: ‘Onde 

tem um telefone que eu possa usar?’. Ele não conhecia bem a casa, uma casa enorme. Eu pedi 

licença, saí e fui mostrar a ele um telefone na parte de baixo, dentro de uma cabine fechada, e 

ele telefonou para o Geraldo e telefonou para a Lúcia. Foi ali que ele marcou um encontro no 



                                                                                                                                                                    

 

 

365 

quilômetro dois, depois ele voltou para a mesa e começou... 

O SR._________________- Isso era no sábado? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - No sábado, exatamente. 

O SR._________________- Na véspera? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Na véspera. Eu vinha para o Rio também. O Adolfo 

tinha comprado três carros para a sucursal, três carros, chamavam JK, lembra? Era Mercedes 

Benz. Não era Mercedes. Era Alfa Romeo, era carro de luxo (ininteligível). Eu falei: 

‘Juscelino, Presidente, eu vou de noite para o Rio, num carro novo que (ininteligível) 

comprou. O senhor não quer ir?’ Ele disse: ‘Não, não, eu vou domingo, já telefonei para o 

motorista’. 

O SR._________________- A que horas ele ligou para o Geraldo no sábado, mais ou menos? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Ele chegou atrasado, o almoço estava marcado para 13h, 

ele deve ter chegado à Manchete, nesse dia, por volta de 14h30, 15h, a hora que saiu o almoço. 

E ele dormiu na Manchete. 

O SR._________________- Ele ligou às 16h, um pouco antes? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Por aí, talvez um pouco antes. 

O SR._________________- Isso lá na casa da Manchete? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Na casa da Manchete, em São Paulo. E dormiu na 

Manchete, dormiu num quarto da Manchete. 

O SR._________________- Cony, isso é importante, quer dizer, ele toma a iniciativa de ligar, 

não é que ele recebe um telefonema? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Não, não recebe, ele dá um telefonema. Ele que dá o 

telefonema. Mas o telefone dele era rastreado, porque depois que ele morreu eu fiquei 

com o gabinete dele e os telefones estavam todos grampeados.” 

“CARLOS HEITOR CONY: Ele estava sem dinheiro. Ele ia ser protestado, porque precisou 

e comprou a fazenda com recursos próprios - uma fazenda pequena, modesta, mas já a fazenda 

do cerrado. E ele, no chão, não dava para plantar nada. E ele queria plantar café, café e soja, e 

precisava de fertilizantes, e os fertilizantes estavam caríssimos. (...) E ele precisava de 

dinheiro, e ele ia fazer um empréstimo, e não pôde fazer o empréstimo.” 

“O SR. PRESIDENTE - Mas você acha que ele tinha algum pressentimento de que 

poderiam... 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Ele tinha sido já ameaçado de morte. 

P - Ele disse para você isso, que tinha sido ameaçado?  

R - Não disse. Mas ele tinha noção. Ele tinha recebido aviso e isso o Brizola confirmou, que 

avisou o Jango e o Juscelino, tanto que o Juscelino fugia. Ele vinha ao Rio para se 

encontrar com o Adriano Moreira e fez questão de mostrar para o Adolfo, para mim, tinha 

outras pessoas, o irmão que foi Deputado. Ele fazia questão de mostrar o bilhete dele de volta. 

P - Qual a razão, Cony? 

R - Ele mostrava para mostrar que ele vinha ao Rio e ele ia voltar para Brasília. Ele não 

vinha ao Rio de Janeiro. Toda razão é essa: que ele ia voltar para Brasília naquele mesmo 

sábado. 
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P - Ah, para despistar o itinerário. 

R - É. E do Rio ele tinha uma reserva no hotel Jaraguá e não usou. Dormiu no quarto da 

Manchete. No dia seguinte, ele veio com o motorista da Manchete e foi almoçar na casa de 

Ademar de Barros Filho. Almoçou e tinha dito para o motorista da Manchete, que foi 

motorista até da Beatriz, ele avisou ao motorista o seguinte: ‘Você me leva a casa do Ademar 

e, depois, me leva para o aeroporto’. Quando terminou o almoço, estranhamente disse para o 

motorista: ‘Leve-me para o quilômetro 2 da Rio-São Paulo’, um dia antes da véspera do 

encontro marcado com o Adriano. Quer dizer, não faz sentido para quem conhecia o Juscelino. 

Ele não ia atrás desses truques. Ele não era desses truques. Ele fez Brasília enfrentando tudo. 

P - Mas a razão era o encontro com os portugueses aqui no Rio? 

R - É. O encontro era com o Adriano Moreira. Ele não queria que ninguém soubesse. Ele 

achava que se chegasse de avião, no Aeroporto Santos Dumont, ou Galeão, os jornais iriam 

publicar e dona Sarah ia saber de tudo. Ele temia muito que a dona Sarah entrasse com ação de 

desquite. Ele morreu casado com dona Sarah e ele tinha pavor que dona Sarah fizesse a 

separação, por um motivo: ele pensava, ainda, que ia ser chamado. Ele pensava que ia exercer 

o papel que, depois, com pequenas variantes, foi exercido por Tancredo.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 178  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 14. 

 

“45 – O automóvel Opala, modelo 1970, de cor marfim e capota de vinil preta, foi um presente 

de Juscelino Kubitschek a Geraldo Ribeiro, por ocasião do aniversário de 30 anos da amizade 

entre os dois. O veículo tinha baixa quilometragem e acabara de sair de revisão mecânica no 

Rio de Janeiro. Motorista experiente, Ribeiro, de 64 anos, morava no Rio e chegara a São 

Paulo na véspera da viagem, em 21 de agosto de 1976, para encontrar JK no dia seguinte no 

km 2 da Rodovia Presidente Dutra, no município de São Paulo. Cumpriu as instruções 

transmitidas por telefone pelo próprio ex-presidente. Nas palavras de Maria de Lourdes 

Ribeiro, filha do motorista, ‘papai era muito cuidadoso, só usava o Opala nos fins de semana, 

ou quando convocado por Juscelino’. JK e Ribeiro iniciaram a viagem por volta das 14 horas e 

percorreram em aproximadamente duas horas e meia os 234 quilômetros até o acesso ao 

Hotel-Fazenda Villa-Forte, em Resende (RJ), situado três quilômetros depois da divisa 

estadual São Paulo-Rio de Janeiro.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 179  

DOCUMENTO: “Mataram JK?”, Revista Caros Amigos. Agosto de 1997. 

 

“JK passou os últimos três dias de vida em São Paulo. Chegou à cidade na sexta-feira, 20 de 

agosto de 1976. Reuniu-se com Ulysses Guimarães e Franco Montoro, dois líderes da 

oposição, e manifestou-se preocupado com a instabilidade política. Somente naquele ano, o 

presidente Ernesto Geisel cassaria os direitos políticos de cinco deputados que faziam 

campanha por direitos humanos. ‘Mas Juscelino estava feliz e tranquilo’, descreve o amigo 

Olavo Drummond, na época procurador da República em São Paulo. 

No sábado, JK almoçou na área da represa Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, e 
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III.C.10. O veto à investigação do assassinato continua, por décadas depois: “um 

acidente pode acontecer...” 
 

1. Depois da realização das profecias de 15 de fevereiro de 1976 e 7 de agosto 

de 1976, em que “acidente” aconteceu, outros “acidentes” continuaram a rondar Juscelino 

Kubitschek. Agora, eles se voltavam a quem tentava investigar os fatos. 

 

2. A viúva Sarah Kubitschek receberá recados de que não “era hora de falar”. 

Serafim Jardim será ameaçado por tentar retomar as investigações. A jornalista Tânia Fusco 

receberá ligações falando sobre o trajeto de seus filhos para a escola, assim como a secretária de 

Juscelino Kubitschek já tinha ouvido anos antes. 

  

3. Para a Comissão Nacional da Verdade, nada disso é “técnico”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 180  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Serafim Jardim, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013.  

 

“R – Uma entrevista da Dona Sarah no Jornal do Brasil, onde ela dizia textualmente: ‘A 

suspeita morte de JK’, e eu, várias vezes, conversei com Dona Sarah, ela, inclusive, em 1986, 

nessa entrevista, ela calou, porque recebeu alguns telefonemas onde diziam que não era 

hora dela falar e ela parou, e eu fiz a mesma coisa, durante dez anos, até a morte dela. 

Quando ela faleceu, em 1996, em fevereiro de 96, eu pedi, então a abertura do caso do JK.” 

 

  

participou de encontro de ex-governadores de São Paulo e Minas Gerais. Fez discurso 

exaltando o desenvolvimento – mas falou em desenvolvimento com liberdade. O presidente 

estava hospedado na Casa da Manchete. O domingo, dia 22, amanheceu bonito. Pelas 10 

horas, narra Olavo Drummond, saíram para um passeio. JK ficou impressionado com os 

destroços de um carro acidentado, na esquina da avenida Brasil com a rua Atlântica. 

Em seguida, JK resolveu visitar o afilhado Adhemar de Barros Neto, filho do hoje deputado 

federal Adhemar de Barros Filho. A casa dele ficava no Pacaembu, na zona oeste de São 

Paulo. ‘O presidente estava aflito para encontrar o menino, de 14 anos, que só tinha visto no 

batizado’, conta Olavo Drummond. ‘Disse que não poderia ir sem vê-lo.’ 

A visita era para ser curta. Por volta das 13 horas, porém, JK foi seduzido pelo cheiro de 

macarronada que vinha da cozinha. Depois do almoço, rumou ao encontro do fiel motorista 

Geraldo Ribeiro, que já o esperava no quilômetro 2 da Dutra, conforme o combinado, para a 

última viagem.” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 181 

DOCUMENTO: Ata da 2a Reunião "Comissão Paulo Octávio - Osmânio Pereira", Realizada 

em 20 de Junho de 2000. Diário da Câmara Dos Deputados, 26 de agosto de 2000, p. 46273: 

 

"O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Só para encerrar: V. Sa. faz referência a uma 

carta recebida de um grupo fazendo ameaças. Essa carta ainda existe? 

O SR. SERAFIM MELO JARDIM - Existe. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI- São pessoas identificáveis? 

O SR. SERAFIM MELO JARDIM - O Grupo Inconfidência publicou, no jornalzinho deles, a 

carta: ‘Quem é Serafim Jardim, que acusa os militares?’ (...) Aqui está a carta. É isso que eles 

dizem a meu respeito: ‘Seria melhor para a sociedade que você não existisse. Já que existe, do 

que ninguém tem culpa, pelo menos limite-se a ficar calado’. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI- Essa carta é assinada? 

O SR. SERAFIM MELO JARDIM - Eles dizem o seguinte: ‘Assinam este documento 52 

cidadãos militares da reserva e civis, integrantes do Grupo Inconfidência’. 

(...) 

No entanto, continuei o mesmo. Recebi alguns telefonemas, mas não mudei. A minha vida 

continuou a mesma. As pessoas, muitas vezes, diziam para eu ter cuidado. Mas eu 

continuo em busca da verdade." 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 182 

DOCUMENTO: Jornal do Brasil, 19 de outubro de 1986, p. 12. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 183 

DOCUMENTO: Depoimento de Tania Fusco, jornalista que fez matéria com Sarah 

Kubitschek em 1986, no Jornal Do Brasil, prestado na 3a reunião da “Comissão Paulo Octavio-

Osmânio Pereira”, em 27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LV, no 

138, Brasília-DF, p. 46282-46284. 

 

"É, eu recebia ligações. Quando saiu a primeira matéria, a matéria com D. Sarah, no dia 

seguinte recebi uma ligação em minha casa. Eu morava no  Lago Norte, aqui em Brasília. Era 

alguém dizendo que eu não devia mexer nisso, que eu estava mexendo num... eu não me 

lembro das palavras exatas, mas, enfim, que eu estava mexendo num vespeiro, que eu 

tinha filhos para criar e era melhor não mexer nisso. (…) Depois, quando saiu a matéria do 

motorista, de novo voltaram a ligar. Falaram com minha empregada, dizendo mais ou menos a 

mesma coisa, e ainda que sabiam em que Kombi os meus filhos iam à escola e de lá 

voltavam para casa e tal.” 
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III.C.11. Conclusões 

 

1. Em 17 fevereiro de 1976, Roberto Marinho conversou com Juscelino 

Kubitschek e trouxe informação repassada a pedido de Armando Falcão: Juscelino Kubitschek 

corre sério perigo, porque os militares da linha-dura pretendem coisas terríveis. 

 

2. Em 7 de agosto de 1976, é anunciada a morte de Juscelino Kubitschek em 

desastre de trânsito na Estrada Rio-São Paulo. 

 

3. Em 22 de agosto de agosto de 1976, ocorre a morte de Juscelino Kubitschek 

em desastre de trânsito na Estrada-Rio São Paulo. 

 

4. O diário de Juscelino Kubitschek que demonstrava o encontro com 

Roberto Marinho a pedido de Armando Falcão foi retirado das provas, não consta no 

processo, não integrou as investigações; tal prova obrigaria os investigadores a perguntar a 

Roberto Marinho e Armando Falcão quem eram os tais militares que estariam preparando o 

plano contra Juscelino Kubitschek. O General Golbery do Couto e Silva afirmava que a polícia 

estadual tinha medo de “abrir a porta e encontrar um dos nossos”. 

 

5. Juscelino Kubitschek chegou em São Paulo no dia de 20 agosto de 1976, em 

viagem com Ulysses Guimarães e Franco Montoro, líderes da oposição parlamentar à ditadura. 

No dia 21 de agosto de 1976 encontrou-se com ex-governadores.  

 

6. 25 de agosto de 1976, ele teria uma reunião com representantes de Geisel ou 

que assim se apresentavam. 

 

7. Em 22 de agosto de 1976, durante o trajeto Rio-São Paulo, fez uma parada no 

Hotel Fazenda Villa-Forte, de propriedade do Brigadeiro Villa-Forte, militar com ligações com 

Figueiredo, Golbery e Burnier.  

 

8. Em 22 de agosto de 1976, minutos após deixar o Hotel Villa-Forte, ao pegar a 

estrada Rio-São Paulo, Rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, o carro em que 
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ia atravessou sua pista, indo para a pista contrária e se espatifando com um caminhão, o que se 

conclui com sua morte. 

 

9. Oficiais militares rapidamente rumam para o local do ocorrido e do cemitério 

local. Não preservam o local, alteram as posições dos veículos encontrados.  

 

10. O diário de Juscelino Kubitschek encontrado no carro, que menciona a 

ameaça dos militares a ele, foi retirado do conjunto de provas, não juntado aos autos. 

 

11. Entram em cena os peritos “técnicos”, do Instituto Carlos Éboli.  

 

12. O mesmo instituto analisa, na mesma época, o desastre de automóvel de Zuzu 

Angel.  

 

13. Fotografias da “posição dos cadáveres” são retiradas do material probatório 

por “Ordem Superior”. Retornarão décadas depois com o nome de fotografias de “máscaras 

cadavéricas”. 

 

14. O laudo “técnico” afirmará que, antes do choque com o caminhão que vinha 

na pista contrária, houve uma colisão do Opala com um ônibus. TODAS AS TESTEMUNHAS, 

INCLUSIVE AS DA ACUSAÇÃO, AFIRMARÃO PERANTE O JUDICIÁRIO QUE ISSO 

NUNCA OCORREU.  

 

15. O laudo “técnico” se transformará em um libelo contra o motorista do ônibus, 

provando “por A + B”, contra todas as testemunhas, contra o Laudo de Tintas do Instituto 

Pesquisas Técnicas – IPT/SP, contra todas as evidências, que houve uma colisão entre o ônibus e 

o Opala. Na mesma época, o mesmo instituto “técnico” está também “provando” que Zuzu 

Angel foi a responsável pela própria morte.  

 

16. Roberto Marinho nunca foi ouvido nas investigações. 

 

17. Armando Falcão nunca foi ouvido nas investigações. 
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18. No dia 25 de agosto de 1976 não houve reunião de Juscelino Kubitschek com 

generais de Geisel ou os que assim se apresentavam.  

 

19. No dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek estava morto.  

 

20. A profecia de 17 de fevereiro de 1976 e de 7 de agosto de 1976 estava 

realizada.  

 

21. Só faltava chamar os “técnicos” para contar a história. Entrava em cena o 

Instituto Carlos Éboli. 

 

22. Para a Comissão Nacional da Verdade, sobre o “Caso JK”, o laudo do 

Instituto Carlos Éboli é “técnico”.  

 

23. Todo o resto é “invencionice”, “teoria da conspiração”, “luta política”, 

“fanatismo religioso por JK”, “dó de um grande homem, que até tinha motivo para ser morto 

pelos militares, mas foi pego antes pela mão do Destino, esse Deus Sem Nome”, “coisa de quem 

quer atrapalhar um trabalho técnico”, “luta para romantizar uma história banal”.  

 

24. Para a Comissão Nacional da Verdade, técnica é uma investigação em que as 

provas desaparecem, o local é alterado, as testemunhas são ignoradas e histórias vão sendo 

criadas ao sabor dos interesses dos poderosos da época. Isso é “técnico”. Falar E PROVAR 

contra isso é “político”.  

 

25. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, sobre o “Caso JK”, 

não investiga. Ela não ajuda a investigar. Ela deslegitima e ridiculariza quem tenta investigar.  

 

26. A investigação da Comissão Nacional da Verdade, sobre o “Caso JK”, não 

tem legitimidade. 
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.D. O Hotel Fazenda Villa-Forte  

 

1. O presente eixo de investigação é de fundamental importância para a correta e 

completa investigação sobre o “Caso JK”. Sem que se identifiquem respostas às questões ora 

levantadas, não é possível compreender os fatos investigados.  

 

2. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV não investigou 

tais fatos, não forneceu qualquer resposta, não forneceu qualquer apoio material ou 

institucional para sua investigação. 

 

3. Para a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, os “fatos” 

estão contidos no conjunto de papéis “técnicos” criados pela ditadura militar ou os que nele se 

baseiam, esquecendo-se da não preservação do local, das alterações nas posições dos veículos, 

do sumiço “técnico” do diário que traz os registros de Roberto Marinho e Armando Falcão 

sobre o plano em curso contra Juscelino Kubitschek, além outros procedimentos semelhantes, 

que deveriam ser objeto de investigação, e não sua base cognitiva, inicial e final.  

 

4. Uma investigação correta não pode desconhecer o trajeto realizado por 

Kubitschek nos seus últimos momentos: onde esteve? Com quem se encontrou? Por que 

razões? Como tais pessoas se relacionam ao que estava se passando a sua volta? Como tais 

pessoas se relacionam aos avisos que recebeu de Roberto Marinho e Armando Falcão? Como 

tais pessoas se relacionam à notícia circulada 15 dias antes, falando de sua morte em desastre 

de automóvel na Rodovia Rio de Janeiro-São Paulo? Como tais pessoas se relacionam aos 

planos de assassinato de Juscelino Kubitschek, como os articulados pelo Brigadeiro Burnier ou 

os imputados ao General Figueiredo?  

 

5.  Uma investigação correta deve conhecer as conexões entre as pessoas 

envolvidas, os locais visitados, as conexões entre os demais elos, PRINCIPALMENTE ENTRE 

OS QUE QUEREM SE ESCONDER, como por exemplo, o diário de JK que os “técnicos” 
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deram um jeito de fazer desaparecer do quadro probatório, porque apontava diretamente para a 

necessidade de investigar os militares. 

 

6. Uma investigação correta sobre o “Caso JK” deve investigar sua parada no 

Hotel-Fazenda Villa-Forte, no dia de sua morte, 22 de agosto.  

 

7. Por que parou ali? O que fez ali? Com quem conversou? Quem eram tais 

pessoas? Quanto tempo ficou? Com quem tais pessoas têm conexões? O que fez ali? Quais 

eram as condições do local? Onde fica o local? Como tais respostas se relacionam com as 

demais respostas existentes sobre outras perguntas respondidas ao longo da investigação?  

 

8. A Comissão Nacional da Verdade – CNV não se pergunta nada disso, mais 

uma vez. 

 

9. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, isso não é “técnico”, mais uma 

vez. 

 

10. O que não é técnica é uma investigação sobre uma morte incapaz de 

reconstruir os passos do morto. O que não é técnica é uma investigação sobre uma morte não 

fazer as relações entre os últimos locais visitados pelo morto com as demais evidências. O que 

não é técnica é uma investigação que finge não existir uma parada em um hotel de propriedade 

de militar ligado aos grupos com interesse direto e explícito no assassinato de Juscelino 

Kubitschek. O que não é técnica é uma investigação que não pergunta, não relaciona, não 

investiga. O que não é técnica é uma investigação que, antes de investigar, já tem respostas.  

 

11. Respostas, claro, fornecidas pelos “técnicos” da ditadura. 

 

12. Os principais pontos a serem inquiridos nesse eixo são: onde ele parou? 

Quem era o Brigadeiro Newton Villa-Forte, proprietário do hotel? Tinha relação com Juscelino 

Kubitschek? Tinha relação com os grupos que tinham interesse em seu assassinato? O que se 

passou nessa parada no Hotel? O que se passou após essa parada no hotel? 
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III.D.1. O Hotel Fazenda Villa-Forte: o Hotel do Brigadeiro Newton Junqueira 

Villa-Forte 

 

1. Juscelino Kubitschek foi pego, no dia 22 de agosto de 1976, no início da 

Rodovia Dutra por seu motorista, Geraldo Ribeiro, para irem ao Rio de Janeiro, onde o ex-

Presidente teria compromissos com empresários de Portugal e de onde voltaria para Brasília.  

 

2. No dia 25 de agosto de 1976 teria uma reunião com generais do grupo de 

Geisel ou que dessa forma estavam se apresentando para seu primo Carlos Murilo Felício dos 

Santos, por meio do interlocutor do SNI.  

 

3. No meio do trajeto, Juscelino Kubitschek e seu motorista fizeram uma parada 

no Hotel-Fazenda Villa-Forte.  

 

4. O Hotel Fazenda Villa-Forte pertencia ao Brigadeiro Newton Junqueira 

Villa-Forte.  

 

5. O Hotel Fazenda Villa-Forte fica na margem direita da pista da Rodovia 

Dutra que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, na cidade de Resende, no Vale do Paraíba, já 

estado do Rio de Janeiro.  

 

6. A fazenda da família Villa-Forte é tradicional na região desde o século XVIII, 

assim como a presença da família Villa-Forte nas forças armadas brasileiras.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 184 

DOCUMENTO: “Fazenda Villa-Forte – sua história e curiosidades”. Disponível em  

http://www.villa-forte.com.br/historico_marilia2.htm, acessado em 10 de outubro de 2014. 

 

“VILLA-FORTE 

Em meados do século XVIII, Gabriel Francisco de Mé Junqueira comprou de um fazendeiro 

português (...) cerca de 200 alqueires mineiros de terra em Engenheiro de Passos, município de 

Resende, Estado do Rio de Janeiro, que constituíam as fazendas de Boa Vista e Boa 

Esperança. As terras eram cortadas pela estrada federal que ligava as duas cidades mais 

importantes do Brasil, Rio e São Paulo.  (...) Em 1888, quando foi decretada a Abolição da 

Escravatura (...). Seu Mé (...) teve três filhas. Uma delas, Dalia Junqueira, veio a contrair 

matrimônio com um jovem oficial da marinha, José de Siqueira Villa-Forte. Por ocasião do 

http://www.villa-forte.com.br/historico_marilia2.htm
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falecimento do vovô Mé, o genro comprou das cunhadas a parte da fazenda (...) e a 

propriedade passou-se a chamar Fazenda Villa-Forte. Vovó Lili e vovô Almirante tiveram 

(...) quatro homens e quatro mulheres (...): (...) Newton (...). (...) Depois de reformado, o 

Contra-Almirante Villa-Forte passou a permanecer a maior parte do tempo em Engenheiro 

Passos, encarregando-se pessoalmente da administração da fazenda. (...) em 1932 Villa-Forte 

foi registrada na junta comercial como ‘Pensão Familiar’.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 185 

DOCUMENTO: “Fazenda Villa-Forte – Histórico”. Disponível em: http://www.villa-

forte.com.br/historico.htm, acessado em 27 de outubro de 2014) 

 

“Engenheiro Passos é distrito do município de Resende, situado no vale do Paraíba, na região 

serrana sul do Estado do Rio de Janeiro. (...) É neste cenário que se encontra o HOTEL 

FAZENDA VILLA-FORTE, cujo nome se deve ao Almirante José de Siqueira Villa-Forte. O 

funcionamento do hotel teve início em 1918 (...). O hotel fazenda é, até hoje, administrado 

diretamente por seus descendentes.” 

 

7. O Brigadeiro Newton Villa-Forte, proprietário do hotel em 1976, vinha de 

uma família com muita proximidade com os combates militares e políticos da região (passando 

pela ocupação da Fazenda Villa-Forte na década de 1920 por tropas militares e pela conversão 

dos jovens da família Villa-Forte ao Integralismo de Plínio Salgado na década de 1930). Seu 

pai, José Siqueira Villa-Forte foi Contra-Almirante da Marinha, mesma força armada escolhida 

pelo irmão mais novo de Newton, José Leonel Villa-Forte; seu primo Deoclécio Lima de 

Siqueira, formado pela Escola Militar do Realengo, em 1937 (na mesma escola e mesma 

década de Newton Villa-Forte) era Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica em 1977. Esse 

padrão, é claro, não era específico da família Villa-Forte. O pai de João Paulo Burnier (o 

mentor do assassinato de Juscelino Kubitschek no caso PARASAR), Otávio Penido Burnier (na 

Marinha durante a década de 1920, simultaneamente ao pai de Newton Villa-Forte, José 

Siqueira Villa-Forte), tinha outro filho, integrante da Marinha, além de inúmeros outros 

parentes, como o Almirante José Maria Penido.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 186 

DOCUMENTO: “Fazenda Villa-Forte – sua história e curiosidades”. Disponível em 

http://www.villa-forte.com.br/historico_marilia2.htm, acessado em 20 de outubro de 2014. 

 

“O ano de 1924 foi um período conturbado da história do Brasil. No segundo semestre as 

tropas legalistas haviam chegado à fronteira entre Rio e São e Paulo e estacionaram no Rio 

Salto. As tropas federalistas ordenaram a evacuação da sede da Fazenda Villa-Forte e lá se 

http://www.villa-forte.com.br/historico.htm
http://www.villa-forte.com.br/historico.htm
http://www.villa-forte.com.br/historico_marilia2.htm
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entrincheiraram. (...) 

Em 1936, a Ação Integralista Brasileira lançou seu dirigente, o paulista Plínio Salgado, 

como candidato à presidência da República. Em uma campanha para angariar adeptos, 

a caravana integralista passou por Villa-Forte, e o líder carismático, com o lema ‘Deus, 

Pátria e Família’, a saudação ‘Anauê’ com o braço direito erguido e seus ‘Periquitinhos 

Verdes’, assim chamados pela cor do uniforme, conquistou a simpatia de uma 

comunidade católica e monarquista. Alguns jovens da família chegaram a aderir ao 

movimento (...).” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 188 

DOCUMENTO: BURNIER, João Paulo Moreira. João Paulo Moreira Burnier (depoimento, 

1993). Rio de Janeiro, CPDOC, 2005.  

 

"Daí, prosseguindo, eu também era filho de oficial de Marinha, irmão de oficial de Marinha, a 

quem ajudei durante muitos anos na carreira da Escola Naval. Eu levava uniforme para ele, 

estava sempre em contato com os companheiros dele, e também com os meus tios, primos do 

meu pai e com o almirante José Maria Penido e outros." 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 187 

DOCUMENTO: Diário Oficial da União, 30 de novembro de 1923, p. 2. 
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8. O Brigadeiro Newton Villa-Forte era um militar que se orgulhava de ter 

“pego muito comunista a tapa” e, nas movimentações de tropas do golpe de 1964, a Fazenda 

Villa-Forte esteve mais uma vez próxima às manobras.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 189 

DOCUMENTO: “Mataram JK?”, Revista Caros Amigos. Agosto de 1997, p. 38-42. 

 

“O Hotel Fazenda Villa-Forte fica na margem direita da Dutra, no sentido São Paulo-Rio, a 28 

quilômetros da cidade de Resende. Foi estabelecido pelo brigadeiro Newton Junqueira Villa-

Forte, um dos responsáveis pela criação do serviço secreto na Aeronáutica. ‘Meu pai pegou 

muito comunista a tapa’, conta o filho do brigadeiro, Gabriel Villa-Forte, o atual 

proprietário do hotel. ‘Apesar de estar na reserva desde 1949, meu pai era líder político 

muito atuante’.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 190 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte,  Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013.  

 

“R – Não, não... O último contato que o meu pai teve com o Governo foi em 1964, quando 

houve a revolução. Isso eu sei que ele teve porque estava descendo tropa daqui, tropa de Minas 

(…).” 

 

9. Newton Villa-Forte frequentou a Escola Militar do Realengo na primeira 

metade dos anos trinta, tornando-se oficial da Aeronáutica em 1935; em 16 de abril de 1953 foi 

promovido a Brigadeiro.  
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MATERIAL DE PESQUISA – 191 

DOCUMENTO: Correio da Manhã, 22 de dezembro de 1934, p. 8. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 192 

DOCUMENTO: Diário Oficial da União, 24 de Setembro de 1935. 

 

 
 



                                                                                                                    

 

 

381 

 

10. Gabriel Villa-Forte afirma que seu pai era muito amigo do General  Golbery 

do Couto e Silva e havia sido professor do General Figueiredo na Escola do Realengo. 

Figueiredo frequentou a Escola do Realengo nos anos de 1935-37; João Paulo Burnier 

frequentou a Escola de Realengo nos anos de 1939-40; foi para a Escola da Aeronáutica em 

1941, onde se formou em 1942, tornando-se Instrutor da Escola. Em 1942, com outros 

professores do Realengo, Newton Villa-Forte foi realocado também para a nova escola criada, 

a Escola da Aeronáutica. Newton Villa-Forte ajudou na criação dos serviços de inteligência da 

Aeronáutica, tarefa que Burnier liderou com seu afinco característico. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 194  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Comissão da Verdade da CMSP. 

Transcrição do depoimento de Gabriel Junqueira Villa-Forte,  Reunião nº 13781, São Paulo, 

13 de agosto de 2013. 

 

“P – Ele era amigo do General Golbery do Couto e Silva? 

R – Sim, sim. 

P – Era amigo pessoal? 

R – Era amigo pessoal do Golbery. Inclusive, o Golbery, eu soube, passou várias vezes lá no 

hotel, isso dito pelo meu pai.” 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 193 

DOCUMENTO: Diário Oficial da União, 23 de abril de 1953. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 195  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Comissão da Verdade da CMSP. 

Transcrição do depoimento de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 

13 de agosto de 2013. 

 

“(…) Villa Forte foi professor do General João Baptista Figueiredo, Chefe do SNI? 

R – Foi, foi... Em Realengo. 

(…) 

P – O Figueiredo foi Chefe do SNI em agosto de 76 e o General Newton Junqueira foi 

professor dele quando? 

R – Foi em Realengo, na Academia. Lá em Realengo, lá no Rio. 

(...) 

P – Não, o Figueiredo, o senhor seu pai foi professor dele na Escola... 

R – Foi, foi.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 196  

DOCUMENTO: João Baptista Figueiredo. Biografia/Período Presidencial. Disponível em: 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jb-figueiredo/biografia-periodo-

presidencial, acessado em 16 de outubro de 2014. 

 

“Militar, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1918. Estudou no Colégio 

Militar de Porto Alegre, na Escola Militar de Realengo (1935-1937), quando recebeu o 

espadim de Getúlio Vargas por ter sido o primeiro aluno. Integrou os Dragões da 

Independência, sediado em Brasília-DF. Esteve no III Exército, sediado em Porto Alegre-RS. 

Foi instrutor de cavalaria na Escola Militar de Realengo (1944). Fez curso na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais - EsAO (1946). Instrutor da cadeira de fortificações da Escola 

Militar de Resende, mais tarde Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN (1947-1948). 

Retornou a EsAO de 1949-1952, como instrutor de cavalaria. Ingressou na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército - ECEME em 1953, passando a instrutor no ano 

seguinte. Membro da missão militar brasileira de instrução junto ao Exército paraguaio (1955-

1958). Cursou a Escola Superior de Guerra - ESG (1960). Trabalhou no Conselho de 

Segurança Nacional (1961). Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército - 

ECEME (1961-1964). Durante o governo Jânio Quadros integrou a Secretaria Geral do 

Conselho de Segurança Nacional. Participou do movimento político-militar que originou o 

golpe de 1964, tendo sido nomeado chefe da agência do Serviço Nacional de Informações 

(SNI) no Rio de Janeiro (1964-1966). Foi comandante da Força Pública de São Paulo (1966-

1967), do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas – Dragões da Independência (1967-1969) e 

chefe do estado-maior do III Exército (1969). Chefe do Gabinete Militar do governo Médici 

(1969-1974), tornou-se ministro-chefe do SNI durante o governo Geisel (1974-1979), sendo 

promovido a general-de-exército em 1977. Através de eleição indireta, passou a exercer o 

cargo de presidente da República em 15 de março de 1979. Faleceu no Rio de Janeiro, em 24 

de dezembro de 1999. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jb-figueiredo/biografia-periodo-presidencial
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jb-figueiredo/biografia-periodo-presidencial
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MATERIAL DE PESQUISA – 197  

DOCUMENTO: João Paulo Moreira Burnier. Dossiê JK. FGV-CPDOC. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/joao_paulo_burnier, acessado em 10 de 

outubro de 2014. 

 

“João Paulo Moreira Burnier nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 18 de 

outubro de 1919, filho de Otávio Penido Burnier e de Margarida Moreira Penido Burnier. 

Sentou praça em abril de 1939, ingressando na Escola Militar do Realengo (RJ). Em 

janeiro de 1941 transferiu-se para a Escola de Cadetes da Aeronáutica, pela qual saiu 

aspirante-aviador em setembro de 1942. Promovido a segundo-tenente em maio de 1943, 

passou sucessivamente a primeiro-tenente em novembro de 1944 e a capitão-aviador em maio 

de 1946. Em outubro de 1950 foi promovido a major-aviador e em janeiro de 1957 a tenente-

coronel-aviador. 

Contrário ao governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), chefiou a Revolta de 

Aragarças. Posteriormente exilou-se na Bolívia. Em abril de 1960, o Congresso Nacional 

votou contra o pedido de anistia aos revoltosos encaminhado pela União Democrática 

Nacional (UDN). De sua parte, os rebeldes, do exílio, declararam não estar interessados em 

nenhum projeto de anistia. Assim, Burnier só retornou ao Brasil no primeiro semestre de 1961, 

no governo de Jânio Quadros. 

Já promovido a coronel, esteve em 1963 no Panamá, onde fez cursos ligados à instalação de 

um serviço secreto na Força Aérea Brasileira (FAB). Foi partidário do movimento político-

militar que depôs o presidente João Goulart em 31 de março de 1964. 

Depois de receber a patente de brigadeiro-do-ar, no governo do marechal Artur da Costa e 

Silva foi designado, em 1968, para servir na chefia da seção de informações do gabinete 

do ministro da Aeronáutica. Nesse cargo, durante o primeiro semestre de 1968, foi 

envolvido no chamado ‘Caso Para-Sar’. (...) 

Em abril de 1970, já no governo do general Emílio Garrastazu Médici, Burnier assumiu o 

comando da III Zona Aérea (ZA), sediada no Rio de Janeiro. Em novembro de 1971, diante 

das repercussões da morte do estudante Stuart Angel Jones, ocorrida, segundo Hélio Silva, em 

decorrência de torturas nas dependências do Cisa, na Base Aérea do Galeão — área sob 

jurisdição da III ZA —, Sousa e Melo pediu demissão, sendo substituído pelo brigadeiro 

Joelmir de Araripe Macedo. No início de dezembro o novo ministro afastou um grupo de 

oficiais ligados a Sousa e Melo, entre os quais Burnier, que passou para a reserva remunerada. 

Seu substituto à frente da III ZA foi o brigadeiro Faber Cintra. 

Depois de recorrer, sem sucesso, no Supremo Tribunal Federal, contra o ato do presidente 

Médici, que assinara o decreto transferindo-o para a reserva, Burnier ingressou na iniciativa 

privada, fundando em 1974, ao lado de outros militares, a Xtal do Brasil, empresa voltada para 

a industrialização e para a comercialização do cristal de quartzo. 

Em setembro de 1980 o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Délio Jardim de Matos, indeferiu 

o pedido feito por Burnier de constituição de um conselho de justificação destinado a apurar 

seu envolvimento no ‘Caso Para-Sar’. Em 1995, tentou impedir que o livro O calvário de 

Sônia Angel, de autoria do tenente-coronel reformado do Exército João Luís de Morais, pai de 

Sônia e sogro de Stuart Angel, fosse colocado à venda. A obra falava da morte de Stuart e 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/joao_paulo_burnier
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MATERIAL DE PESQUISA – 198 

DOCUMENTO: BURNIER, João Paulo Moreira. João Paulo Moreira Burnier (depoimento, 

1993). Rio de Janeiro, CPDOC, 2005. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/historal/arq/Entrevista633.pdf, acessado em 10 de outubro de 2014. 

 

“Eu entrei em 1939 na Escola Militar do Realengo, em 1940 terminei o segundo ano 

fundamental – porque quando eu entrei para a Escola Militar, o curso era de três anos. Ao 

entrar no Ministério do Exército, mudou de três para quatro anos. Então, em vez de um ano 

fundamental e dois anos de armas, eu fiz o primeiro ano e o segundo ano fundamentais na 

Escola Militar de Realengo. Isso serviu para fazer a caracterização da minha formação básica 

militar. Mas eu fiquei na aviação, passei no exame de saúde, fiz os exames todos, e quando 

passei na Escola de Aeronáutica, no ano de 1941, comecei a fazer o curso e fui o primeiro da 

minha turma a sair piloto solo. Eu fui o primeiro da minha turma a voar sozinho pela primeira 

vez num avião. (...) Aquilo era um orgulho fabuloso para nós, porque nós éramos da Escola 

Militar, mas também do futuro Ministério da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira.  

(...)  

Naquela época nossa aviação militar do Exército e da Marinha juntas não tinha mais que 150, 

duzentos oficiais pilotos. Tinha uns 30 sargentos pilotos. 

(...) 

Aí fizemos um curso muito bonito, trocamos de uniforme e passamos a usar os uniformes só 

da Aeronáutica. Isso era o final do ano. E, em 1942, saímos formados aspirantes aviadores. A 

partir de 1942, com o elevado número de aspirantes recém-formados, foram mandados para as 

bases Aéreas de operações militares cerca de 55 aspirantes aviadores, enquanto outros 50 a 60 

ficaram na Escola de Aeronáutica, nos Afonsos, para serem instrutores dos futuros pilotos. A 

partir dessa data, a FAB, em três anos, triplicou o seu número de pilotos, todos eles com nível 

profissional igualado ao das forças aéreas das grandes potências (é só recordar os feitos do 1º 

Grupo de Aviação de Caça na Itália e a atuação da aviação de patrulha em nosso litoral). Eu 

fui um dos escolhidos para ser instrutor na Escola de Aeronáutica e tenho a honra de dizer que, 

neste ano de 1942, coloquei brevê de piloto em 1939 dos 150 aspirantes aviadores formados 

neste ano. Todos eles atualmente já na reserva e muitos deles como tenente-brigadeiros.” 

 

  

também do ‘Caso Para-Sar’. 

Ao longo de sua carreira militar, Burnier fez os cursos de tática aérea, de estado-maior da 

Aeronáutica e da Escola Superior de Guerra (Esg). 

Casou-se com Nilza de Alencar Sabóia Burnier, com quem teve seis filhos. Faleceu no Rio de 

Janeiro no dia 13 de junho de 2000.” 

http://www.fgv.br/cpdoc/historal/arq/Entrevista633.pdf
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MATERIAL DE PESQUISA – 199 

DOCUMENTO: Diário Oficial da União, 13 de abril de 1942. 

 
 

MATERIAL DE PESQUISA – 200 

DOCUMENTO: “Mataram JK?”, Revista Caros Amigos. Agosto de 1997, p. 38-42. 

 

“O hotel do SNI 

Juscelino Kubitschek deixou São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro, às 14 horas de 22 de 

agosto de 1976. Era um domingo de céu azul na capital paulista. O experiente motorista 

Geraldo Ribeiro, de 64 anos, viera no sábado do Rio de Janeiro, onde morava, para pegar o 

presidente em São Paulo. Na véspera, sexta-feira, fizera a revisão do carro, que também 

ganhou faróis novos de neblina. O opala cinza metálico, com capa preta de vinil, modelo 1970, 

estava em ótimas condições. 

‘Papai tinha muito carinho pelo carro’, conta a advogada Maria de Lourdes Ribeiro. ‘Ele era 

muito cuidadoso, só usava o Opala nos finais de semana, ou quando convocado por Juscelino.’ 

O carro foi um presente do próprio JK a Geraldo Ribeiro, em 1970, em comemoração aos 30 

anos de amizade dos dois. JK conheceu Geraldo Ribeiro em Diamantina, em 1940, e foi 

motorista do presidente durante 36 anos. 

Por volta das 16h30, assim que ultrapassou a divisa São Paulo-Rio de Janeiro, o Opala com JK 
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11. Deste círculo de relações do Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, o 

General Figueiredo era o chefe do SNI em 1976, havia sido “investigador” de Costa e Silva 

contra Juscelino Kubitschek no massacre dos anos que se seguiram ao golpe de 64 e o 

Almirante Aragão o denunciou por ter tramado o assassinato de Juscelino Kubitschek, numa 

“Operação Código 12”; viria a ser o futuro candidato militar às eleições indiretas para 

Presidente da República. O General Golbery do Couto e Silva era Ministro da Casa Civil em 

1976, havia sido preso em 1955 por conspirar contra a posse do Presidente eleito Juscelino 

Kubitschek e continuava querendo impedi-lo de vencer eleições e tomar posse... atuava até para 

impedir a eleição de Juscelino Kubitschek para a Academia Brasileira de Letras... O Brigadeiro 

Burnier havia planejado o assassinato de Juscelino Kubitschek no caso “PARASAR”; em 1976, 

o Instituto Carlos Éboli sacramentava que Zuzu Angel havia sido responsável pela própria 

morte, e os torturadores e assassinos de seu filho, do grupo do Brigadeiro Burnier, ganhavam 

pegou o acostamento da via Dutra e entrou no Hotel Fazenda Villa-Forte. Ali é distrito de 

Engenheiro Passos, que pertence ao município de Resende. Ficou lá, estacionado durante cerca 

de 90 minutos. O fato jamais foi investigado pelas autoridades. Nem em 1976, depois da morte 

de JK, nem em 1996, quando o caso foi reaberto.  

O Hotel Fazenda Villa-Forte fica na margem direita da Dutra, no sentido São Paulo-Rio, a 28 

quilômetros da cidade de Resende. Foi estabelecido pelo brigadeiro Newton Junqueira 

Villa-Forte, um dos responsáveis pela criação do serviço secreto na Aeronáutica. ‘Meu 

pai pegou muito comunista a tapa’, conta o filho do brigadeiro, Gabriel Villa-Forte, o atual 

proprietário do hotel. ‘Apesar de estar na reserva desde 1949, meu pai era líder político muito 

atuante.’ 

Newton Junqueira Villa-Forte, que faleceu em 1981, era amigo do general Golbery do Couto e 

Silva, o criador do SNI (Serviço Nacional de Informações). Teria trabalhado com o general 

Golbery na estruturação do SNI. Em 1976, quando JK morreu, o general Golbery era ministro 

da Casa Civil. O brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, de acordo com o filho, Gabriel, 

também foi professor de outro general, o ex-presidente João Baptista Figueiredo. Em 1976, o 

general Figueiredo era o chefe do SNI, no governo do presidente e general Ernesto Geisel. 

O Hotel Fazenda Villa-Forte está situado no antigo quilômetro 168 da Dutra, a cerca de 700 

metros da estrada. Um pouco antes das 18 horas daquele 22 de agosto de 1976, JK e Geraldo 

Ribeiro voltaram para o carro, estacionado na frente do hotel. Não se sabe se o presidente e o 

motorista pararam no Villa-Forte para fazer um lanche ou descansar, ou se JK fora atraído ao 

local para uma reunião com militares da comunidade de informações.  

O fato é que o automóvel do presidente rodou menos de três quilômetros depois de sair do 

hotel. No quilômetro 165 existe uma curva para a direita – batizada depois da tragédia de 

‘Curva do Juscelino’. O Opala jamais completou aquele trecho. Desgovernado, seguiu à 

esquerda, direto, atravessou a pista e foi colhido por um caminhão, que vinha no sentido de 

São Paulo. O brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte deslocou-se até o local do desastre, 

após a morte de JK.” 
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sua imunidade “técnica” na luta que travavam contra seus inimigos, que, em sua lógica brutal, 

deveriam ser eliminados. 

 

III.D.2. Juscelino Kubitschek encontra o Brigadeiro Newton Villa-Forte no 

Hotel 

 

1. Juscelino Kubitschek entrou no Hotel Villa-Forte e conversou com Newton 

Villa-Forte. Minutos depois de ter deixado o hotel, seu carro foi envolvido no “desastre” de 

automóvel na Estrada Rio-São Paulo que havia sido anunciado na imprensa quinze dias antes 

de ocorrer. Estava cumprido o aviso de Roberto Marinho e do Ministro Armando Falcão: 

coisas dramáticas iriam acontecer ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek. 

 

2. No dia 17 de fevereiro de 1976, recebeu o aviso; no dia 7 de agosto de 

1976, a notícia circulou; no dia 22 de agosto de 1976 o aviso e a notícia se tornaram reais. No 

dia 25 de agosto de 1976, a reunião com Geisel, verdadeira ou mero pretexto para armar uma 

arapuca, por quem quer que fosse, nunca foi realizada. 

 

3. Juscelino Kubitschek, “o maior perigo de retorno ao passado”, segundo o 

Brigadeiro Callafange e o relatório do SNI, já não era mais perigo. Só faltava contar uma 

história. Disso, foram encarregados os militares que chegaram no local e imediatamente 

alteraram as condições do ocorrido e o impoluto Instituto Carlos Éboli, especializado em jogar 

a responsabilidade de mortes de opositores em suas próprias costas, provando de todas as 

maneiras “técnicas” que os mortos “fizeram barbeiragens”, que “correram muito”, que 

“dormiram”, que “o ônibus bateu atrás”, que... que... que... que... até que, finalmente, no meio 

de tanta mentira, a verdade desapareça.   

 

4. Juscelino Kubitschek entrou no Hotel Villa-Forte, conversou com o 

Brigadeiro Newton Villa-Forte, deixou o hotel e morreu. 

 

5. O que foi conversado? O que aconteceu nesse tempo em que ficou lá? Quais 

eram as condições desse encontro? Por que lá? A quem interessava essa ida do Presidente 

Juscelino Kubitschek ao Hotel do Brigadeiro Newton Villa-Forte? Quais são as condições do 
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local? Onde fica o Hotel Villa-Forte? Perto de onde? Como tais respostas podem ser 

analiticamente conectadas aos demais elementos que envolvem os fatos investigados?  

 

6. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, essas questões não precisam 

ser esclarecidas. “Não se encontram no material coligido” ou “não há tempo na agenda”. 

 

7. Em sua “investigação”, que não tem gabarito técnico para receber esse nome, 

pois é mera repetição do que a máquina de versões da ditadura produziu, tais questões 

desaparecem. A Comissão Nacional da Verdade – CNV realizou uma “investigação” na qual o 

encontro realizado com um Brigadeiro das Forças Armadas brasileiras, amigo íntimo de 

Golbery do Couto e Silva, com relações antigas com João Figueiredo e João Paulo Burnier, 

desaparece.  

 

8. No “Caso JK”, a Comissão Nacional da Verdade – CNV não realizou 

investigação nenhuma. Essa é a verdade.  

 

9. Juscelino Kubitschek e o Brigadeiro Newton Villa-Forte se encontraram no 

hotel, como relatado pelo filho de Newton Villa-Forte, Gabriel Villa-Forte, embora ele afirme 

não conhecer o conteúdo da conversa: “P - Então, o senhor não sabe sobre o que o seu pai e 

Juscelino conversaram na ocasião? R - Não, não.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 201 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013.  

 

“P - Então, o senhor não esteve, naquela tarde, com Juscelino Kubitschek, no hotel? 

R - Não. 

P - Então, o senhor não sabe sobre o que o seu pai e Juscelino conversaram na ocasião? 

R - Não, não. 

P - Daqueles 90 minutos que ele esteve lá? 

R - Só sei que não foi grande coisa, não. Isso eu lhe garanto.” 
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10. Juscelino Kubitschek e o Brigadeiro Newton Villa-Forte não eram 

amigos. Juscelino Kubitschek nunca tinha ido ao hotel Fazenda Villa-Forte.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 202 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – Pelo que o senhor nos respondeu até agora, JK nunca tinha ido ao hotel, nunca tinha 

parado lá, nunca tinha descansado lá em viagens anteriores. Foi a primeira fez que ele 

parou no hotel? 

R – Que eu saiba, sim.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 203  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – Pergunta número três: Como anfitrião do Juscelino no hotel, naquela tarde, o Brigadeiro 

Newton Junqueira Vila Forte recebeu o Presidente nas dependências daquele hotel fazenda. O 

senhor pode nos responder se o senhor tem conhecimento se o JK já tinha estado naquele hotel 

em datas anteriores? 

R – Pelo que eu saiba, não. Nunca soube nada, não. 

P – Nunca visitou o hotel? 

R – Nunca visitou.” 

 

11. O Brigadeiro Newton Villa-Forte não era amigo de Juscelino Kubitschek.  

 

12. Era amigo do General Golbery do Couto e Silva, foi professor do General 

Figueiredo e companheiro do Brigadeiro Burnier, como visto acima. Nas palavras de seu filho: 

“Villa-Forte foi professor do General João Baptista Figueiredo, Chefe do SNI? R – Foi, 

foi... Em Realengo.”; “Era amigo pessoal do Golbery.”.  

 

13. Juscelino Kubitschek entrou no hotel do Brigadeiro Villa-Forte, 

conversou com ele e, minutos depois de ter saído, morreu, cumprindo-se o aviso de 

Roberto Marinho, do Ministro Armando Falcão e as notícias da imprensa de quinze dias 

antes: Kubitschek morto em desastre de automóvel na Estrada Rio-São Paulo. 
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14. O que Juscelino Kubitschek e o homem do regime proprietário do hotel 

conversaram? Como foi o período em que estiveram lá? Sobre o que falaram? Como eram as 

condições do local? O que é possível de ser feito em tais condições? Como tais condições se 

relacionam aos demais elementos existentes sobre o ocorrido? 

 

15. Segundo Gabriel Villa-Forte, no domingo, às 16:30, hora em que Juscelino 

Kubitschek chegou ao hotel e se encontrou com o Brigadeiro Villa-Forte, “não tinha ninguém 

no hotel”: “Não, não tinha ninguém. O hotel inclusive estava vazio, não tinha um apartamento 

ocupado.” “Não, não tinha ninguém.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 204 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte,  Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – Pergunta número quatro: Juscelino Kubitschek chegou ao hotel fazenda com o seu 

motorista Geraldo Ribeiro por volta das 16h30. O senhor lembra se, além do senhor seu pai, 

alguém de fora do círculo do hotel fazenda estava presente no local para receber o ex-

Presidente Juscelino Kubitschek naquela tarde de domingo? 

R – Não, não tinha ninguém. O hotel inclusive estava vazio, não tinha um apartamento 

ocupado. 

P – Não havia nenhuma pessoa estranha ao hotel? 

R – Nenhuma. (...) 

P – Então não tinha ninguém? O senhor está afirmando que não tinha nenhuma pessoa 

estranha lá? 

R – Não, não tinha ninguém.” 

 

16. Juscelino Kubitschek foi para um hotel onde nunca tinha ido, conversou 

com um homem vinculado a três figuras das mais atuantes da ditadura militar, que o tinham 

como inimigo de longuíssima data, num hotel “vazio”, em que “não tinha ninguém”. 

 

17. Minutos depois de sair, morreu. 

 

18. O que se passou lá? Quanto tempo ficou? Sobre o que conversou com o 

Brigadeiro Villa-Forte? Quais eram as condições do local? Como elas se relacionam com os 

demais elementos?  
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19. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, essas questões não 

importam. Provavelmente, para a “técnica” “investigação”, o que se passou minutos antes 

com o morto não importa para descobrir a causa da morte.  

 

20. Por isso, tais informações podem não ser procuradas. Por isso, o diário que 

levaria a elas pode ser retirado do material probante. Por isso, tais informações não precisam 

ser investigadas. Por isso, não é importante buscar o relato de nenhum dos empregados do 

hotel. Por isso, não é importante tentar relacionar essas informações às demais informações que 

uma investigação analiticamente consistente poderia trazer.  

 

21. Por isso, a investigação da CNV sobre o “Caso JK” não tem nenhuma 

legitimidade.   

 

22. Juscelino Kubitschek ficou no hotel do Brigadeiro Villa-Forte, com quem 

conversou, “vazio”, “sem ninguém”, por cerca de 90 minutos.  

 

23.  Gabriel Villa-Forte afirma que Juscelino teria feito um lanche e ficado 

sentado num banco de madeira, descansando “para esticar as canelas”, e relembra os 

comentários dos empregados afirmando que Geraldo Ribeiro, o motorista de Juscelino 

Kubitschek, foi ao banheiro, ao mesmo tempo em que um dos empregados afirma que, no 

momento de ir embora, Geraldo Ribeiro reclamou, perguntando se alguém havia mexido 

no carro.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 205  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“Então ele parou lá para esticar as canelas. Eu acho que lanchou qualquer coisa e ficou 

sentado num banco que a gente tem, de madeira, pertinho da entrada da casa central.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 206 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 
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de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“R – Não. Eles chegaram, parece que o motorista foi ao banheiro. Agora, isso foi o que me 

falaram, empregado falou, ouvi dizer qualquer coisa nesse nível. Morreu todo mundo, só tem 

gente lá... Agora não tem mais ninguém. Faz muito tempo.” 

 

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 207  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP.  Transcrição do depoimento 

de Carlos Heitor Cony,  Reunião nº 14375, Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2014.  

 

“Cony, será que você pode contar, porque a gente não gravou, a história do guardador no 

Hotel Fazenda Villa Forte, que é importante a gente registrar? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Pois não. Eu não sei o nome do guardador. 

O SR.___________________ - Sim, mas e o que aconteceu? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Aconteceu é que quando o Geraldo, depois de ter parado 

(...) Sentiu alguma coisa e tal, aí perguntou ao guardador: ‘Alguém mexeu no carro?’ (...) 

P - Isso o guardador contou para você? 

R - Contou para mim. (Pausa) Aqui está a carta do Adriano Moreira.  

O SR.___________________ - E aí ele obteve essa resposta e o guardador... 

(...)  

O SR.___________________ - Cony, só para fechar aquilo, quer dizer, você disse então que 

o Geraldo Ribeiro pergunta se alguém mexeu no carro e o guardador diz que não e eles 

vão embora e a sua suspeita é de que se o acidente não ocorresse ali, ocorreria um pouco 

depois na Serra que é cheia de curva, é isso? 

O SR. CARLOS HEITOR CONY - Isso está escrito no livro, exatamente. Isso é opinião 

minha e da Anna Lee, que foi a repórter.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 208  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 14-15. 

 

“46 - As autoridades responsáveis pelas investigações das mortes de Juscelino Kubitschek e 

Geraldo Ribeiro não levaram em conta a parada do ex-presidente e de seu motorista no Hotel-

Fazenda Villa-Forte. O fato não foi investigado em 1976 nem em 1996, quando o Caso JK foi 

reaberto. 

47 - Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 
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24. Gabriel Villa-Forte afirma que seu pai Newton Villa-Forte “sentia muito 

apreço pelo Presidente”, que ele “admirava muito o Juscelino”, que “o Juscelino era igual a 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony declarou que agentes da 

ditadura militar fizeram ‘investigação paralela’ sobre a morte de Juscelino Kubitschek para 

forjar que, antes do ‘acidente’ na Rodovia Presidente Dutra, houve um encontro entre JK e a 

amante Lúcia Pedroso no Hotel-Fazenda Villa-Forte. A mentira procurou intimidar Dona 

Sarah Kubitschek e levá-la a optar pela conveniência de não aprofundar a investigação sobre 

as mortes do ex-presidente da República e seu motorista, Geraldo Ribeiro. 

48 - O brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, proprietário do Hotel-Fazenda Villa-Forte, 

mantinha relações de proximidade com o general Golbery do Couto e Silva, um hóspede 

costumeiro do hotel-fazenda. Quando da morte de Juscelino Kubitschek, Couto e Silva era 

Ministro-Chefe da Casa Civil, o segundo cargo mais alto do Governo do Brasil. O mesmo 

Couto e Silva, ainda como tenente-coronel do Exército, em 1955, foi preso por participar de 

complô para impedir a posse de JK na Presidência da República. 

49 - O brigadeiro Newton Junqueira-Villa-Forte havia sido professor, na Escola Militar de 

Realengo, no Rio de Janeiro, de João Baptista Figueiredo, o mesmo que, em 1976, quando da 

morte de Juscelino Kubitschek, era o general chefe do SNI (Serviço Nacional de Informações). 

50 - Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 13 de agosto de 2013, Gabriel 

Junqueira Villa-Forte, filho do brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, afirmou que não 

havia pessoas de fora do círculo do Hotel-Fazenda Villa-Forte para recepcionar Juscelino 

Kubitschek, na tarde de 22 de agosto de 1976. Segundo suas palavras, ‘o hotel inclusive estava 

vazio, não tinha um apartamento ocupado’. No mesmo depoimento, no entanto, o filho do 

militar também relatou que não estava no local durante os aproximadamente 90 minutos em 

que JK permaneceu no hotel-fazenda. 

51 - Gabriel Junqueira Villa-Forte disse a esta Comissão Municipal da Verdade que 

considerava afastada a possibilidade de sabotagem no Opala de Geraldo Ribeiro durante o 

período em que Juscelino Kubitschek esteve no Hotel-Fazenda Villa-Forte. Ao ser questionado 

sobre o local onde ficou estacionado o Opala enquanto JK e Geraldo Ribeiro permaneceram no 

hotel-fazenda, Gabriel Junqueira Villa-Forte respondeu que ficara ‘perto deles’. O filho do 

brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, que não estava no hotel-fazenda, assegurou que o 

Opala ficou ‘do lado deles (JK e Ribeiro), à distância de dois metros no máximo’. Perguntado 

acerca do que fizeram o ex-presidente e Ribeiro no hotel-fazenda, o filho do militar afirmou 

que ‘parece que o motorista foi ao banheiro’. 

52- Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony declarou que, como 

profissional de imprensa da revista Manchete, esteve nas dependências do Hotel-Fazenda 

Villa-Forte nos dias seguintes ao do ‘acidente’ em que perderam a vida Juscelino Kubitschek e 

Geraldo Ribeiro, ocasião em que ouviu do guardador de veículos do estacionamento do 

estabelecimento que, no momento em que Geraldo Ribeiro pegou o volante do Opala 

para prosseguir viagem rumo ao Rio de Janeiro, após o período em que JK ficou no 

hotel-fazenda, estranhou as condições do veículo que ficara no estacionamento ao 

engatar marcha ré, o que o fez perguntar ao guardador se alguém havia mexido no 

carro. O guardador contou a Cony que disse a Geraldo Ribeiro não ter notado nada de 

errado com o Opala que conduzia JK.” 
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ele, gostava de fazer coisas, executar”, que iria ser bom se Juscelino Kubitschek fosse 

novamente Presidente, porque “Esse cara sabe fazer”, “esse cara iria resolver o nosso 

problema”.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 209  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – Penúltima pergunta. O senhor seu pai, proprietário do hotel fazenda e anfitrião do ex-

Presidente da República, porque o ex-Presidente passou lá, naquela tarde de domingo, 

conforme o senhor disse, sentia grande apreço pelo Presidente. 

R – Muito. 

P – Ele gostava do Juscelino? 

R – Ele admirava muito o Juscelino. (…) 

R – Ele era admirador. O Juscelino era um homem de campo. Ele falava que o Juscelino era 

igual a ele, não era de gabinete, era para campo e que gostava de fazer as coisas, executar.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 210  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – Sr. Gabriel, queria perguntar se o senhor sabia ou se o seu pai deu a entender para o 

senhor que ele sabia que o Juscelino Kubitschek estava articulando a candidatura dele à 

Presidência da República naquela ocasião em que ele morreu na Dutra. Ele estava com 

pretensão de ser candidato dois anos depois, estava articulando uma ampla frente política, 

inclusive nas Forças Armadas com Generais, Brigadeiros e Almirantes para buscar respaldo 

naqueles que estivessem, vamos dizer assim, ‘insatisfeitos’ com que o estava acontecendo no 

Brasil. Juscelino era um forte candidato a ser novamente Presidente da República em uma 

eleição até no Colégio Eleitoral. 

O senhor sabia dessa articulação? Seu pai, em algum momento, comentou sobre isso? O 

Juscelino não conversou com seu pai sobre essas questões? 

O SR. GABRIEL JUNQUEIRA VILLA FORTE – (…) não sei precisar bem se três ou seis 

meses antes do fato ocorrido, em que meu pai estava folheando a Manchete ou o Cruzeiro, 

uma dessas duas revistas, onde havia uma reportagem sobre o Juscelino sobre isso que o 

senhor falou. Ele disse: ‘Ih... O homem está querendo voltar. Olha só. Vai ser bom para o 

Brasil. Esse cara sabe fazer’. Foi um comentário que agora, quando o senhor tocou no assunto, 

me lembrei. Ele disse que esse cara iria resolver o nosso problema. Só isso. E continuou lendo 

a revista.” 
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25. Com tamanha admiração por Juscelino Kubitschek, aquele que “sabia 

fazer”, que ia “resolver os problemas do Brasil”, o “grande executor”, o “homem de campo, 

igual a mim”, visitando O SEU hotel pela primeira vez, entretanto, Newton Villa-Forte 

simplesmente, segundo a versão de seu filho Gabriel Villa-Forte, teria deixado Juscelino 

Kubitschek sozinho, após brevíssimos minutos de conversa, e SAÍDO DO HOTEL, QUE 

NÃO TINHA MAIS NINGUÉM.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 211  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“R – Porque ele só mencionou para mim o seguinte: ‘Ah, o homem esteve aqui antes de 

acontecer o acidente’. Aí eu falei com ele e tal, a gente se cumprimentou, eu peguei a conta 

e saí. Foi só isso, entendeu? Ele não falou mais nada.”  

 

26. O Brigadeiro Newton Villa-Forte teria deixado Juscelino Kubitschek 

sozinho em seu hotel vazio, sem ninguém, após uma conversa rapidíssima e protocolar, sem 

mencionar que o admirava, que gostaria que ele fosse novamente o presidente da República, 

que ele era executor assim como JK, que Juscelino Kubitschek “iria resolver os problemas do 

país”, sem nada, nenhum comentário, nenhuma conversa. Nada. Tamanha afeição pretérita teria 

se resumido em “cumprimentei, peguei a conta e saí”, deixando o Hotel Fazenda Villa-Forte 

vazio, sem ninguém, só com Juscelino Kubitschek. 

 

27. Tamanha falta de entusiasmo é um comportamento mesmo mais próximo a 

um amigo íntimo do General Golbery do Couto e Silva do que de um fã de JK.  

 

28. Juscelino Kubitschek desceu, foi fazer seu lanche e depois dar “uma 

esticada nas canelas” na simpática cadeira de madeira que fica em frente à Casa Central da 

belíssima fazenda, tão tradicional, orgulho da família Villa-Forte, que vem desde o século 

XVIII, e que, também, não é objeto de qualquer comentário perante o hóspede ilustre de quem 

tanto o Brigadeiro é fã. Nada faz o Brigadeiro perder mais do que brevíssimos e protocolares 

momentos com alguém que ele tanto admira, nem sua admiração, nem a história da família, as 

condições do tempo, a vista da Fazenda, as condições políticas do país, a lembrança de quando 

o Brigadeiro sobrevoou o Planalto Central antes da criação de Brasília, fornecendo dados de 



                                                                                                                    

 

 

396 

voo para a construção, nada. O dono do Hotel Villa-Forte, que se orgulha de ter “o mais famoso 

Night Club da região nos anos 60 e 70”, o “Saudosa Maloca”, sequer comenta com o 

“Presidente Bossa Nova”, tão famoso dançarino, que seu hotel tem tais atrações. O Brigadeiro 

dono do Hotel Villa-Forte, que tinha tão antiga e famosa pista de voo própria, sequer comenta 

com o “Presidente voador” (popularmente satirizado pelo sucesso de Juca Chaves por “passar 

mais tempo voando do que no chão”) tal característica em seu hotel. Nada. Segundo essa 

narrativa, o Brigadeiro diz “olá” e se vai, sem nenhuma conversa, deixando Juscelino 

Kubitschek sozinho, no hotel sem ninguém, vazio, no domingo. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 212 

DOCUMENTO: Fotografia da Casa Central da Fazenda Villa-Forte. Disponível em: 

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto1a.htm, acessado em 20 de outubro de 2014. 

 

 

  

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto1a.htm
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MATERIAL DE PESQUISA – 213 

DOCUMENTO: Fotografia do Hotel Fazenda Villa Forte. Disponível em: http://www.villa-

forte.com.br/casagrande/hcg1450.htm, acessado em 20 de outubro de 2014. 

 
 

MATERIAL DE PESQUISA – 214 

DOCUMENTO: Fotografia do Hotel Fazenda Villa Forte. Disponível em http://www.villa-

forte.com.br/fotos/casagrande.htm, acessado em 25 de outubro de 2014. 

 

http://www.villa-forte.com.br/casagrande/hcg1450.htm
http://www.villa-forte.com.br/casagrande/hcg1450.htm
http://www.villa-forte.com.br/fotos/casagrande.htm
http://www.villa-forte.com.br/fotos/casagrande.htm
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MATERIAL DE PESQUISA – 215 

DOCUMENTO: Fotografia da “boite” do Hotel-Fazenda Villa Forte. Disponível em:   

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto13.htm, acessado em 25 de outubro de 2014. 

 
 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 216  

DOCUMENTO: “A AVIAÇÃO”, Correio da manhã, 19 de fevereiro de 1939, p. 5. 

 

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto13.htm
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29. Juscelino tomará seu lanche e irá “esticar as canelas” “num banco que a 

gente tem, de madeira, pertinho da entrada da Casa Central”, orgulho do Hotel Fazenda Villa-

Forte até hoje. Geraldo Ribeiro, seu motorista, vai ao banheiro.  

 

30. Quando forem sair do hotel, Geraldo Ribeiro sentirá o carro estranho, 

perguntará a um empregado se alguém mexeu no carro. O empregado dirá que nada viu.  

 

31. O carro andará por minutos e irá para a outra pista, matando os dois. O 

aviso de fevereiro estava materializado. A notícia de quinze dias antes era, finalmente, 

verdadeira: desastre de automóvel na Estrada Rio-São Paulo mata Juscelino Kubitschek. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 217  

DOCUMENTO: Fotografia da pista de pouso do Hotel Fazenda Villa-Forte. Disponível em:  

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto14.htm, acessado em 03 de novembro de 2014. 

 

http://www.villa-forte.com.br/oldfotos/foto14.htm
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32. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, nada disso é “técnico”. O 

Brigadeiro Villa-Forte ser amigo íntimo do General Golbery e ter no seu círculo o General 

Figueiredo e o Brigadeiro Burnier não é “técnico”. Juscelino Kubitschek ter parado em seu 

hotel, vazio, sem ninguém, só com ele, Juscelino, não é “técnico”. A reclamação de Geraldo 

Ribeiro sobre o carro no momento de sair não é “técnica”. Nada do que antecede a morte é 

“técnico”, só o que vem depois, afirmado pelos legitimadores “técnicos” da ditadura. Isso é 

“técnico”, mesmo que seja afirmado sem preservação do local, em contrariedade a todas as 

testemunhas ouvidas em juízo, com provas subtraídas, fotografias que vão num dia com um 

nome e voltam com outro duas décadas depois, cálculos que não conseguem sequer fazer regras 

de três entre “quilômetros” e “pés”, lanternas quebradas pelos próprios peritos justamente no 

local do carro que sustenta sua tese... Isso é “técnico”.   

 

33. Assim que o aviso de fevereiro e a notícia de duas semanas antes finalmente 

se materializam, os militares chegarão ao local, adulterando todas as condições probatórias, o 

que culminará no inacreditável sumiço “técnico” do diário, que levaria direto até eles próprios, 

militares, como suspeitos preferenciais da morte a ser investigada. As “ordens superiores” 

entram em cena, tirando veículos do lugar, mandando fotografias para o cadafalso, ceifando a 

existência do diário, contradizendo testemunhas, errando contas de matemática básica, 

MATERIAL DE PESQUISA – 218  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 1. 

 

“1 - Juscelino Kubitschek e seu motorista, Geraldo Ribeiro, morreram cerca de três minutos 

após deixarem o Hotel-Fazenda Villa-Forte, de propriedade do brigadeiro Newton Junqueira 

Villa-Forte, um dos criadores do SNI (Serviço Nacional de Informações). O hotel-fazenda fica 

situado no distrito de Engenheiro Passos, em Resende (RJ). 

2 - O Opala em que estava Juscelino Kubitschek, placa do Rio de Janeiro NW 9326, sob o 

comando do experiente motorista Geraldo Ribeiro, responsável por conduzir JK durante 36 

anos, saiu do Hotel-Fazenda Villa-Forte rumo à cidade do Rio de Janeiro um pouco antes das 

18 horas, ainda com a luz do dia. Era domingo, 22 de agosto de 1976. Em aproximadamente 

três minutos, o veículo percorreu os cerca de 500 metros até a Rodovia Presidente Dutra, 

entrou na estrada no km 168 (atual km 331), venceu três curvas acentuadas, mas, logo após 

ultrapassar a quarta curva, na marca do km 165 (atual km 328), passou descontrolado para a 

pista oposta e colidiu contra o caminhão carreta Scania-Vabis, placa de Santa Catarina ZR 

0398, dirigido pelo motorista Ladislau Borges, que trafegava no sentido Rio de Janeiro-São 

Paulo.” 
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danificando o objeto periciado e fundamentando a conclusão “técnica” no dano forjado, enfim, 

fazendo o repertório básico da ditadura, que dispõe que o responsável pela sua morte é 

sempre o opositor, nunca o regime.  

 

34. A fragilidade do quadro probatório montado contra Juscelino Kubitschek, a 

fim de desresponsabilizar o regime, é monumental, e se inicia com sua tentativa canhestra de 

crucificar em praça pública um humilde motorista de ônibus, negro, que deu o azar de estar por 

perto quando a máquina de mentiras estava produzindo suas versões. Esse motorista será 

acusado de ter causado a colisão com o Opala, correndo o risco de ser condenado por 

homicídio.  

 

35. O processo judicial em que ele é réu terá diversas testemunhas. TODAS 

dirão que não houve colisão entre o ônibus e o Opala. O laudo “técnico” da máquina de 

mentiras vai escorraçá-lo, bem como ao motorista de Juscelino Kubitschek. Em tal peça 

“técnica” será “pressuposto”, “como se pode inferir”, “logicamente”, “do ponto de vista da 

premissa adotada”, que a responsabilidade foi de qualquer um, menos de quem deveria estar 

sendo investigado, porque o diário contendo os registros de Roberto Marinho e Armando 

Falcão foi retirado do quadro probatório e, principalmente, porque, como dizia o General 

Golbery: “A POLÍCIA ESTADUAL NUNCA IA INVESTIGAR, COM MEDO DE 

BATER EM UMA PORTA E ELA SER ABERTA POR UM DOS NOSSOS.” 

 

36. A máquina de mentiras produzirá seu “laudo” nesse caso, como já vinha 

produzindo outros, dado que o sistema repressivo estava esmagando seus inimigos e 

produzindo páginas e páginas de “análises técnicas” que atestavam “suicídios”, “ataques 

cardíacos”, “autoenforcamentos”, “acidente de automóvel” etc. Seu laudo “técnico” será 

contestado de maneira frontal pela TOTALIDADE DOS TESTEMUNHOS OUVIDOS EM 

JUÍZO, pelo laudo de tintas do Instituto de Pesquisa de São Paulo – IPT/USP, pela análise 

técnica contratada pela empresa de ônibus Cometa e, finalmente, será rechaçado pelo Poder 

Judiciário, em duas ocasiões.  

 

37. O juiz reduziu as mentiras da máquina de mentiras a pó, em sua decisão, 

impedindo um mundo de desgraças de abater-se ainda mais sobre o motorista do ônibus: “(...) 

peca a mesma por inobservância de formalismo técnico-processual. Assim é, que NÃO 
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HOUVE PRESERVAÇÃO DO LOCAL, tendo a testemunha de fls. 438-439-v afirmado que 

A PISTA NÃO FICOU INTERDITADA APÓS O EVENTO e que os peritos somente 

chegaram ao local horas depois do ocorrido (...). (...) os senhores experts não fizeram correta 

descrição do local, deixando de dar as exatas características da curva que antecede o ponto, 

palco dos acontecimentos, silenciando-se os laudos quanto à existência de serviços de 

recapeamento da pista, ALÉM DE TEREM CONSIDERADO SOMENTE ALGUMAS 

DAS AVARIAS QUE APRESENTAVA O OPALA (...). (...) em sua parte conclusiva, (...) 

BASEARAM-SE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO PREMISSAS 

NEM SEMPRE VERDADEIRAS, COMO ‘AUTORIZA A PRESUNÇÃO’, ‘SUBTENDE-

SE’, ‘TERIA FEITO’, ‘AMPLIAR ARTIFICIALMENTE’ ETC. ORA, TRATANDO-SE DE  

PROVA MATERIAL, SOMENTE SE PODERIA CONCLUIR COM DADOS OBJETIVOS. 

(...) Por estas razões, e pelo mais que dos autos consta (...) não tendo resultado devidamente 

provada a denúncia de fls. 2, com fulcro na disposição contida no artigo 386, inciso VI, do 

Código de Processo Penal, JULGO-A IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO JOSIAS 

NUNES DE OLIVEIRA da ação penal que lhe foi intentada.” (Apelação no 4.537/78, 

Tribunal de Alçada do RJ, fls. 648-52)    

 

38. Pelo menos essa vítima, o motorista Sr. Josias Oliveira, o sistema repressivo 

não aniquilaria por completo.  

 

39. Em depoimento do ano de 1o. de outubro de 2013, ele dirá o quanto ser 

acusado de “matar o Presidente” prejudicou sua vida: “São Paulo, do tamanho que é, eu 

rodando na rua, os outros me apontando o dedo: ‘Olha, ele que matou Juscelino’. Isso me 

cortava por dentro.” Ele dirá que a máquina de mentiras foi até sua casa 5 dias depois do 

ocorrido, para lhe oferecer dinheiro, para assumir-se culpado: “Foram dois repórteres na porta 

da minha casa, (...) cabeludos, com mochila nas costas, e uma mala, um porte assim mais ou 

menos, cheia de dinheiro, inteirinho. Se eu falasse que era o culpado do acidente, aquele 

dinheiro seria todo meu. Eu falei: ‘Não, não tenho culpa de nada’.” Ele dirá, em 2013, que 

parou para prestar socorro e viu o cumprimento dos avisos de Roberto Marinho e Armando 

Falcão: “Eu parei sem saber quem estava no opala, mas não deu o socorro porque o motorista 

morreu instantaneamente. E ainda vi uns dois piscar de olhos do Juscelino. Abaixo de Deus, 

quem viu ele piscando por último fui eu.” Hoje, quase quarenta anos depois, por ali, ainda há 

duas cruzes, colocadas pela população. 
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40. O Sr. Josias está atualmente vivo. Mora em São Paulo. A Comissão 

Nacional da Verdade – CNV não o chamou para depor. Só o “laudo” do Instituto Carlos Éboli e 

seus frutos envenenados são provas “técnicas”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 219 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Josias Nunes de Oliveira, Reunião nº 13993, São Paulo, 1o de outubro de 2013. 

 

“P.- A sua reação foi parar o ônibus e socorrer as vítimas. O que o senhor imaginou que 

poderia ter acontecido com o opala? Qual foi a sua imaginação na hora em que o senhor viu 

aquele fato?  

R.- Eu parei sem saber quem estava no opala, mas não deu o socorro porque o motorista 

morreu instantaneamente. E ainda vi uns dois piscar de olhos do Juscelino. Abaixo de Deus, 

quem viu ele piscando por último fui eu.” 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 220 

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Josias Nunes de Oliveira, Reunião nº 13993, São Paulo, 1o de outubro de 2013. 

 

“P – O senhor disse para nós, aqui e agora, que, quando saiu de casa, que foram buscar o 

senhor lá no Ferreira, na sua casa, – aí o senhor até se emocionou –, que o mundo inteiro 

estava dizendo que o senhor tinha recebido dinheiro para matar o Presidente? Quem contou 

isso para o senhor? 

R – Foram dois repórteres na porta da minha casa, a bota, aquelas botonas grandes, 

CB400, que era a bota do ano, cabeludos, com mochila nas costas, e uma mala, um porte 

assim mais ou menos, cheia de dinheiro, inteirinho. Se eu falasse que era o culpado do 

acidente, aquele dinheiro seria todo meu. Eu falei: ‘Não, não tenho culpa de nada’. 

P – Vamos pegar devagar isso aí, que eu acho que é relevante. Foram na porta... Quantos dias 

depois do acidente esses dois cidadãos foram na sua casa? O senhor lembra? 

R – O máximo mais ou menos uns cinco a seis dias. 

P – Cinco dias depois do acidente. 

R – Depois do acidente.  

P – Foram dois cabeludos lá... 

R – Dois cabeludos. 

P – Dizendo que era repórter. 

R – Dizendo que era repórter. 
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P – Falaram de que jornal era? 

R – Não tiraram foto, não tiraram nada. 

O SR. PRESIDENTE (Natalini) – Falaram que jornal era? 

R – Não falou. Só falou que era repórter. 

P – O senhor chamou eles para dentro de casa? 

R – Não, não. 

P – Foi na porta? 

R – Foi tudo no portão. 

P – O que eles falaram para o senhor? 

R – Que se eu pegasse aquele dinheiro, dizendo que eu era o culpado, o dinheiro seria todo 

meu. Então: ‘Esse dinheiro todo é seu se você falar que você é o culpado’. Eu falei: ‘Não. Eu 

não tenho nada – ainda brinquei – com o peixe, por que eu vou pegar o dinheiro?’ 

P - E eles mostraram o dinheiro para o senhor? 

R – Mostram o dinheiro. Aquelas notas antigas que o Juscelino mandou fazer, aquelas notas de 

500, estavam os pacotes, tudo assim, a mala cheinha. 

P – Quer dizer, o que o senhor está me dizendo é que tentaram pagar o senhor para o senhor 

assumir a culpa? 

R – Agora, se eu assumo uma culpa daquela e pego o dinheiro e o final? Eles me matavam e 

ficavam com o dinheiro e ficava por isso mesmo. 

P – O senhor não aceitou? 

R – Não, não. 

P – O que o senhor falou para eles? 

R – Que não aceitava e não queria, não quis, veio no portão da minha casa e pegar, saíram e 

foram embora. 

P – Não voltaram mais? 

R – Não voltaram mais. 

P – Foi uma vez só? 

R – Uma vez só. Mas foi muito dinheiro. Se eu tivesse pego aquilo lá. 

P – Daí, depois de cinco dias que eles foram lá, o que aconteceu com o senhor, Sr. Josias? 

Qual foi o andamento da coisa? O senhor foi acusado pela morte do Juscelino Kubitschek? Foi 

acusado pela justiça? 

R – Fui acusado, fui humilhado, fui desfeito por isso. São Paulo, do tamanho que é, eu 

rodando na rua, os outros me apontando o dedo: ‘Olha, ele que matou Juscelino’. Isso me 

cortava por dentro. Agora, 32 anos de profissão, vai dizer que eu nunca socorri ninguém? Só 

apareceu ele até agora. Nunca mais socorri ninguém. Cheguei a tirar gente da pista para poder 

passar, tirando os pedaços, que eu viajei numa empresa daqui de São Paulo para Xique-Xique, 

na Bahia, seis anos, por isso que sou paulista e me casei na cidade de Ruy Barbosa, na Bahia. 

E o pai dela faleceu, a mãe ainda mora lá.” 
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41. O Brigadeiro Newton Villa-Forte, segundo relatos de seu filho Gabriel 

Villa-Forte, depois de o ter deixado lá, no hotel vazio, sem ninguém, sem ter falado qualquer 

coisa, nada, a uma pessoa a quem tanto admirava, a quem queria como Presidente da República 

novamente, somente reencontrará Kubitschek morto, no local “do desastre de automóvel com 

Juscelino na Estada Rio-São Paulo”. Segundo Gabriel Villa-Forte, o Brigadeiro Newton Villa-

Forte estaria voltando de Itatiaia, viu a movimentação, parou, perguntou o que era e ficou lá por 

“uns cinco, dez minutos”. Ele não ficou muito tempo, porque “Ele era muito ocupado, ele não 

tinha tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Ele voltou para o hotel, que ele 

tinha muito assunto, ele tinha que lidar com gado, essas coisas todas. Ele não perdeu tempo 

com isso.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 221  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Gabriel Junqueira Villa-Forte, Reunião nº 13781, São Paulo, 13 de agosto de 2013. 

 

“P – O Brigadeiro Vila Forte, conforme o relato do senhor, voltava ao hotel fazenda quando 

viu o carro destroçado do Presidente. O senhor pode informar para esta comissão onde o 

brigadeiro esteve no período em que ele saiu e depois voltou? O que ele foi fazer? 

R – (…). Ele voltou para Itatiaia fazer alguma coisa. Engenheiro Passos, que é a cidadezinha 

nossa lá, não tem quase nada de comércio. Ele foi lá fazer alguma coisa e quando estava 

voltando foi quando ele encontrou lá a situação do desastre já acontecido. 

P – Sr. Gabriel, o senhor se lembra de comentários feitos pelo Brigadeiro, o senhor seu pai, 

sobre as cenas em que estavam os destroços do Opala e os corpos de JK e do motorista? Ele 

fez comentários com o senhor a respeito do que ele viu na volta, conforme o senhor está nos 

informando? 

(…) 

P – Ele parou lá no local do acidente? 

R – Não sei. Acho que ele deve ter parado, foi aí que ele descobriu que era o carro do 

Juscelino, porque não dava para distinguir nada. (…) 

P – O senhor seu pai, o Brigadeiro, ele demorou para voltar para casa? Ele ficou lá em volta do 

acidente? 

R – Não. Ele era muito ocupado, ele não tinha tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, 

entendeu? Ele voltou para o hotel, que ele tinha muito assunto, ele tinha que lidar com gado, 

essas coisas todas. Ele não perdeu muito tempo com isso. 

P – Ele deixou o lugar... Ele parou, provavelmente. 

R – Parou, olhou, viu o que era (ininteligível)... 

- Falas sobrepostas. 
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P – Mas não tomou nenhuma atitude, nem nada? 

R – Não. 

P – Nada, nada, nada? 

R – Nada. Tudo foi feito pela Polícia Federal, Rodoviária Federal. 

P – E demorou pouco tempo para voltar para... Depois que ele passou pelo acidente, ele ficou 

pouco tempo? 

R – Se ficou - pelo que ele me falou lá, pelo que eu entendi que ele falou - foi de cinco a dez 

minutos, no máximo. Já estava a Polícia Federal no local. 

P – Rodoviária... 

R – É, Rodoviária Federal no local.” 

 

42. Quem entrava em cena, nesse momento, eram os oficiais da Academia das 

Agulhas Negras, ali perto localizada, indo para o local das mortes e para o cemitério, bem 

como as “ordens superiores”, que começavam a determinar alterações no local dos veículos, no 

destino das fotos “das posições dos cadáveres”, no diário que levava direto aos militares e 

outras providências “técnicas”, às quais se somaria, em cinco dias, uma mala de dinheiro para o 

motorista que parou para prestar socorro. Tudo “técnico”, do jeito que o Instituto Carlos Éboli 

tratava os opositores da ditadura. 

 

 

43. João Baptista Figueiredo, nesse momento chefe do SNI, antigo aluno do 

Brigadeiro Newton Villa-Forte na Escola do Realengo, acusado pelo Almirante Aragão de 

organizar uma “Operação Código 12” para assassinar Juscelino Kubitschek e tudo parecer 

MATERIAL DE PESQUISA – 222 

DOCUMENTO: Mapa Hotel Villa Forte – Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

Resende-RJ.  

 



                                                                                                                    

 

 

407 

“acidente”, foi Instrutor da Cadeira de “Fortificações” da Escola Militar de Resende, mais tarde 

Academia Militar das Agulhas Negras, em 1947-8. Em março de 1981, eleito Presidente da 

República, assinará o Decreto de Reforma de Oficiais da Reserva Remunerada no qual figurará 

seu antigo professor, o Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, depois de uma vida de 

dedicada prestação de serviços às Forças Armadas Brasileiras. 

 

 

44. O General Golbery afirmava que os investigadores não investigavam nada 

porque tinham medo de abrir a porta e dar de cara “com um dos nossos”. No “Caso JK”, se 

abrissem a porta do Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, poderiam dar de cara com seus 

antigos alunos na Escola do Realengo, com colegas de docência militar, com amigos íntimos. 

Se abrissem a porta de Newton Villa-Forte, poderiam dar de cara com Figueiredo, Burnier ou 

MATERIAL DE PESQUISA – 223  

DOCUMENTO: Diário Oficial da União, 26 de março de 1981  

 
(…) 
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Golbery. Preferiram nunca abrir a porta. Preferiram jogar pela janela o diário que falava de 

Roberto Marinho e Armando Falcão. Preferiram nunca abrir a porta, mas tentaram abrir a mala: 

foram na casa de um motorista negro e pobre e lhe encheram os olhos com uma dinheirama que 

teria lhe resolvido a vida. Ele disse que não. E continuou ouvindo a vida inteira que era o 

motorista que matou Juscelino. Preferiram nunca abrir a porta que poderia ter levado aos 

assassinos de Juscelino Kubitschek. Abrir a porta seria um procedimento técnico, de verdade. 

Esses investigadores não faziam isso. Não eram técnicos de verdade. Eram capachos que só 

faziam o que “as ordens superiores” da ditadura lhes mandava ou lhes permitia.  

 

45. Seus “laudos” são hoje tomados como “técnicos” pela CNV no “Caso JK”.  

 

III.D.3. Conclusões 

 

46. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso 

JK”, de fato, não investiga nada. Só repete as conclusões dos “técnicos” da ditadura, que 

vieram de um procedimento completamente irregular de alteração do local e das condições das 

provas. Qualquer fruto dessa árvore envenenada está envenenado também. Houve adulteração 

do local, sumiço de documentos, desaparecimento de fotografias com seu reaparecimento 

seletivo com outro nome, malas de dinheiro, e todos os outros procedimentos que os órgãos da 

ditadura usavam para matar sua vítima pela segunda vez, quando elas já tinham sido mortas 

fisicamente: mentiras, forja de provas, dinheiro para comprar verdades. A Comissão Nacional 

da Verdade – CNV deveria estar investigando quem foram os envolvidos com essa monstruosa 

“investigação” fraudulenta no “Caso JK”, e não tomando-a como verdade “técnica”, porque de 

técnica ela não tem nada. É uma investigação politicamente orientada, para ocultar os 

responsáveis pela morte de Juscelino Kubitschek, a “maior preocupação com a volta ao 

passado”.  

47. É politicamente orientada, porque, se abrisse todas as portas, daria de cara 

consigo própria, no Instituto Carlos Éboli, entregando laudos mentirosos que legitimavam um 

amontoado de barbaridades da ditadura. A investigação que a CNV louva, blinda, glorifica, 

como técnica, é uma criação deliberada da ditadura militar para escusar-se pelo ocorrido com 

Juscelino Kubitschek.  
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48. A investigação da CNV não tem condições técnicas de representar para a 

sociedade brasileira o que a sociedade brasileira deve conhecer sobre o “Caso JK”. 

 

49. O Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte vinha de uma família com 

profundos laços nas forças armadas. Juscelino Kubitschek parou em seu hotel, sem ser seu 

amigo, sem nunca ter ido lá antes. No dia 25 de agosto de 1976 Juscelino Kubitschek teria uma 

reunião com pessoas a ele apresentadas como emissários de Geisel. Foi até o Hotel Villa-Forte 

e falou com o Brigadeiro Newton Villa-Forte. O hotel estava vazio, sem ninguém. De fora, só 

Juscelino Kubitschek e seu motorista, no domingo à tarde. Lá ficou, lanchou, descansou. Seu 

motorista foi ao banheiro. Quando iam sair, o motorista Geraldo Ribeiro reclamou de algo 

estranho no carro. Perguntou ao empregado do hotel se alguém tinha mexido. O empregado 

falou que não, que nada tinha visto. Geraldo Ribeiro e Juscelino partiram e minutos depois o 

carro saiu de seu caminho, foi ao sentido contrário da Rodovia Dutra, Rio-São Paulo, e os dois 

morreram.  

 

50. O Brigadeiro Newton Villa-Forte seria grande admirador de Juscelino 

Kubitschek, identificava-se pessoalmente com seu estilo executor, pensava que ele seria um 

ótimo futuro presidente do Brasil. Tinha um hotel tradicional, na Fazenda Villa-Forte, honra da 

família desde meados do século XVIII, havia feito voos de reconhecimento do Planalto Central, 

tinha no hotel o melhor clube de dança da região, tinha pista de voo no hotel. Nenhum desses 

temas, nenhum, motivou qualquer conversa com o ex-Presidente. O Brigadeiro Newton Villa-

Forte, nessa narrativa, dá um olá e deixa seu convidado, num hotel sem ninguém, sem nenhuma 

testemunha de nada. Segue-se um lanche, uma descansadinha para esticar as canelas, uma ida 

ao banheiro, uma reclamação sobre o carro. Segue-se, minutos depois, “o desastre com 

Juscelino Kubitschek na Estrada Rio-São Paulo”, anunciado quinze dias antes. 

 

51. A “investigação” da CNV finge que o Brigadeiro Newton Junqueira Villa-

Forte não existiu. Não busca compreender suas redes de contato, não investiga suas conexões. 

Finge que não foi dito por seu filho que ele era amigo íntimo do General Golbery do Couto e 

Silva. Finge que não foi dito por seu filho que ele tinha sido professor do General Figueiredo, 

sobre quem paira uma acusação de ordenar que o assassinato de Juscelino Kubitschek 

parecesse um acidente. A “investigação” da CNV não olha para o Brigadeiro Newton Junqueira 

Villa-Forte, apostando que assim ele deixará de estar nos fatos a serem investigados. A 
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investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV não tem qualidade técnico-

reconstrutiva alguma. Não tem estratégia de elucidação dos fatos, não apresenta inteligência 

analítica, não conecta. Toma os “laudos” que a ditadura produziu e seus frutos envenenados e 

defende-os como “técnicos”. Por isso, não acha necessário de investigar Newton Villa-

Forte/Golbery, Newton Villa-Forte/Burnier, Newton Villa-Forte/Figueiredo. Por isso, não é 

uma investigação técnica. É uma “investigação” medíocre, que não olha para onde deveria 

olhar, olha para onde os “técnicos” da ditadura determinaram que deveríamos olhar, e 

subscreve o mesmo olhar que eles tiveram, à época e nos posteriores frutos envenenados das 

práticas fraudulentas operadas no quadro probatório. 

52. Não olhar para o amigo íntimo do General Golbery não o retirará de lá. 

Não olhar para as relações entre o Brigadeiro Burnier e o Brigadeiro Newton Villa-Forte não 

tirará Burnier de lá. Não olhar para o General Figueiredo não o tirará dos fatos investigados. 

Somente tirará a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV do quadro de 

investigações e hipóteses sérias sobre a morte de Juscelino Kubitschek. A investigação da CNV 

feita sobre Juscelino Kubitschek não é técnica. 

 

53. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, sobre o “Caso 

JK”, não tem legitimidade. 
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.E. Declarações do Estado Sobre o Momento da Colisão e Morte de 

Juscelino Kubitschek  

 
1.  Em 22 de agosto de 1976, após terem deixado o Hotel Villa-Forte e entrarem 

na Rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro, em minutos, o automóvel Opala em 

que trafegavam Juscelino Kubitschek e seu motorista Geraldo Ribeiro foi envolvido em colisão 

na pista de sentido contrário, e ambos faleceram. 

 

2. O momento da colisão e as mortes de Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro 

foi objeto de uma série de declarações do Estado brasileiro, em suas diversas manifestações 

federativas e funcionais, desde 1976 até o momento. 

 

3. Tais declarações, em ordem cronológica, são as seguintes: 

 

DECLARAÇÕES FINAIS DO ESTADO BRASILEIRO SOBRE O MOMENTO DA 

COLISÃO 

 

1. Sentença na Ação 

Penal no 2.629 de 1977, 

do Poder Judiciário do 

Rio de Janeiro, Comarca 

de Resende, fls. (fl. 633-

652), 18 de agosto de 

1977. 

 

. “Ora, no melhor e mais apurado exame dos referidos depoimentos, 

forçados somos a admitir, sem qualquer resquício de dúvida, como 

ponderáveis as palavras da defesa, por ocasião de suas razões finais: 

Ouviram-se, nestes autos, nada menos de nove pessoas que se 

encontravam no ônibus, como passageiros, sendo quatro arroladas 

como testemunhas de acusação. Todas elas, sem exceção, de forma 

uníssona e uniforme, afastam inteiramente a possibilidade de 

qualquer choque entre o ônibus e o Opala, fato esse que teriam 

fatalmente ouvido ou percebido se na verdade tivesse acontecido. A 

verdade é uma só. Ninguém teve conhecimento do abalroamento do 

Opala pelo ônibus, nem mesmo o guarda rodoviário que 

compareceu ao local e que foi notificado da ocorrência pelo 

motorista do coletivo. Ninguém percebeu a ocorrência do fato 

questionado. Ninguém o comentou. (…) 

. Não houve preservação do local, (…) os senhores experts não 

fizeram correta descrição do local, (…). Forçoso é, pois, reconhecer 

que o laudo é falho em sua conclusão sobre a velocidade do ônibus. 

. (...) 

não tendo resultado devidamente provada a denúncia de fls. 2, com 
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fulcro na disposição contida no artigo 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal, JULGO-A IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO 

Josias Nunes de Oliveira da ação penal que lhe foi intentada.”  

 

2. Acórdão na Apelação 

no 4.537 de 1978, II 

Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, Câmara 

Criminal (fls. 717-727), 

10 de agosto de 1998. 

 

“Poder-se-ia aceitar tal conclusão, se o ônibus tivesse atingido 

somente a ponta esquerda do pára-choque traseiro do automóvel. 

Mas assim não foi, segundo a própria perícia. (…) 

Se de fato fosse atingido na extensão apontada no laudo, com o 

ônibus o ultrapassando a mais de um metro, em maior velocidade, 

portanto, o carro teria sido fatalmente colhido pelo coletivo, que não 

parou no momento, se acaso não derivasse para a direita da pista. 

Não há que se conjecturar de modo diverso, o que contrariaria até a 

lei da física. 

No que respeita às tintas constatadas nos veículos em causa, não 

obstante os exames espectrográficos de Raios X, que indicaram 

‘transferências de elementos químicos preponderantes da tinta de 

um veículo para o outro e vice-versa’ – (fl. 127) –, impossível se 

apresenta a admissão, como fator que leva a uma indiscutível 

certeza, do aludido resultado. 

E isto, pelo simples fato de que as tintas empregadas no ônibus e no 

automóvel, não só neles o foram e com exclusividade. Semelhante 

constatação, sem outros fatores de convicção, não tem 

preponderância absoluta. 

E se não bastassem tais particularidades, ensejadoras, por si só, de 

acendradas dúvidas quanto à autoria, releva notar como elemento 

ainda mais propiciador de sua incerteza o que afirmaram as 

testemunhas arroladas tanto pela acusação, como pela defesa, 

passageiras do coletivo. 

Nenhuma delas declarou ter visto ou percebido o ônibus bater no 

Opala, o que, fatalmente, não lhes escaparia, se na verdade tivesse 

se dado o choque, porque inconfundível o seu barulho, tendo sido o 

carro divisado por algumas, o que prova o seu não alheamento ao 

que se passava, no momento em que surgiu na frente do coletivo e 

atravessou o canteiro divisório, indo alcançar a outra pista. 

As provas coligidas, portanto, não levam a uma convicção absoluta 

quanto ao choque do ônibus contra o automóvel e do seu conjunto 

sobressai induvidosa incerteza acerca da autoria. 

(...) 

Por isso e com base nas razões expedidas, nego provimento à 

apelação interposta." 

 

3. Relatório da Comissão 

Externa da Câmara dos 

Deputados (“Comissão 

Paulo Octávio/Osmânio 

Pereira”), 2001. 

 

“(…) a morte de Juscelino Kubitschek foi causada por um acidente 

automobilístico. Todavia, no que tange às circunstâncias políticas, 

em todo o Sul do continente, existiu uma operação que incluía entre 

seus alvos a eliminação física de líderes políticos eminentes no 

período anterior à implantação generalizada de ditaduras militares 
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em nossos países. O ex-presidente Kubitschek, além de ser, sem 

sombra de dúvidas, uma das pessoas mais preparadas para 

conquistar forte apoio popular quando da retomada de eleições 

diretas para a presidência da República (situação que já se 

vislumbrava no horizonte político brasileiro), fora explicitamente 

citado em correspondência entre os chefes dos serviços de 

inteligência do Chile e do Brasil como alvo de preocupação, sendo 

que o outro político citado, o ex-chanceler chileno Orlando Letelier, 

foi executado mediante explosão de seu carro em Washington. 

Junte-se a isso a circulação, nos meios jornalísticos de Brasília, de 

boatos sobre sua possível morte em acidente automobilístico 

forjado, dias antes de que o fato viesse realmente a ocorrer, para que 

se possa sustentar, com firmeza, que o ex-presidente Juscelino 

Kubitschek era uma das vítimas potenciais da Operação Condor.” 

 

4. Relatório da Comissão 

Municipal da Verdade 

“Vladimir Herzog”, em 

São Paulo, 19 de 

fevereiro de 2014. 

 

“Em nome da História do Brasil, da Verdade e com base em 103 

indícios, evidências, provas, testemunhos, circunstâncias, 

contradições, controvérsias e questionamentos, todos abaixo 

relacionados, a Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, 

em atividade na Câmara Municipal de São Paulo, DECLARA o 

assassinato de Juscelino Kubitschek de Oliveira, vítima de 

conspiração, complô e atentado político (…) nula a causa mortis 

oficial, forjada no período da ditadura militar, segundo a qual o ex-

Presidente da República perdeu a vida em consequência de acidente 

de trânsito (…). 

Os nove passageiros do ônibus da Viação Cometa que estava sob o 

comando do motorista Josias Nunes de Oliveira, ouvidos no 

processo em que Oliveira foi julgado sob a acusação de abalroar o 

Opala que conduzia Juscelino Kubitschek, são os seguintes: José 

Taboada Carballo, Cid Vianna Montebelo, Guilherme Jorge Habib, 

Carlos Benevenuto Guisard Koehler, José Maria de Souza, Angela 

Maluf Homsi, Paulo Oliver, Nazile José Maluf e Danilo Martins de 

Lima. Todos testemunharam, unanimemente, não ter havido choque 

entre o ônibus e o Opala.” 

 

5. Relatório Preliminar 

de Pesquisa da Comissão 

Nacional da Verdade, 22 

de abril de 2014. 

 

“2. Antes de invadir a pista de sentido Rio-São Paulo e colidir 

frontalmente com veículo Scania Vabis, o Chevrolet Opala que 

Geraldo Ribeiro conduzia teve sua lateral esquerda envolvida em 

colisão com a lateral anterior direita do ônibus de placa HX-2630-

SP, prefixo 3148 da Viação Cometa S/A, em circunstâncias que não 

se pode materialmente precisar;  

(...) 

5. Não há nos documentos, laudos e fotografias trazidos para a 

presente análise qualquer elemento material que, sequer, sugira que 

o ex-Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e 

GERALDO RIBEIRO tenham sido assassinados (…).” 
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 

 

III.F. Momentos imediatamente posteriores à colisão do Opala com o 

caminhão 
 

 

III.F.1. Após a colisão, os militares e a polícia chegam ao local: cerco, não 

preservação do local, adulteração das provas 

 

1. O motorista de ônibus Josias Oliveira, após ver que o Opala atravessou a pista 

São Paulo – Rio de Janeiro e foi ao seu sentido contrário, vindo a colidir com o caminhão que 

fazia o trajeto Rio de Janeiro – São Paulo, imediatamente parou o ônibus que guiava e foi prestar 

socorro às vítimas do acidente, como relatado de maneira unânime pelas testemunhas.  

 

2. Josias Oliveira e alguns passageiros do ônibus se encaminharam para o local 

onde o caminhão e o Opala estavam, fora da pista, para tentar ajudar as vítimas, da maneira que 

fosse possível: “R - Eu parei sem saber quem estava no Opala, mas não deu o socorro porque o 

motorista morreu instantaneamente. E ainda vi uns dois piscar de olhos do Juscelino. Abaixo de 

Deus, quem viu ele piscando por último fui eu; P - O senhor disse que o Presidente ainda fechou 

os olhos na sua frente. Após prestar socorro, o senhor seguiu viagem, mas o senhor parou no 

primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal para prestar informações sobre o acidente. O 

senhor parou no posto logo em frente? (...) R - O guarda rodoviário, que eu disse para ele do 

acidente, (...) tem um acidente no quilômetro 165, e tem vítima. E a vítima que está lá é 

Juscelino Kubitschek. Ele disse para mim assim: ‘Como você fala que é o Juscelino Kubitschek? 

O homem vai andar sem escolta na via Dutra?’ (...) Aí ele, tinha poucos guardas, fechou o posto 

de guarda e saiu na contramão com a viatura da Polícia Rodoviária Federal e foi lá para o 

acidente. E eu fui lá para o Rio de Janeiro, normalmente, como se não tivesse acontecido nada. 

(...) eu parei porque senti a dor do acidente e vi o acidente, não parei de curioso para ver o que 

estava acontecendo (...)”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 224  

DOCUMENTO: Depoimento do motorista do ônibus Cometa Josias Oliveira na Comissão 

Municipal da Verdade Vladimir Herzog em 1 de outubro de 2013, fls. 4-10. 

 

“R - Ele me ultrapassou pela direita e não fez a curva. Tinha uma pequena curva na frente e 
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ele não fez a curva. Ele atravessou o canteiro central, que não tinha guardrail naquele tempo, e 

bateu de frente com uma carreta de Orleans, Santa Catarina, dirigida por Ladislau Borges do 

Nascimento. 

P. – O senhor veio, o opala estava na sua frente. O senhor vinha a 80 por hora na pista da 

esquerda, ultrapassou o opala, com o presidente dentro, que estava aproximadamente a 70 

quilômetros por hora. 

R. – Isso. 

P. – E de repente o senhor viu que o carro acelerou, aumentou a velocidade, veio, passou o 

ônibus pela direita, perdeu controle e atravessou a pista? 

R.- E atravessou a pista no sentido contrário. 

P. – Sem controle o Opala não fez a curva leve à direita; e, cerca de 20 metros à frente de um 

ônibus da Cometa, atravessa a pista e colide fortemente com um caminhão Scania Vabis, de 

Orleans, Santa Catarina, placa ZR 0072, que vinha em sentido contrário, do Rio para São 

Paulo. O senhor confirma isso? 

R.- Isso foi justamente o que aconteceu. 

P.- A sua reação foi parar o ônibus e socorrer as vítimas. O que o senhor imaginou que poderia 

ter acontecido com o Opala? Qual foi a sua imaginação na hora em que o senhor viu aquele 

fato?  

R.- Eu parei sem saber quem estava no Opala, mas não deu o socorro porque o motorista 

morreu instantaneamente. E ainda vi uns dois piscar de olhos do Juscelino. Abaixo de Deus, 

quem viu ele piscando por último fui eu. 

P. – Quando o senhor desceu do ônibus, viu o acidente. 

R.- Isso. 

P. – O senhor reconheceu o Presidente na hora. 

R.- Não reconheci. Vi uma pasta 007 com documentos, onde estava a carteira de motorista, a 

identidade e um livro com o nome As Musas se Levantam, escrito: “ao insigne brasileiro, ex-

Presidente do Brasil, leia a página 33 e 34, que reflui sobre a sua vida”. Estava escrito na capa 

do livro. 

P.- Então, quando o senhor desceu para ir lá viu o motorista morto e viu o Juscelino morrendo. 

R.- Dentro do carro morto. 

P. – Aí, o senhor não sabia que era ele e estava contando para a gente de uma pasta. O senhor 

que abriu a pasta? 

R.- Não. A pasta estourou na batida e abriu. 

P. – E os documentos estavam expostos? 

R.- Os documentos estavam expostos. Eu vi e lá deixei. Não peguei documento nenhum. Aí, 

teve um passageiro que pegou o livro dele, com dedicatória e levou para a Dona Sarah, no Rio 

de Janeiro. 

P. – Foi o Paulo Oliver? 

R. – O Paulo Oliver que tem escritório, não sei, na Brigadeiro Luiz Antônio. 

P.- O Paulo Oliver foi ouvido por nós naquela oitiva que teve aqui há dois meses quando 

ouvimos quatro pessoas. Por que o Opala fez aquela movimentação estranha após o senhor 
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numa situação normal ter ultrapassado o veículo? O que o senhor imaginou? Por que o senhor 

acha que aquele carro fez uma movimentação tão esquisita de cortar pela direita em velocidade 

maior? Qual foi seu pensamento naquele momento? 

R.- Naquele momento pensei que aquele motorista não estava certo de fazer uma coisa 

daquelas. Mas, quando estava pensando isso, cruzou o canteiro central e bateu com a carreta. 

P.- A curva era muito acentuada? 

R. – Não, senhor. Era uma curva leve. 

P. – Quer dizer, não havia dificuldade para o motorista? 

R.- Não, de jeito nenhum. A curva era para a direita e ele saiu para a esquerda. 

P.- Depois vamos colocar o desenho. Ele passou o ônibus; ultrapassou pela direita; fechou o 

ônibus 20 metros à frente; tinha uma curva à direita e ele não conseguiu endireitar o carro, 

passou para o outro lado e bateu de frente na carreta. Bom, o senhor já disse, já respondeu a 

essa pergunta de se eles estavam mortos. O senhor disse que o Presidente ainda fechou os 

olhos na sua frente. Após prestar socorro, o senhor seguiu viagem, mas o senhor parou no 

primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal para prestar informações sobre o acidente. O 

senhor parou no posto logo em frente? 

R – O guarda rodoviário, que eu disse para ele do acidente, é por nome de Juvenal, não sei o 

sobrenome, Seu Juvenal, ele conhecia bem a estrada ali, os guardas todos. Disse: ‘Seu Juvenal, 

tem um acidente no quilômetro 165, e tem vítima. E a vítima que está lá é Juscelino 

Kubitschek’. Ele disse para mim assim: ‘Como você fala que é o Juscelino Kubitschek? O 

homem vai andar sem escolta na via Dutra?’ Eu falei: ‘Seu Juvenal, alguém bateu lá e está 

morto é o Juscelino Kubitschek, estou falando para o senhor’. Aí ele, tinha poucos guardas, 

fechou o posto de guarda e saiu na contramão com a viatura da Polícia Rodoviária Federal e 

foi lá para o acidente. E eu fui lá para o Rio de Janeiro, normalmente, como se não tivesse 

acontecido nada. (...) 

R – (...) Eu não sei, a única coisa que acontece é que eu vi o acidente e parei para socorrer um 

ser humano e onde tem acidente tem vítima, ainda mais um acidente daquele, um Opala 

tombar uma carreta com 27 toneladas de gesso que estava em cima, a carreta começou a pegar 

fogo, tirei o motorista da carreta de dentro da carreta, apaguei o começo de fogo com o 

extintor dele. Agora, se tem perícia por que a perícia não descobriu? Vem jogar a culpa em 

cima de mim porque eu parei porque senti a dor do acidente e vi o acidente, não parei de 

curioso para ver o que estava acontecendo. (...) 

(NÃO IDENTIFICADO) - Natalini, deixe-me fazer uma pergunta para vocês da Comissão e 

para este senhor. 

Quando o carro do Juscelino bate, o que o senhor viu? Quando ele atravessa a pista? Eu queria 

saber exatamente o que o senhor viu porque parece que o carro estava em fuga, né? O senhor 

vinha praticamente ao lado dele e, de repente, ele corta todo mundo e atravessa. O motorista 

do Juscelino, depois que o carro bate e o Juscelino morre, o motorista sai do carro vivo ou 

não? 

O SR. JOSIAS – Não.  

(NÃO IDENTIFICADO) - Morreu junto? 

O SR. JOSIAS – Ele ficou, o motorista, Geraldo Ribeiro, ficou meia lataria e o sofá do carro 

onde ele estava sentado. Ficou enfiado naquele pedacinho, miudinho. Ele morreu na batida. O 

Juscelino ainda piscou. Ele já estava morto. (...) 
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O SR. JOSIAS – Eu vinha na esquerda porque ali não tinha esse ou aquele motorista que não 

fizesse isso. Tem uma pontezinha antes e eu passei. Estou na esquerda, sem movimento 

nenhum na minha frente. E ele me ultrapassou pela direita. Conforme ele ultrapassou, ele não 

ficou na faixa.” 

 

 

 

 

3. Quando os guardas da Polícia Rodoviária chegaram no local, entretanto, já 

existiam outros militares presentes, que chegaram antes dos avisados pelo motorista do 

ônibus. Identificaram-se como Oficiais da Polícia Militar de Volta Redonda, em “uniforme de 

serviço”.  

 

4. Tais Policiais Militares de Volta Redonda chegaram muito rapidamente ao 

local, entre o momento da colisão da pista Rio-São Paulo e o retorno dos passageiros ao ônibus 

MATERIAL DE PESQUISA – 225  

DOCUMENTO: Depoimento de Angela Maluf Homsi, passageira do ônibus, em 23 de junho 

de 1977, na 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Apelação nº 4.537/78, II 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. Fls. 490-491 

 

 “que, pouco adiante do acidente, o ônibus, parou num posto policial pelo espaço de dez 

minutos, mais ou menos; que viu que o motorista entrou dentro do posto de guarda, mas não 

saber dizer o que o motorista ali foi fazer; que nenhum passageiro do ônibus reclamou ao 

guarda rodoviário sobre o acidente”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 226  

DOCUMENTO: Depoimento de José Maria de Souza, passageiro do ônibus, em 15 de junho 

de 1977, na 1a Vara Criminal de Curitiba-PR. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, fls. Fls. 465-466. 

 

“que mais para a frente, foi avisado um policial no ponto rodoviário, sobre a ocorrência do 

acidente, feito o que, o ônibus prosseguiu viagem ao Rio”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 227  

DOCUMENTO: Depoimento de José Maria de Souza, passageiro do ônibus, em 15 de junho 

de 1977, na 1a Vara Criminal de Curitiba-PR. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, fls. Fls. 466. 

 

“(...) quando o acusado comunicou a ocorrência da peça acusatória ao Posto da Polícia 

Rodoviária, nenhum dos passageiros do coletivo fez qualquer comunicação ou reclamação ao 

guarda contra o acusado e que em nenhum momento o ônibus dirigido pelo acusado chegou a 

encostar no Opala, não tendo, igualmente, havido choque entre o Opala e o ônibus”. 
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para seguirem viagem rumo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde o motorista Josias 

Oliveira avisará os guardas rodoviários, pois foi um desses Policiais Militares de Volta Redonda 

quem liberou o ônibus após o socorro que seu motorista e seus passageiros prestaram às vítimas. 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 228 

DOCUMENTO: Depoimento de José Maria de Souza, passageiro do ônibus, em 15 de junho 

de 1977, na 1a Vara Criminal de Curitiba-PR. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, fls. Fls. 465-466. 

 

“que o policial que compareceu ao local do acidente, saindo de uma viatura militar não era 

da polícia rodoviária, não sabendo o depoente a que corporação pertencia”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 229 

DOCUMENTO: Depoimento de Paulo Oliver, passageiro do ônibus, em 23 de junho de 1977, 

na 2a Vara Criminal de São Paulo. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de 

Janeiro, fl. 508.  

 

“(...) quando o depoente e o acusado presentes examinaram a frente do ônibus estava presente 

um policial com camisa azul ao que lhe parece da Polícia Militar de Resende; foi o 

policial mencionado que liberou o ônibus (...)”.  

MATERIAL DE PESQUISA – 230  

DOCUMENTO: Depoimento de Paulo Oliver, passageiro do ônibus, em 10 de dezembro de 

1976, na Delegacia de Polícia de Cartas Precatórias de São Paulo. Apelação nº 4.537/78, II 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. 381- 382 (inclusive folha sem numeração). 

 

“que compareceu um policial militar, o qual tomou conhecimento dos fatos e liberou o 

ônibus”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 231  

DOCUMENTO: Depoimento de Paulo Oliver, passageiro do ônibus , em 23 de junho de 

1977, na 2a Vara Criminal de São Paulo. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio 

de Janeiro, fl. 507. 

 

“(...) ocasião que o mesmo evadiu-se do local quando chegava um guarda da polícia militar”. 
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5. Assim que essa rapidíssima Polícia Militar de Volta Redonda chega ao local, 

em breve também irá uma comitiva de Oficiais do Exército, vindos da Academia Militar das 

Agulhas Negras – AMAN. 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 232  

DOCUMENTO: Depoimento de Sidney Ramos na Delegacia de Resende em 26 de agosto de 

1976, Inspetor subchefe no núcleo 7/7 da Polícia Rodoviária Federal na data da colisão. 

Apelação no 4.537/78, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Comarca de Resende, fls. 35-36. 

 

“(...) seriam aproximadamente 18h10 horas, do dia 22, quando recebeu comunicação do P-2 

(Pedágio), de que tinha havido um acidente de natureza grave na altura do quilômetro cento e 

setenta e cinco, daí por que o declarante, pelo rádio, entrou em contato com o Posto da sua 

corporação em Queluz, São Paulo, porém daquele posto recebeu resposta de que nada havia 

ocorrido, até porque o Posto se situa exatamente na altura do km 175; que diante disso o 

depoente determinou que o patrulheiro adjunto, de nome Fraga, na viatura com um material do 

sinalização especial, rumasse para o local, inclusive levando serra elétrica para possíveis 

retiradas de vítimas com vida. 

(...) que após uns dez minutos da chegada da segunda patrulha ao local, o adjunto Fraga, pelo 

rádio, comunicou-se com o declarante dizendo que haviam sido encontrados documentos 

pertencentes ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas que não o haviam 

reconhecido nos dois corpos que estavam no interior ao auto passeio colidido; que não podia o 

declarante afirmar se foi um ou dois minutos antes ou depois dessa comunicação do 

patrulheiro Fraga que no Posto passou um ônibus da Viação Cometa, indo para o Rio de 

Janeiro, cujo motorista, Josias, avisava sobre o acidente e dizia que haviam sido encontrados 

documentos do ex-Presidente; que diante dessas informações o depoente se deslocou 

imediatamente para a AMAN, ali fazendo-se ciente ao Oficial de Dia de que tudo 

indicava que uma das vítimas do acidente era o Doutor Juscelino; e que em seguida 

passou pela Delegacia de Polícia, de onde estava de saída para o local o investigador 

Manoel Dantas, indo também o depoente para o local onde haviam muitas pessoas, não 

distinguindo dentre elas autoridades de coletivos nem militares; Que mais tarde 

compareceram um Coronel e outros Oficiais do Exército e também Oficiais da Polícia 

Militar”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 233  

DOCUMENTO: Depoimento do policial rodoviário federal José Fernando Fraga na 

Delegacia de Resende –RJ em 26 de agosto de 1976.  Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de 

Alçada do Rio de Janeiro, fls. 36-37. 

 

“(...) que encontrava-se no Posto de sua corporação, neste Município, quando ali chegou a 

notícia de ter ocorrido acidente de autos na altura do km 165 da Rodovia Presidente Dutra; que 

a notícia chegou via rádio VGF, transmitida pelo Pedágio, isso porque alguém deve ter por ali 

passado e feito a comunicação; que embarcou numa ‘pick-up’ que normalmente transporta o 

material de sinalização especial, com cavaletes etc., rumando para o local indicado e em lá 

chegando, viu que também chegava a outra viatura com os seus colegas LAFAIETE e JOÃO 
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6. Tomado o controle do local, os militares presentes dão início à degradação das 

condições probatórias. A pista jamais foi protegida, nenhum procedimento técnico digno 

desse nome foi tomado. Pelo contrário, mais uma vez apareciam as “ordens superiores”, 

determinando que fossem mudados de lugares o caminhão e o opala.  

 

7. A pista continuou sendo utilizada, ficando exposta a todo trânsito local do 

final de semana, que só fez aumentar, com a chegada dos militares e dos muitos curiosos 

que se aglomeravam, muitos querendo parar e ver “o Presidente Juscelino que morreu”; 

com isso, “veículos em ambos os lados, enquanto pessoas atravessavam as duas pistas, veículos, 

inclusive ônibus, FREAVAM DEFRONTE AO LOCAL DO ACIDENTE, OU ANTES, OU 

DEPOIS”. 

 

8. Depois de todo o movimento, com frenagens e curiosos, teve início um 

procedimento bastante “técnico”: às 22:00 horas “os policiais alteravam, com a ajuda de 

caminhões guincho, as posições em que se encontravam o Opala que conduzia JK e o 

caminhão carreta contra o qual o veículo se chocara, antes dos trabalhos de perícia 

técnica”, como relatou o jornalista Ivan Barros, repórter da revista ‘Manchete’ designado para a 

cobertura no local, em 22 de agosto de 1976. A máquina de mentiras estava acionada, agindo 

para alterar a realidade que, em breve, seria objeto de seus exames “técnicos” e que serviu de 

esteio às afirmativas da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso JK”. Por volta das 

22:00, “inconformado”, o Sr. Ivan “perguntou ao policial rodoviário federal por que não se 

esperaria a perícia técnica concluir os exames necessários antes de se mexer nos veículos 

sinistrados, mas só obteve resposta depois de insistir. Conforme seu relato, o policial 

solicitou que sua identidade não fosse revelada pelo repórter, mas recebera ordens 

superiores para modificar a cena do ‘acidente’”. 

 

9. Ivan Barros está vivo, mora hoje em Palmeira dos Índios – AL, deu esse 

depoimento em janeiro de 2014 e publicou recentemente o livro “O Assassinato de JK”. A 

BERNARDO; que, de início avistou um Oficial da Polícia Militar, em uniforme interno (de 

serviço), no qual se dirigiu e foi informado de que era do quartel de Volta Redonda e ali estava 

à espera dos colegas que haviam saído para comunicar o acidente à Polícia Rodoviária 

Federal, não tendo regressado até aquela hora (...). 

Mais tarde, quando esteve no local uma comitiva de Oficiais do Exército, o declarante viu que 

lá estavam outros Oficiais da Polícia Militar” 
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Comissão Nacional da Verdade – CNV nunca o chamou para depor. Ele não faz parte do 

“material coligido”. Para ele, a Comissão Nacional da Verdade “não tem agenda”.  

 

10. O jornalista Ivan Barros basicamente testemunha que a máquina de mentiras, 

para além da falta de preservação das pistas, MODIFICOU DELIBERADAMENTE A 

POSIÇÃO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS, POR “ORDEM SUPERIOR”. Serão as 

“ORDENS SUPERIORES” também que farão desaparecer as fotografias referentes ao 

“POSICIONAMENTO DOS CADÁVERES”, que reaparecerão mais de duas décadas depois, 

mas já rebatizadas de “fotografias de máscaras cadavéricas”, nessa balbúrdia “técnica” que 

permite que provas fiquem em convenientes arquivos privados, caminhem para cá e para lá, e 

retornem décadas depois, devidamente arranjadas para o questionamento do momento. As 

“ordens superiores” decidiram montar o cenário para contar a história do aviso de fevereiro e da 

notícia de quinze dias antes. As “ordens superiores” já tinham lhe dado o aviso, noticiado sua 

morte na imprensa e feito o serviço. Agora, as “ordens superiores” começavam a contar a sua 

história. Elas começavam com o controle do local pelos militares, pela falta de preservação do 

local e sua adulteração. Mudança de “posição de veículos”, retirada de fotografias de 

“posicionamento dos cadáveres”, sumiço dos diários. A máquina de mentiras não permitia que as 

coisas ficassem em sua posição, que as provas pudessem ser analisadas, que a verdade pudesse 

ser descoberta. A partir das alterações na realidade da estrada, começaram as alterações da 

realidade nos laudos “técnicos”.  

 

11. Ivan Barros está vivo, e deu esse depoimento em janeiro de 2014. Suas 

informações, porque desnudam que a Comissão Nacional da Verdade – CNV se baseia em uma 

falácia técnica, em mentiras da ditadura, não são consideradas “técnicas”. Aquilo que viu, 

porque prova que aquilo em que a Comissão Nacional da Verdade – CNV se baseia é produto da 

máquina de mentiras, e não tem nada de técnico, não é considerado “técnico”. Porque tais 

informações, como tantas outras evidências, demonstram que os laudos “técnicos” da ditadura 

não passam de mentiras para proteger uma máquina de barbaridades, ele não é “técnico”. Não há 

“agenda” para ele. Não “há agenda” para a verdade na Comissão da Verdade sobre o “Caso JK”.  

 

12. Ivan Barros publicou um livro em agosto de 2014 sobre o relatado. A 

Comissão Nacional da Verdade – CNV, como não investiga nada sobre o ocorrido, não precisa 

saber que os veículos tiveram seus locais alterados, que a pista não foi preservada, que os laudos 

foram forjados por ordens superiores. A Comissão Nacional da Verdade - CNV não precisa 

investigar nada, porque ela já sabe de tudo. Porque seus “técnicos”, ao fazerem uma defesa 
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cerrada dos laudos da ditadura e de seus frutos envenenados, ao reproduzirem as “verdades” 

criadas pelas “ordens superiores”, já possuem as conclusões. A Comissão Nacional da Verdade 

não precisa ouvir o jornalista Ivan Barros. Não o ouvirá, porque ouvi-lo significa concluir que o 

plano ou os planos para assassinar Juscelino Kubitschek gestado(s) em diversos centros de 

comando e eixos da máquina de assassinatos da ditadura, evitado alguns anos antes quando 

organizado pelo Brigadeiro Burnier, avisados em fevereiro de 1976 pelo ministro Falcão e pelo 

empresário-jornalista do regime Roberto Marinho, noticiados quinze dias antes, imputados a 

Figueiredo depois como ação “Código 12”, objeto central da Operação Condor, assim que 

ocorrido, passou a sua segunda fase, que é a de transformar o assassinato em “acidente”, passo 

que se dá com a adulteração das condições probatórias básicas, função que os militares e 

policiais estavam ali para fazer, seguindo as “ordens superiores”.   

 

13. A “falta de agenda” da Comissão Nacional da Verdade – CNV produziu uma 

aberração. Preferíamos que tal aberração não existisse. Trabalhamos para que ela não existisse. 

Encaminhamos uma vasta quantidade de pedidos para que tal não existisse. A “falta de agenda” 

da Comissão Nacional da Verdade – CNV determinou que ninguém precisaria ser ouvido; que a 

verdade se encerraria nos “laudos” que a máquina de mentiras da ditadura montou há quatro 

décadas, bem como seus filhotes posteriores, repetidores dos frutos da árvore envenenada.  

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 234  

DOCUMENTO: Depoimento de José Maria de Souza, passageiro do ônibus, em 15 de junho 

de 1977, na 1a Vara Criminal de Curitiba-PR. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, fls. Fls. 465-466. 
 

 

“que nem uma das pistas da rodovia, no local do acidente, foi interditada, constituindo-se 

em verdadeira calamidade, com veículos em ambos os sentidos, enquanto que pessoas 

atravessavam as duas citadas pistas; que aconteceu que veículos, inclusive ônibus, 

FREAVAM DEFRONTE AO LOCAL DO ACIDENTE, OU ANTES, OU DEPOIS (...)”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 235  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 5. 

 

“Em relato a esta Comissão Municipal da Verdade, em 15 de janeiro de 2014, o jornalista Ivan 

Machado, de Palmeira dos Índios (AL), declarou que, como repórter da revista ‘Manchete’, em 

22 de agosto de 1976, foi designado para fazer a cobertura do ‘acidente’ da morte de Juscelino 

Kubitschek na Rodovia Presidente Dutra, ocasião em que estranhou a movimentação de 



                                                                                                                                                                     

423 

 

 

 

 

policiais rodoviários federais, por volta das 22 horas. De acordo com o relato, os policiais 

alteravam, com a ajuda de caminhões guincho, as posições em que se encontravam o 

Opala que conduzia JK e o caminhão carreta contra o qual o veículo se chocara, antes 

dos trabalhos de perícia técnica. Jornalista, advogado e ex-promotor de justiça, Ivan 

Machado afirmou não ter dúvida de que a mudança de local dos veículos prejudicou a perícia 

técnica do ‘acidente’. Machado informou que tanto o Opala de JK quanto a carreta já estavam 

fora da pista da Rodovia Presidente Dutra, sem atrapalhar a circulação de veículos na estrada, 

e, portanto, não havia razão que justificasse alterar a oposição original do carro e da 

carreta. Inconformado, Machado perguntou ao policial rodoviário federal por que não se 

esperaria a perícia técnica concluir os exames necessários antes de se mexer nos veículos 

sinistrados, mas só obteve resposta depois de insistir. Conforme seu relato, o policial 

solicitou que sua identidade não fosse revelada pelo repórter, mas recebera ordens 

superiores para modificar a cena do ‘acidente’”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 236  

DOCUMENTO: Depoimento de José Maria de Souza, passageiro do ônibus, em 15 de junho 

de 1977, na 1a Vara Criminal de Curitiba-PR. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do 

Rio de Janeiro, fls. Fls. 465-466. 

 

“que o tráfego de veículos continuava normal no citado local, uma vez que O MESMO 

NÃO FOI PARALISADO e nem com a presença de um policial que desceu de uma 

viatura ali presente”.  

MATERIAL DE PESQUISA – 237  

DOCUMENTO: Depoimento de Sidney Ramos Pimentel no Juízo da Comarca de Resende-

RJ em 12 de maio de 1977, Inspetor subchefe no núcleo 7/7 da Polícia Rodoviária Federal na 

data da colisão. Apelação no 4.537/78, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Comarca de 

Resende, fls. 439. 

 

“Que ficou no local de acidente aproximadamente duas horas; e A PISTA NÃO FICOU 

INTERDITADA APÓS O ACIDENTE; que no dia dos fatos o movimento na rodovia era 

normal e regular; que em virtude da sinalização e dos boatos de que a vitima teria sido o 

ex-Presidente Juscelino, HAVIA MUITOS CURIOSOS NO LOCAL DOS FATOS; que 

não sabe informar a que horas chegaram os peritos de Barra Mansa, uma vez que teriam 

chegado após a retirada do depoente; (...) que não sabe informar se a perícia foi feita no 

mesmo dia dos fatos; que os peritos se movimentaram no local aproximadamente durante uma 

semana; que sabe que tiraram fotografias na hora e após os fatos”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 238 

DOCUMENTO: Depoimento do policial rodoviário federal Lafaiete Costa Bacelar na 

Delegacia de Resende – RJ em 23 de agosto de 1976. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de 

Alçada do Rio de Janeiro, fls. 28 e verso. 

 

'”(...) soube do fato de que estes autos cuidam de apurar quando se encontrava no Posto da 
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MATERIAL DE PESQUISA – 239  

DOCUMENTO: BOJUNGA, Claudio. JK: o artista do impossível. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001. p. 702-704. 

 

“O motorista da Cometa, Josias Nunes, que dirigia o ônibus 3.148, diria mais tarde que vinha 

de São Paulo para o Rio, e que em Engenheiro Passos, logo depois da divisa, o Opala saiu de 

uma estrada vicinal que vai para Caxambu e entrou na via Dutra, na frente do ônibus. Uns três 

quilômetros à frente havia uma lombada e uma curva. Segundo Josias, o carro não conseguiu 

fazer a curva do quilômetro 165, passando direto pelo canteiro e indo de encontro à carreta. A 

carteira de identidade RG 1 633 333 era de Juscelino Kubitschek. Aturdidos, os motoristas 

que paravam começaram a chorar. As duas pistas da Dutra ficaram congestionadas”.  

 

 

 

 

 

 

Patrulha Rodoviária, neste Município, cerca das dezoito horas e dez minutos, (...) que partiu 

para o local na companhia do Patrulheiro João Bernardo de Souza que, chegando ao local, ali 

chegava outra Patrulha chefiada pelo Patrulheiro José Fernando Fraga com material de 

sinalização especial que não chegou a ser usado porque não havia perigo de outros 

acidentes, eis que os autos colididos estavam fora da pista de rolamento e, por outro lado, 

O ELEVADO NÚMERO DE VEÍCULOS QUE PARAVAM, ATRAÍDOS PELO 

ACONTECIDO, não provocavam o congestionamento da pista, deixando-a sempre livre; 

(...) que, tudo verificado, o declarante, através do rádio da viatura, comunicou-se com o 

Pedágio solicitando comunicação telefônica com esta Delegacia, pedindo o comparecimento 

da Perícia e do corpo de bombeiros (...).” 

MATERIAL DE PESQUISA – 240  

DOCUMENTO: Depoimento de Angela Maluf Homsi, passageira do ônibus, em 23 de junho 

de 1977, na 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Apelação nº 4.537/78, II 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. Fls. 490-491. 

 

“pelo que viu a depoente a pista não chegou a ser interditada no espaço de tempo em que o 

ônibus esteve paro[sic] no acostamento”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 241  

DOCUMENTO: Depoimento de Guilherme Jorge Habib, passageiro do ônibus, em 06 de 

julho de 1977, na 23a Vara Criminal da do Estado da Guanabara. Apelação nº 4.537/78, II 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. Fls. 597-verso. 

 

“que a pista onde houve o acidente não chegou a ser interditada (...) e na pista onde o 

ônibus dirigido pelo acusado se encontrava, não houve também qualquer interdição”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 242  

DOCUMENTO: Depoimento de Danilo Martins de Lima, passageiro do ônibus, em 06 de 

julho de 1977, na 23a Vara Criminal do Estado da Guanabara. Apelação nº 4.537/78, II 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. 610-verso. 

 

“que o depoente no ponto em que estava não viu nenhuma interdição nas pistas.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 243  

DOCUMENTO: BOJUNGA, Claudio. JK: o artista do impossível. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  p. 702-704. 

 

“O motorista da Cometa, Josias Nunes, que dirigia o ônibus 3.148, diria mais tarde que vinha 

de São Paulo para o Rio, e que em Engenheiro Passos, logo depois da divisa, o Opala saiu de 

uma estrada vicinal que vai para Caxambu e entrou na via Dutra, na frente do ônibus. Uns três 

quilômetros à frente havia uma lombada e uma curva. Segundo Josias, o carro não conseguiu 

fazer a curva do quilômetro 165, passando direto pelo canteiro e indo de encontro à carreta. A 

carteira de identidade RG 1 633 333 era de Juscelino Kubitschek. Aturdidos, os motoristas 

que paravam começaram a chorar. As duas pistas da Dutra ficaram congestionadas.  

(...) 

Algumas perguntas começavam a pipocar: por que JK alterara seus planos? Por que viera ao 

Rio de carro? Para ir discretamente ao encontro de Maria Lúcia? Que telefonema recebera em 

São Paulo, na casa da Manchete e que deixou depois a família intrigada? Só Geraldo Ribeiro 

sabia que Juscelino viajaria de carro naquele domingo. Havia quem soubesse que ele estaria no 

Rio no dia seguinte, como o professor Adriano Moreira, advogado e ex-ministro de Portugal, 

com quem JK almoçaria na segunda-feira para tratar de negócios em Lisboa. Havia mais: o 

escritor Geraldo França Lima disse que JK lhe telefonara no domingo fatídico, às sete da 

manhã, pedindo-lhe uma pasta que serviria para um encontro com diretores da Fiat, que estava 

para instalar em Belo Horizonte. O delegado Valdir Guilherme anunciou oficialmente a 

identidade dos mortos às oito da noite. Uma hora mais tarde, os corpos foram retirados das 

ferragens pelos bombeiros e removidos para o IML de Resende. Dona Sarah, no Rio, nervosa, 

custou a acreditar no acidente, repetindo ‘é a segunda vez que dizem isso’”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 244  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 7. 

 

“18- No Laudo de Exame em Local de Acidente, elaborado pelo perito Haroldo Ferraz, em 22 

de agosto de 1976, foram anexadas sete fotografias dos veículos envolvidos no ‘acidente’. As 

de números 3 e 5 mostram a lateral esquerda e a parte traseira do Opala em que estava 

Juscelino Kubitschek, e revelam que estavam intactas tanto a lanterna esquerda quanto a 

lataria do veículo em volta da mesma lanterna esquerda. Chama-se a atenção para o fato de 

que o automóvel que conduzia JK ficou sob guarda e controle das autoridades, inclusive 

soldados e oficiais da Academia Militar de Agulhas Negras, e foi periciado no local do 
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14. Dada a não preservação do local, sua completa desnaturação, derivada da 

ausência de procedimentos técnicos mínimos e da presença de interesses políticos demais, o 

Poder Judiciário foi cuidadoso o suficiente para não enredar Josias Oliveira em uma teia de 

mentiras, afirmando algo relativamente óbvio: como é possível que seja condenado alguém com 

fundamento em marcas assinaladas em local que ficou sujeito à produção de diversas outras 

marcas horas e horas após a ocorrência? Como é possível condenar alguém com fundamento em 

imagens que não correspondem ao que aconteceu?  

 

 

15. A máquina de mentiras tentou comprar o motorista de ônibus, Josias Oliveira, 

para que afirmasse a colisão do ônibus com o Opala. Não conseguiu. Encontrou pela frente um 

homem pobre, mas honrado. Entre o dinheiro e a verdade, o motorista ficou com a verdade. Foi 

acusado durante toda a vida de ter matado o Presidente. A imprensa publicou seu suicídio, “com 

tiro no ouvido”, de “tanta tristeza por ter matado o Presidente”. Josias de Oliveira, o motorista de 

ônibus, não se suicidou, não recebeu o dinheiro que lhe bafejavam e não bateu o ônibus no 

Opala. Ele afirmou isso, as testemunhas todas atestaram isso, o Judiciário confirmou isso. Só 

desastre. No dia seguinte, em 23 de agosto de 1976, Haroldo Ferraz foi substituído pelo perito 

Sérgio de Souza Leite e um novo Laudo de Exame em Local de Acidente foi registrado pelo 

Instituto Carlos Éboli, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Desta vez, 124 

fotografias foram anexadas ao novo laudo. Destaca-se a de no 64, em que é exibida a traseira 

do Opala, que já havia sido transportado para depósito da Delegacia de Polícia de Resende 

(RJ). A fotografia de no 64 registra a lanterna esquerda quebrada e a lataria amassada, em 

volta da mesma lanterna esquerda. Na legenda da fotografia lê-se ‘aspecto do ângulo traseiro 

esquerdo do veículo, com o enrugamento do paralama e a quebra da lanterna traseira’. Não há 

dúvidas de que o mesmo setor traseiro do automóvel foi alterado de um dia para o outro. A 

fotografia de no 64 serviu para corroborar a tese das autoridades na época, segundo a qual o 

ônibus da Viação Cometa, sob comando do motorista Josias Nunes de Oliveira, havia 

abalroado o Opala dirigido por Geraldo Ribeiro, exatamente no setor que, neste segundo 

laudo, se mostrava danificado. Para esta Comissão Municipal da Verdade, a perícia oficial foi 

deliberadamente fraudada com o intuito de apontar um responsável pelo ‘acidente’”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 245  

DOCUMENTO: Sentença proferida em 18 de agosto de 1977 na ação criminal – processo no 

2.629/77, Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fls. Fls. 648. 

 

“(...) prova pericial acostada aos autos, (...) peca a mesma por inobservância de 

formalismo técnico-processual. Assim é que não houve preservação do local, tendo a 

testemunha de fls. 438/439 afirmado que a pista não ficou interditada após o evento e que 

os peritos somente chegaram ao local horas depois do ocorrido, não sabendo, sequer, se a 

perícia foi feita no mesmo dia dos fatos”. 
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quem não afirmou foi a máquina de mentiras da ditadura militar e a Comissão Nacional da 

Verdade – CNV. Josias Oliveira está vivo. Mora em Campinas, em um asilo para idosos. Nunca 

foi chamado para depor pela Comissão Nacional da Verdade – CNV, que o declara, para a 

história brasileira, o homem que guiava o ônibus que colidiu com o Opala de Juscelino 

Kubitschek, ocasionando sua ida para o outro lado da pista, gerando assim sua morte.  

 

16. A Comissão Nacional da Verdade – CNV faz o que nem a máquina de 

mentiras da ditadura conseguiu fazer: condenar Josias Oliveira por algo que ele não fez, que não 

aconteceu, que é uma invenção. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK”, causa 

um dano a si mesma, condenando-se (em consequência da investigação que nunca fez – que não 

investiga Golbery, Figueiredo ou Burnier, mas condena alguém já inocentado depois de ter 

desfeito a máquina de mentiras contra si lançada pelo regime autoritário) a ser vista como um 

papagaio dos técnicos da ditadura, dando-lhes um presente que jamais esperariam receber, um 

salvo-conduto de que já haviam sido destituídos após uma detalhada análise, na qual foram 

humilhados e expostos pelo Poder Judiciário. 

 

17. Josias Oliveira está vivo. Nem durante a ditadura militar Josias Oliveira 

deixou de ter direito de se defender, expor seus pontos de vista, registrá-los perante as 

autoridades que emitiriam declarações oficiais sobre sua conduta. A ditadura militar o escolheu 

para ser o nó de sua história mal ajambrada, tentou comprá-lo com uma mala de dinheiro e 

passou a produzir contra ele seus “laudos” repletos de pressuposições insustentáveis, que 

terminaram por ser objeto de demolição técnica durante a ação judicial e rechaçados nas duas 

decisões. No entanto, mesmo durante a ditadura militar, tanto no inquérito em que se buscava a 

todo custo sua responsabilização, como na ação judicial, Josias Oliveira foi ouvido.  

 

18. O único momento em que o Estado brasileiro recusou-se a ouvir Josias 

Oliveira foi na Comissão Nacional da Verdade – CNV, que, revogando as conclusões da 

sentença e do acórdão que o inocentaram, condena-o, sem direito a falar, sem direito a ser 

ouvido. A Comissão Nacional da Verdade – CNV conseguiu de fato, aqui, uma façanha 

espetacular, em razão de sua “falta de agenda”: pegou uma vítima das tramas da máquina de 

mentiras da ditadura, que conseguiu demonstrar em juízo sua inocência, em razão da inexistência 

de colisão do ônibus com o opala, e condenou-o, sem direito a defesa. A Comissão Nacional da 

Verdade – CNV não investiga o Brigadeiro Newton Villa-Forte, não investiga o General Golbery 

do Couto e Silva, não investiga o Brigadeiro Burnier, não investiga o General Figueiredo, não 
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investiga Armando Falcão, não investiga Roberto Marinho, não investiga Contreras, não 

investiga a Operação “Código 12”, não investiga a denúncia de Aragão a Tejera Paris, ainda 

vivo. Mas ela condena o motorista de ônibus por algo que de que ele já foi inocentado, sem ouvi-

lo. Baixou a cabeça para os poderosos e calou os humildes. Calou perante os próceres da 

ditadura e berrou contra o motorista de ônibus. Não abriu a porta de quem mandava nas 

engrenagens da repressão, e jogou um caminhão de mentiras na cabeça de quem dirigia ônibus 

para ganhar a vida. SEM OUVI-LO, a ele, que é vítima da ditadura, de sua máquina de 

mentiras.  

 

19. A Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria pedir desculpas a Josias, 

começar do zero sua investigação e realizar, no mínimo, as seguintes perguntas: 1. O que 

aconteceu durante a rota na rodovia? 2. Houve colisão do ônibus que o senhor dirigia com o 

Opala? 3. O senhor prestou socorro às vítimas? 4. Quanto tempo o senhor permaneceu no local 

da colisão? 5. Quando chegaram os primeiros policiais militares? 6. Identificaram-se? 7. 

Falaram seus nomes? 8. Quantos eram? 9. É possível fazer deles um retrato falado? 9. Quanto 

tempo decorreu entre a colisão e o aviso ao posto policial rodoviário? 10. O senhor recebeu 

uma proposta de suborno para afirmar que houve colisão entre o ônibus e o opala? 9. 

Como foi tal proposta? 10. O senhor consegue descrever tais pessoas?  

 

20. Essa mínima diligência probatória, articulada a outras, como ouvir Ivan 

Barros, permitiria investigar a qualidade do quadro de evidências fornecido pelos órgãos da 

ditadura, colocá-los sob crivo crítico, olhar investigativo, inquirição analítica. Permitiria 

iniciar uma investigação digna desse nome.  

 

21. A Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria assumir seu erro. Não 

manter o compromisso com ele. Deveria convocar Josias de Oliveira e ouvi-lo. Não condená-lo 

como em um tribunal de exceção. Josias Oliveira, assim como Ivan Barros, Carlos Murilo 

Felício dos Santos, Col. Affonso Heliodoro dos Santos, Tejera Paris, Contreras, Kissinger, Tânia 

Fusco e tantos outros, está vivo.  

 

22. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK”, é 

um capítulo a ser superado. NÃO ESQUECIDO, MAS SUPERADO. Não se deve esquecer 

que houve uma investigação que alegou “falta de agenda” para ouvir vítimas, algumas com 

quase cem anos de idade, acatou as mentiras produzidas pela ditadura como “técnicas”, não fez 

diligências probatórias quaisquer e arrogou-se o direito de dizer à Nação o que se passou, bem 
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como, ao final, condenou uma vítima já declarada inocente anteriormente. NÃO SE DEVE 

ESQUECER QUE A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV AGIU ASSIM. Mas 

deve ser superado o momento em que agiu assim.  

 

23. A Comissão Nacional da Verdade deve vir a público, pedir desculpas à 

Nação por sua precipitação. Por sua falta de agenda. Por seu trabalho mal feito. Todos estamos 

sujeitos a erros.  O único erro a que não podemos estar sujeitos é o compromisso com o erro. A 

Comissão Nacional da Verdade deve afirmar que errou, e que sua investigação no “Caso JK” não 

foi existente, válida e eficaz. E deve fazer nova investigação ou acatar investigações mais bem-

feitas, dignas de servir à reconstrução da memória e da história do Brasil. Seu pedido de 

desculpas pode começar pelo próprio Sr. Josias Oliveira. Ele está vivo. Mora em São Paulo. 

 

24. Não foi só a posição dos veículos objeto de “ordens superiores”. Os 

militares e policiais foram para o local da colisão entre o caminhão e o Opala fazer as alterações 

necessárias para proteger o regime, mas foram também ao cemitério, zelar pelos mortos, para 

que um deles não contasse história alguma. Os militares e policiais tomaram, rapidamente, conta 

do local, pegaram os corpos, não deixaram ninguém vê-los. A mudança da posição dos 

veículos revelou-se impossível de não ser vista. Estavam a céu aberto. Esperaram até as 22:00 e 

iniciaram o cumprimento das “ordens superiores” da máquina de mentiras que anda de mãos 

dadas com a máquina de causar acidentes. Com os cadáveres, nada foi a céu aberto. Foi a sete 

chaves: “Naquele início de noite de domingo deu de ombros para Baleia. Deixou o homem 

esperando na porta e, calmamente, foi tomar um café antes de sair. Aflito, Baleia não parava de 

repetir: ‘É o Juscelino, é o Juscelino!’ Não era blefe. ‘Foi só eu entrar no cemitério e começaram 

a chegar os jipes do Exército, cheios de soldados armados que foram logo afastando os curiosos. 

Não deixaram ninguém ficar lá dentro’, lembra hoje, vinte anos e centenas de enterros depois. 

Atônito com a notícia, o povo da cidade cercava a Kombi azul da Funerária da Ponte, onde 

Baleia tinha transportado os dois corpos do meio do caminho entre o local do acidente e a cidade 

– já que a Veraneio que foi buscá-los quebrou antes do destino final. Atentos, os soldados da 

Academia Militar das Agulhas Negras – cujo QG fica na entrada de Resende – tratavam de 

dispersar qualquer aglomeração. (...) Pouquíssima gente teve acesso à capela. Fora militares 

de alta patente, Baleia e seu Armindo, só quem entrou ali foi o Prefeito Aarão Soares da 

Rocha, morto em dezembro passado. Armindo Soares, hoje com 65 anos, lembra bem a 

expressão de preocupação do prefeito. E da pressa com que deu ordens, tão logo o encontrou ali. 

(...) Seu Armindo queria ajudar mais e, claro, desfrutar o privilégio de alguns minutos com o 
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corpo do homem (...) que aprendeu a admirar. Foi impedido. Os militares disseram-lhe para 

se afastar. Os dez minutos que tinha passado antes foram sua cota de aproximação com o 

presidente. Tudo bem. Pelo menos tinha dado para observar o estado do corpo de Juscelino, 

numa breve erguida do lençol. (...) Só uma coisa incomodou seu Armindo. Juscelino ali, 

enrolado num lençol largado no chão, quase encostado à parede, enquanto o corpo do 

motorista Geraldo já tinha chegado à capela acomodado numa urna. ‘Achei engraçado que 

tivessem confundido os dois na hora de colocar na urna...’, diz, com uma inocência quase 

infantil. Mas como estava o corpo de Geraldo? ‘Não deixaram abrir a urna não. Em 

nenhum momento”. 

 

 

 

  

MATERIAL DE PESQUISA – 246  

DOCUMENTO: Depoimento de Sidney Ramos Pimentel, patrulheiro rodoviário chefe do 

Posto de Penedo-RJ, na Delegacia de Resende-RJ, em 10 de julho de1996, Inquérito Policial 

no 273/96, fls. 89-89-v. 

 

“que a medida do declarante foi comunicar à Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), e a Delegacia de Resende; que, o declarante comunicou de imediato a AMAN 

por se tratar de um Ex-Presidente da República envolvido no acidente, e também pelo 

fato de naquela época o país viver sob o regime militar; (...) que, tanto para o local como 

para o cemitério se dirigiram alguns Oficiais; (...) que os corpos foram removidos do local 

para a Capela do Cemitério do Alto dos Passos, e após então removidos para o Rio de 

Janeiro; o declarante não sabe dizer porque os corpos não foram necropsiados na Cidade de 

Resende, ou mesmo quem determinou a necropsia no Rio de Janeiro”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 247  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 17. 

 

“O repórter Ricardo Alberto de Oliveira Bruno, da Rádio Agulhas Negras, chegou ao local do 

‘acidente’, em 22 de agosto de 1976, por volta das 20 horas, ou seja, duas horas após as mortes 

de Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro. Foi impedido de se aproximar do veículo 

acidentado por barreira de soldados da Academia Militar de Agulhas Negras que guardavam 

os corpos das vítimas e os destroços do automóvel. Mais tarde, na mesma noite, o jornalista 

se deslocou até o Cemitério Alto dos Passos, em Resende (RJ), onde, da mesma forma, 

não conseguiu chegar perto dos cadáveres do ex-presidente e de seu motorista, que 

permaneceram protegidos por soldados do Exército até ser transportados para o Rio de 

Janeiro”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 248  

DOCUMENTO: Reportagem – Revista Interview, ed. 198, julho de 1996, p. 66-67. 
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III.F.2. Após a colisão, Guilherme Romano, o “amigo maior de Golbery”, o 

“Golbery do Golbery”, chega ao local: sumiço do diário, adulteração das provas 

 

1. O festival de arbitrariedades, mudanças na realidade, alterações fáticas, 

sombras, enfim, tudo aquilo que tornou o quadro probatório produzido pela ditadura 

completamente envenenado, envenenando, portanto, todas as suas sequências, ganhou contornos 

ainda mais canhestros, com a entrada em cena do “Golbery do Golbery”, Dr. Guilherme 

Romano. Mais uma vez o criador do SNI, inimigo figadal de Juscelino Kubitschek, aquele que 

temia ver o ex-Presidente vencer eleição até para Academia de Letras, irá aparecer evidente, 

claro, luzindo, apesar de ser um homem de sombras, de grutas. Golbery emergirá no “Caso JK” 

de maneira intensa, sendo amigo íntimo de duas figuras-chave, o Brigadeiro Newton Villa-Forte 

e Guilherme Romano, o antes e o depois. Para a CNV isso “não é técnico”. Golbery, inimigo de 

Juscelino Kubitschek desde sempre, presente antes e depois da sua morte, não é “técnico” para a 

CNV. Deve ser só uma coincidência, dado que Golbery do Couto e Silva, pela pressuposição 

contida na investigação CNV, era uma pessoa bem pouco inteligente e tenaz. Por essa presunção 

da CNV, estamos diante de um inepto, o que permite, então, a postura da CNV, inepta em 

relação a ele. 

 

2. Guilherme Romano era “o amigo maior de Golbery”. O porta-voz para recados 

que o criador do SNI queria enviar pela imprensa, seu acompanhante em enterros de generais, 

seu parceiro na gestão da política civil. O apartamento de Guilherme Romano era famoso por 

receber o General Golbery. Era seu quartel-general civil, era refúgio da família de Golbery. 

Guilherme Romano esteve com Golbery até o último momento de sua vida, e até depois da sua 

MATERIAL DE PESQUISA – 249  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 18. 

 

“O atual vice-prefeito de Resende (RJ), Noel de Oliveira, ajudou nos trabalhos de remoção e 

traslado dos corpos de Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro da Rodovia Presidente Dutra 

para o Cemitério Alto dos Passos, em Resende, que foi visitado por esta Comissão Municipal da 

Verdade. Oliveira testemunhou a colocação do cadáver de Ribeiro em caixão de primeira 

linha, guardado na capela do cemitério, enquanto o de JK ficou exposto, no chão, e só 

depois foi para um caixão, de segunda linha. De acordo com o relato de Noel a esta Comissão 

Municipal da Verdade, o tratamento dado a JK o deixou envergonhado e constrange os cidadãos 

resendenses até os dias de hoje”. 
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morte, quando arrematou substancialmente sua biblioteca. Guilherme Romano gostava de ser 

conhecido como o “Golbery do Golbery”. 

 

3. Seu obituário na imprensa ressalta sua opção por tornar-se uma figura dos 

bastidores da ditadura, vinculada intimamente a Golbery do Couto e Silva: “(...) Guilherme 

Romano trocou o estardalhaço pela discrição, nos bastidores do velho PSD e, mais tarde, da 

Arena e do PDS, fundado no Rio, em reunião da Casa de Saúde Santa Lúcia, em 80. Lembranças 

da atuação de bastidores a que se dedicou Romano não faltam entre antigos políticos do Rio e de 

outros estados. Em 76, mal JK acabara de morrer, na Rodovia Presidente Dutra, Romano teria 

corrido ao local do acidente e retirado uma caderneta preta – o suposto diário do ex-presidente – 

do bolso do paletó de Juscelino. Todo-poderoso amigo do general Golbery e coordenador 

informal do PDS fluminense, Romano expandia sua ação a diretórios do partido de outros 

estados, nomeava e destituía de cargos federais e chegava a deixar políticos durante horas na sala 

de espera de seu consultório na Santa Lúcia, de pé. A morte de Golbery, em 87, marcou também 

o recolhimento político de Romano, que, aos poucos, foi abandonando a vida política e 

dedicando-se apenas à administração da casa de saúde”.  
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4. No apartamento de Romano, a “maior cobertura da Vieira Souto”, 

orgulhosamente o “maior da cidade do Rio de Janeiro” durante tantos anos, foi organizado um 

verdadeiro quartel-general civil de Golbery do Couto e Silva. A casa do amigo de todas as horas 

foi comitê político e agradável pousada para a família do criador do SNI. 
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17:04. Disponível em  http://lulacerda.ig.com.br/vendida-a-maior-cobertura-da-vieira-souto-r-

33-milhoes/, acessado em 10 de junho de 2014. 

 

“O empresário Marcel Herrmann Telles, um dos sócios da poderosa Ambev/InBev, dono de 

uma fortuna avaliada mais ou menos em U$ 2,5 bilhões, comprou a maior cobertura da Vieira 

Souto, com 1.000 m² de área construída, mais 1.000 m² de varanda – isso mesmo, é esse o 

tamanho da varanda! O apartamento pertenceu ao médico Guilherme Romano, que no 

passado hospedava com frequência o então poderoso General Golbery do Couto e Silva. 

A cobertura, toda plana, na esquina da praia com a Rua Vinícius de Moraes, havia sido 

comprada pela Amil (Edson Bueno) há poucos anos, por R$ 22 milhões, que agora a revendeu 

por R$ 33 milhões. As reformas já começaram e estão sendo feitas pela Laer Engenharia 

(Marcelo Evaristo). A expectativa é que Marcel gaste mais de R$ 10 milhões na obra, ou seja, 

passará a ser a maior e mais cara cobertura da famosa avenida carioca”. 

 

5. Não era só a casa de Guilherme Romano que servia a Golbery do Couto e Silva. 

O hospital de propriedade de Guilherme Romano, que ele usava como escritório político 

“deixando políticos esperando por horas, de pé”, era o local onde Golbery se cuidava, no qual os 

“esquemas de segurança especial” para o general eram mantidos, para que nenhum “mal súbito”, 

provocado por desafetos, pudesse atingi-lo durante trabalhos operatórios. Guilherme Romano era 

– e gostava de sê-lo, de afirmá-lo, de exibi-lo – um apêndice e um operador de Golbery do Couto 

e Silva. Um fiel cumpridor de missões. Cedia o apartamento, falava em nome do criador do SNI, 

nomeava para cargos, cedia o hospital e protegia a saúde do amigo de todas as horas. 

 

  

http://lulacerda.ig.com.br/vendida-a-maior-cobertura-da-vieira-souto-r-33-milhoes/
http://lulacerda.ig.com.br/vendida-a-maior-cobertura-da-vieira-souto-r-33-milhoes/
http://lulacerda.ig.com.br/vendida-a-maior-cobertura-da-vieira-souto-r-33-milhoes/
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6. Guilherme Romano era um operador político e boneco de ventríloquo de 

Golbery, fazendo anunciar na imprensa os recados que o todo-poderoso criador do SNI queria 

passar, distribuindo cargos para aliados, aceitando, “com um afetuoso abraço”, as missões 
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internas junto ao partido da ditadura, organizando jantares sorridentes com a entourage 

ministerial dos militares. Era “o amigo pessoal e anfitrião”, a “amizade de 20 anos”, em quem 

todos viam a “sombra do general”: “O gabinete de Guilherme Romano, na Casa de Saúde Sta. 

Lúcia, cada vez mais frequentado por políticos, empresários e autoridades federais, em 

confidências que se prolongam todas a tarde. Não se sabe se isso se deve ao prestígio pessoal do 

dr. Romano ou – quem sabe – à sombra do general Golbery.” A distribuição de cargos e 

prebendas que organizava para Golbery talvez fosse a chave para entender: “Em seguida, 

[Golbery] segurou o braço de Guilherme Romano (...). O médico Guilherme Romano é amigo de 

Golbery há 20 anos, e não imaginava que Golbery lhe reservava essa missão. (...) Romano sabe 

que para negociar é preciso oferecer alguma coisa. E, para isso, pretende desenvolver uma 

estratégia: influir nos órgãos federais do Governo federal sediados no Rio. Foi ele quem nomeou 

Oswaldo Aranha como presidente e Gilberto Marinho como diretor administrativo, para a Light, 

quando Golbery estava na Casa Civil.” Quando Golbery queria mostrar ao país que ele, o 

poderoso, “admite civil à presidência, mas só com eleição indireta”, organizava o convescote na 

elegante casa de Romano: “(...) ressalvou que a escolha é a da via indireta, que é ainda o ‘sistema 

utilizado no país’. A declaração de Golbery foi feita na casa do médico Guilherme Romano (...). 

Bem humorado, o ministro manteve um rápido diálogo com jornalistas: Ministro, vai ter eleições 

para governadores? – Dizer que nunca, é muito forte. Tudo dentro da legislação. Se ela mandar, 

tem eleição, direta ou indireta. – Seria aceita uma candidatura civil à Presidência da República? 

– Não vejo porque não admitir uma candidatura civil. O processo de escolha do presidente da 

República, como todos sabem, é pela via indireta... (...) - Vou dizer uma coisa a vocês. O dr. 

Guiherme Romano, meu amigo, e que não é candidato a qualquer cargo eletivo, sempre se dispôs 

a ajudar vocês, sem o menor interesse”. 
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7. O Golbery do Golbery, o amigo maior do Golbery, claro, não tinha só a ele 

como amigo. Golbery era o maior, o ídolo, o espelho, mas Dr. Romano tinha muitas relações; era 

simpático, prestativo, tinha relações em toda a alta sociedade. Distribuía cargos, era sócio do 

Country Club, conhecia a família Kubitschek, recebia políticos, tinha relações com empresários, 

tinha relações com quem lhe interessasse ter relações. Apareceu registrado no diário até de 

Alexandre Baumgarten, que se dizia ameaçado de morte pelo SNI, causando constrangimentos 

ao General Figueiredo pelos jornais, levando o Presidente a ter que desmentir o “Dossiê 

Baumgarten”. Alexandre von Baumgarten tentava, entre várias peripécias que o distinguiam, 

oferecer a revista O Cruzeiro como folhetim da ditadura, por meio de Romano. Foi encontrado 

morto numa praia no Rio de Janeiro. Guilherme Romano, citado algumas vezes em seu diário, 

“confirmou ter mantido contato pessoal com (...) Baumgarten, no início de 1981. Romano era na 

época coordenador do PDS do Rio de Janeiro e diz que Baumgarten pediu sua ajuda para a 

obtenção de um empréstimo de Cr$ 25 milhões na Caixa Econômica Federal. Por sua função 

política, Romano atendia uma média de 40 pessoas por dia. Uma dessas pessoas, Alexandre von 

Baumgarten, pediu audiência e foi atendido no escritório de Romano, na Casa de Saúde Santa 

Lúcia em Botafogo. Em troca do empréstimo de Cr$ 25 milhões, Baumgarten colocou a revista 

O Cruzeiro à disposição do PDS, segundo o médico. (...) Guilherme Romano garantiu ontem que 

o General Golbery do Couto e Silva não teve qualquer interferência no assunto, ‘nem sequer foi 

consultado’. Romano frisou que seu contato com Baumgarten foi muito passageiro e 

superficial”.  
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8. O Golbery do Golbery estava na seleta agenda de 304 pessoas de Castor de 

Andrade, o notório bicheiro patrocinador do Bangu Atlético Clube: “Das 304 pessoas listadas na 

agenda (...) Castor faz questão de manter um bom relacionamento com os mais variados 

segmentos da sociedade. Há desde os números de celulares dos bicheiros da cúpula da 

contravenção a telefones residenciais e do trabalho de Guilherme Romano (...), de José 

Bonifácio Sobrinho, o Boni, vice-presidente de Operações da TV Globo e vários presidentes da 

Confederação.” O amigo maior de Golbery, o Golbery do Golbery tinha relações, segundo o 

coronel Astral Manhães (notabilizado por ter organizado o espancamento de trabalhadores da 

empresa Ciferal, durante manifestação contra o atraso de salários) com a família Waissman, 

controladores da Ciferal: “(...) Leandro Waissman, propondo arranjar financiamento de Cr$ 2 

bilhões para a empresa, que seriam ‘rachados’ entre a família Waissman, o advogado Oswaldo 

Pimentel (presidente do Sindicato dos Metalúrgicos) e Guilherme Romano (dono da Casa de 

Saúde Santa Lúcia), estes últimos articuladores e intermediários do financiamento, a ser obtido 

junto aos órgãos governamentais.” Guilherme Romano tinha uma agenda cheia e uma vida 

agitada. O Golbery do Golbery cobria vários campos de atuação: empresário da saúde, chefe 

político, fonte de jornalistas, sempre ávidos por um furo que rendesse a admiração dos colegas, 

consultor informal para pessoas querendo financiamentos no governo militar, distribuidor de 

cargos em estatais, enfim, um homem-multitarefa, resolvedor de problemas.  
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9. O Golbery do Golbery aparecerá nos momentos imediatamente posteriores à 

morte de Juscelino Kubitschek, pegará seu diário, que SUMIRÁ DO QUADRO 

PROBATÓRIO – PERMITINDO, ENTÃO, QUE OS “INVESTIGADORES” NÃO 

ABRAM A “PORTA DA QUAL SAIRÁ UM DOS NOSSOS”, COMO ARMANDO 

FALCÃO OU ROBERTO MARINHO – E O ENTREGARÁ A NINGUÉM MENOS QUE 

O GENERAL GOLBERY DO COUTO E SILVA. 

 

10. Além do sumiço do diário do quadro probatório, que permite modelar uma 

realidade arbitrária, autorizando a não investigar quem deveria ser investigado, sua posse pela 

ditadura terá uma outra função: pressionar a família Kubitschek contra qualquer tentativa de 

realizarem uma investigação adequada. 

 

11. Juscelino Kubitschek tinha uma relação amorosa fora do casamento, com 

Lúcia Pedroso, havia muitos anos. O diário subtraído continha registros de tal relação. Após 

Guilherme Romano ter pego o diário e passado a seu amigo de todas horas General Golbery do 

Couto e Silva, os militares passaram a ameaçar Sarah Kubitschek e sua família de revelar tal 

relação. 
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12. Guilherme Romano fará ainda uma outra coisa, digna de nota, demonstrando-

se de fato amigo de Golbery, de Castor de Andrade, de Alexandre Baumgarten, de qualquer um, 

mas não de Juscelino Kubitschek de Oliveira, como informa o biógrafo Cláudio Bojunga: “(...) 

volta e meia, em atitude repugnante, Romano lia trechos do diário para quem quisesse ouvir no 

bar do Country Club”. 

 

13. A “investigação” da ditadura retirou os diários do quadro probatório, mas eles 

eram lidos no clube da alta sociedade carioca. A “investigação” da ditadura retirou os diários que 

levariam a Armando Falcão, a Roberto Marinho, e deles para outros. Quem eram os outros? 

Golbery? Figueiredo? Burnier? Outros ainda? A “investigação” da ditadura retirou os diários, 

adulterando, por mais um ângulo, as provas que levariam aos reais responsáveis pela morte de 

Juscelino Kubitschek, e começou a modelar, segundo seu interesse, um quadro probatório fajuto, 

fraudulento, mentiroso, arranjado, manipulado.  

 

14. A Comissão Nacional da Verdade – CNV acredita nesse quadro probatório, 

que toma como “técnico”. Esse quadro probatório não é técnico, pois não passa de uma 

comprovada mentira, como tantas outras, que os mentirosos sempre contaram.  

 

15. Organizaram o assassinato de Juscelino Kubitschek no caso PARASAR, 

organizaram o assassinato na Operação Condor, organizaram o assassinato de Juscelino 

Kubitschek com uma operação “Código 12”, avisaram-no de “coisas dramáticas” em fevereiro 

de 1976, noticiaram sua morte em acidente de trânsito na Rio-São Paulo em 7 de agosto de 1976, 

ele parou no hotel do amigo íntimo de Golbery antes de morrer, seu motorista reclamou do carro 

no momento de ir embora, ele morreu minutos depois e lá estavam os militares para adulterar as 

provas, subtrair provas e tentar modificar a história.  

 

16. Com o diário em mãos, calaram a viúva, com a vergonha própria de uma 

mulher de seu tempo e crenças. Com dinheiro em mãos, tentaram comprar uma confissão de um 

motorista negro e pobre. Com o Instituto Carlos Éboli em mãos, mudaram veículos de lugar e 

realizaram uma profusão de opiniões “técnicas” sem fundamento, mentirosas, arbitrárias, 

inventadas e forjadas, hoje tomadas pela Comissão Nacional da Verdade – CNV como prova 

“técnica”.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 271  

DOCUMENTO: Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, Cópia de 



                                                                                                                                                                     

452 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 272  

DOCUMENTO: Jornal do Brasil, 02 de novembro de 1986. 

 

“Certo é que o ex-presidente estava envolvido em negociações políticas e tinha esperança de 

poder voltar a se candidatar a cargo eletivo na eleição de 1978. Essa esperança ele 

confidenciou aos amigos Drummond e Murilo. 

NO OPALA HAVIA UM DIÁRIO PESSOAL DO EX-PRESIDENTE, QUE SÓ FOI 

RECUPERADO PELA FAMÍLIA MESES DEPOIS DE SUA MORTE. D. SARAH O 

RECEBEU DAS MÃOS DE GUILHERME ROMANO. Membros da família Kubitschek 

garantem que ‘alguns políticos e militares’ têm cópias desse diário, de que D. Sarah só 

admite publicar ‘algumas partes’ – Era pessoal – justifica, garantindo que incluirá partes no 

livro que pretende escrever”. 

 

 

  

Ocorrência no 467, de 22/08/1976, fl. 08. 

 

“'No local foram arrecadados 1 (um) relógio pulseira marca ‘Robert Cart’, 1 (uma) calculadora 

marca ‘Remington’ à pilha defeituosa, 1 (uma) pasta preta contendo documentos 

particulares, 2 (duas) outras pastas pretas contendo um despertador "Westclox" e outros 

pertences, 1 (uma) mala contendo roupas de uso pessoal, 1 (um) paletó preto e a importância 

de Cr$5.582,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros) em moeda corrente do país. 

(...) Os objetos mencionados foram encaminhados ao Cartório desta DP para os devidos 

fins”. 
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“67 – Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony relatou ter estranhado a 

presença do médico Guilherme Ribeiro Romano no local do ‘acidente’ em que morreram 

Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro. Cony afirmou que Romano, que tinha ligações com 

os generais Golbery do Couto e Silva e João Baptista Figueiredo, respectivamente ministro da 

Casa Civil e chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) em 1976, se apresentou como 

amigo da família Kubitschek às autoridades presentes na cena da morte de JK na Rodovia 

Presidente Dutra, o que não era verdade, e, em razão disso, apropriou-se de pertences de JK 

que estavam no Opala, incluindo as 22 páginas finais do diário pessoal do ex-presidente. 

68 – Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony relatou que o conteúdo 

das 22 páginas do diário pessoal de Juscelino Kubitschek, apropriadas pelo médico 

Guilherme Ribeiro Romano após o ‘acidente’ na Rodovia Presidente Dutra, foi usado 

para chantagear Dona Sarah Kubitschek e fazer com que ela deixasse de exigir uma 

investigação profunda sobre a causa do ‘acidente’. Nas 22 páginas havia o relato da crise 

conjugal com Dona Sarah e a revelação de trechos do diário tornaria público o romance 

mantido por JK com Lúcia Pedroso”. 
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DOCUMENTO: Livro: BOJUNGA, Claudio. JK: o artista do impossível. Rio de Janeiro: 
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“O apartamento dos Kubitschek enchera-se de parentes, amigos, ex-assessores e 

personalidades. Maristela e Rodrigo chegaram por volta da meia-noite. Souberam do acidente 

num sítio em Araras, onde passavam o fim de semana. Na confusão que se instalou na casa de 

dona Sarah, como parentes próximos relutavam a cumprir a penosa tarefa de reconhecimento 

do corpo, o Dr. Guilherme Romano propôs a família ir à Resende. Viajou na companhia 

do genro, Fernando Tasso Fragoso Pires, e do filho de Josué Montello, José Luiz 

Montello. Mas não se contentou em fazer o que esperavam dele: credenciado pela família 

a desembaraçar o corpo, deixou assinado um documento na delegacia de Resende 

declarando ter recebido os pertences da vítima, inclusive trechos do diário que Juscelino 

mantinha com anotações sobre sua vida pessoal que envolviam dona Sarah e Maria 

Lúcia. Antes de entregá-lo à família, no entanto, passou numa copiadora de Barra do 

Piraí e pediu a José Luiz que xerografasse tudo. Uma cópia foi entregue ao General 

Golbery do Couto e Silva, seu grande amigo, posteriormente encaminhada ao 

comandante do I Exército, general Reinaldo Melo de Almeida – que a passou a Armando 

Falcão. Guilherme Romano guardou uma cópia para si, coroando com mais essa 

indignidade a dupla traição – da confiança da família e da memória do morto. Um 

conhecido médico revelou que, volta e meia, em atitude repugnante, Romano lia trechos 

do diário para quem quisesse ouvir no bar do Country Club. Uma outra cópia foi feita por 

José Luiz Montello, o filho de Josué Montello”. 
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“69 – O que fazia o médico Guilherme Ribeiro Romano, ligado aos generais Golbery do Couto 

e Silva e João Baptista Figueiredo, no cenário do ‘acidente’ em que morreram Juscelino 

Kubitschek e Geraldo Ribeiro? Romano se apropriou de pertences e da pasta de JK, com 

documentos, manuscritos e diário do ex-presidente. Sabe-se que Romano foi um dos 

primeiros a chegar ao local do acidente. 

70 – Em depoimento a esta Comissão Municipal da Verdade, em 5 de fevereiro de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony relatou que a família 

Kubitschek foi ameaçada por agentes da ditadura militar com a divulgação das 22 páginas do 

diário de JK apropriadas pelo médico Guilherme Romano Ribeiro, responsável por entregar 

cópias do conteúdo para o general Golbery do Couto e Silva, ministro da Casa Civil do 

general-presidente Ernesto Geisel. De acordo com Cony, Dona Sarah Kubitschek e a filha, 

Márcia Kubitschek, sabiam que JK havia sido assassinado por militares” 

MATERIAL DE PESQUISA – 276 

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor; LEE, Anna. O Beijo da Morte. Rio de Janeiro: 

Objetiva, p. 34. 

 

“Você não acha estranho que o Dr. Guilherme Romano, homem notoriamente ligado ao 

general Golbery, ao SNI, tenha sido o primeiro a aparecer no local do acidente? — Você 

suspeita de alguma coisa? — respondi com outra pergunta. — Não suspeito de nada. Apenas 

achei estranha a presença de um homem tão ligado ao sistema, no setor das informações e do 

controle da opinião pública, num acidente em que morreria um dos políticos que mais 

preocupavam o regime... talvez o mais vigiado... Mais tarde, e progressivamente, muita gente 

estranharia a presença de Guilherme Romano nos momentos seguintes ao acidente.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 277  

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor; LEE, Anna. O Beijo da Morte. Rio de Janeiro: 

Objetiva, p. 33: 

  

“Ele entrou na conversa que eu mantinha com Rodrigo Lopes, perguntou o que estava 

havendo, suspeitando que minha presença ali, ao lado de Murilo, dois homens da Manchete, 

que era de fato a segunda casa de JK em seus últimos anos de vida, representava uma mudança 

nas ordens recebidas de dona Sarah, determinando o velório no Museu de Arte Moderna. 

Abalada com a notícia da morte do marido, ela o encarregou de representar a família, 

inicialmente junto à delegacia de Resende, em cuja jurisdição ocorreu o acidente, mais tarde 

no Médico Legal do Rio, onde o corpo seria liberado para o sepultamento. 

Naquele instante, olhei bem para o Dr. Romano, e tive vontade de perguntar-lhe o que ele 

estava fazendo ali, já que pessoas da família poderiam estar cuidando de tudo, como o marido 
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de Maria Estela, o genro sempre leal a JK. Nada disse, não havia clima para isso. Na ocasião, 

fiquei sabendo também que o Dr. Romano estivera na delegacia de Resende, recolhera, 

mediante recibo, os pertences de JK que estavam no carro acidentado: um relógio Rolex, de 

ouro, uma pequena maleta com roupas, o livro Oh Jerusalém, de Dominique Lapierre e Larry 

Collins, na edição francesa, o exemplar da Manchete que está nas bancas, com a foto de Jânio 

Quadros na capa, e algumas poucas páginas do diário que JK vinha escrevendo desde 1972, 

relativo aos últimos dias que passou em Luziânia.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 278  

DOCUMENTO: CONY, Carlos Heitor; LEE, Anna. O Beijo da Morte. Rio de Janeiro: 

Objetiva, p. 32: 

 

“Enquanto falava com Rodrigo, ele fora interrompido por um homem que parecia estar 

desempenhando, com desembaraço, as funções de responsável pelo corpo de Juscelino. E 

continuou: — Era o Dr. Guilherme Romano. Eu o conhecia, do tempo em que ele havia sido 

diretor do Departamento de Saúde Pública, se não me engano durante a gestão de Negrão de 

Lima na prefeitura do então Distrito Federal. Ganhara notoriedade por ter criado os Comandos 

Sanitários, que promoveram bem-sucedida campanha em restaurantes, bares, lanchonetes, 

mercadinhos de hortigranjeiros, colocando-os dentro das exigências da higiene pública. Era 

um dos amigos mais íntimos do general Golbery do Couto e Silva, criador do Serviço 

Nacional de Informações e, posteriormente, chefe da Casa Civil da Presidência da 

República nos governos Geisel e Figueiredo. O general era considerado a eminência parda 

do regime militar pelos dois lados: situação e oposição. Guilherme Romano o socorria em seus 

muitos episódios de saúde comprometida por uma complicada doença nos olhos. Não 

ambicionava cargos nem uma posição oficial na estrutura visível do Estado. Mas ganhara 

grande prestígio pelo seu acesso ao general que era tido como o feiticeiro do governo, o 

homem que manobrava nas sombras e ao qual era atribuído o lado substantivo de todas as 

medidas, boas ou más, criadas e impostas pelo Movimento de 1964.”. 

MATERIAL DE PESQUISA – 279  

DOCUMENTO: Artigo de jornal: CONY, Carlos Heitor. O amigo da família. Folha de São 

Paulo. 31 de agosto de 1996. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/31/opiniao/6.html, acessado em setembro de 2014. 

 

“Há uma estranheza a mais: uma das primeiras pessoas que se acercaram do Opala espatifado 

foi o dr. Guilherme Romano. 

Não era amigo íntimo de JK. Pelo menos, nos sete últimos anos de vida do presidente os dois 

não se encontraram, a não ser socialmente - se tanto. O médico era o amigo número um, isso 

sim, e hospedeiro oficial do general Golbery, chefe do SNI – entidade que fiscalizava os 

cidadãos suspeitos ao regime militar. JK era um deles. 

Seus passos eram rastreados. As pessoas que o frequentavam também eram observadas. Foi 

Guilherme Romano que se apresentou na delegacia de Resende como amigo de JK e recebeu, 

‘em nome da família’, os seus objetos pessoais, inclusive as cinco últimas páginas do diário 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/31/opiniao/6.html
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que o ex-presidente estava escrevendo. 

Páginas que no mesmo dia foram parar nas mãos de Golbery e, na semana seguinte, nas de 

Armando Falcão, ministro da Justiça da época. 

Guilherme Romano investiu-se do macabro papel de dono do defunto. A pedido de dona 

Sarah, fui ao Médico-Legal comunicar que o velório no Rio seria no saguão do edifício 

Manchete. Dirigi-me a Rodrigo Lopes, genro de JK, ignorando o dr. Romano. Que logo 

submergiu, só aparecendo anos mais tarde, dizendo-se possuidor do diário de JK”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 280  

DOCUMENTO: Livro – NETO, João Pinheiro. Bons e maus mineiros, & outros brasileiros. 

Rio de Janeiro: Mauad, 1996. p. 15-17. TRANSCRIÇÃO DE CARTA DE CARLOS HEITOR 

CONY AO AUTOR DO LIVRO 

 

“[...] No dia 24 de agosto de 1976, terça-feira após o domingo que marcara a tragédia da Via 

Dutra, a secretária de JK, Elisabeth Ramos, que trabalhava com ele aqui no escritório da 

Manchete, entregou ao Adolpho e a mim um pacote pardo, grosso, com a letra de JK indicando 

o destinatário. Era o diário que ele fazia há anos. E que evidentemente, estava em processo. 

Esse diário tinha início aproximadamente em 1972 e atingia maio ou junho de 1976 – época 

em que JK isolou-se na fazendinha de Luziânia. 

 Obviamente, ele continuara a escrever suas anotações, que eram pequenas indicações de seu 

dia-a-dia. De tempos em tempos, encaminhava essas anotações para Elisabeth e ditava então o 

texto definitivo. A parte relativa a esse último período (maio-junho de 1976 até agosto do 

mesmo ano) havia ficado com ele, em Luziânia, à espera do acabamento final que ele não teria 

oportunidade de fazer. 

Foram essas anotações, em folhas avulsas e manuscritas, que seriam recolhidas pela polícia de 

Resende após o acidente que o vitimou. Por delegação da família, o médico Guilherme 

Romano recebeu os pertences que estavam no carro do Geraldo Ribeiro. E junto com outros 

objetos de uso pessoal de JK, as folhas desse trecho de seu diário, sendo que algumas delas 

tinham mancha de sangue. 

É sabido que o Dr. Guilherme Romano, pessoa ligadíssima ao General Golbery do Couto e 

Silva, entregou ao criador do SNI xerox dessas páginas, com anotações que cobriam apenas 

dois ou três meses finais de JK. 

Deixo em aberto a discussão moral sobre a atitude do Guilherme Romano. O fato é que 

Golbery fez outras cópias daquelas folhas e, de certa forma, a partir daí, o governo 

militar pressionou a família de JK com a ameaça de divulgar o ‘diário’, cujo único 

escândalo seriam algumas referências cifradas ao caso com a Lúcia e alguns desabafos 

pessoais de JK em relação à Dona Sarah, desabafos típicos de um casal em crise, mas sem a 

profundidade dramática que alguns chegaram a insinuar. 

De qualquer forma, o Diário de JK não está e nunca esteve em poder do governo militar, do 

Guilherme Romano ou de quem quer que seja. Está em poder de Dona Sarah, pois Adolpho e 

eu o entregamos a ela dois dias depois de termos examinado o conteúdo daquele pacote [...]”. 
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.F.3. A investigação “de muito interesse do Governo” 

 

1. As provas forjadas desde o primeiro momento, a partir da tomada de controle 

do local (com a chegada rapidíssima dos policiais militares de Volta Redonda, os Oficiais da 

Academia das Agulhas Negras e o os policiais rodoviários), sua adulteração, pela deliberada 

manipulação dos veículos e não preservação do local e das pistas, o lacramento imediato do 

corpo do motorista Geraldo Ribeiro, enquanto Juscelino Kubitschek ficava estendido em um 

lençol, o sumiço de seu diário do quadro probatório, a tentativa de suborno do motorista Josias 

Oliveira cinco dias depois, enfim, todo esse quadro de fraude probatória, tinha uma razão óbvia, 

afirmada pelo delegado de Resende, na data de 25 de agosto de 1976: “O GOVERNO ESTÁ 

MUITO INTERESSADO EM ESCLARECER AS CONDIÇÕES EM QUE ACONTECEU 

ESSE DESASTRE”.  

 

2. Tanto “o governo” tinha interesse no caso, que destacou um velho conhecido 

para atuar constantemente ao lado do promotor, o homem de acusação: o conhecido Guilherme 

Romano, o homem de mil faces, o empresário, político, médico, obtentor de financiamento em 

banco público, amigo de bicheiro, surrupiador de diário alheio que o lia em clube da alta 

sociedade carioca. Como disse o promotor do caso, José Diniz Pinto Bravo: “‘O Exército estava 

preocupado para que o governo não fosse envolvido. Afinal, era época de revolução’. 

Explicou ter sido assessorado pelo promotor de Justiça Francisco Gil Castelo Branco, 

‘colega meu, sujeito íntegro, sério, uma pessoa que era para confiar, mesmo’. E contou que 

o médico Guilherme Romano acompanhou tudo, ‘desde o início’”.  

 

3. O Golbery do Golbery mudou o quadro probatório, retirando as evidências que 

obrigariam a investigar o regime, que obrigariam à investigação de seu Ministro Armando 

Falcão e do empresário-jornalista conectado à ditadura Roberto Marinho, e “ACOMPANHOU 

TUDO DESDE O INÍCIO”, porque “O EXÉRCITO ESTAVA PREOCUPADO PARA 

QUE O GOVERNO NÃO FOSSE ENVOLVIDO”.  

 

4. Assim, desde o início as provas foram deliberadamente fraudadas, com 

Guilherme Romano, o Golbery do Golbery, o homem que retira provas que levam 

diretamente à investigação do regime e as lê no Country Club, ACOMPANHANDO TUDO 

DESDE O INÍCIO.  
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5. Mas, para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, as provas da ditadura são 

“técnicas”, e quem fala em investigar o papel do General Golbery do Couto e Silva é 

“neurótico”, “conspiratório”, “revanchista”, “romântico”, “não técnico”... A Comissão Nacional 

da Verdade – CNV trabalha, sobre o ocorrido com Juscelino Kubitschek, no quadro 

mental e material FORJADO E ACOMPANHADO PELO GENERAL GOLBERY DO 

COUTO E SILVA E SEU AMIGO GUILHERME ROMANO DESDE O INÍCIO. E chama 

isso de “técnico”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 282  

DOCUMENTO: Notícia de jornal, O Globo, 25 de agosto de 1976 (fls. 69 do inquérito de 

1996). 

 

“O Delegado de Resende, Valdir Guilherme, disse que todos os passageiros serão intimados a 

prestar depoimento na Delegacia da cidade, ‘PORQUE O GOVERNO ESTÁ MUITO 

INTERESSADO EM ESCLARECER AS CONDIÇÕES EM QUE OCORREU O 

DESASTRE’.” 

 

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 283  

DOCUMENTO: Reportagem “Mataram JK?”, Caros Amigos, agosto de 1997. 

 

 “Localizei José Diniz Pinto Bravo. Aposentado desde 1991 como procurador de Justiça, vive 

em Volta Redonda (RJ). Ele disse que ‘a prova, difícil de fazer, não foi bem definida, e isso 

favoreceu o motorista do ônibus.’ Afirmou ter recorrido, solicitando o segundo julgamento, 

‘para depois não dizerem que fomos pressionados’. E admitiu ter conduzido o caso, desde o 

princípio, procurando caracterizá-lo como acidente. E acrescentou: ‘Eu jamais pude nem 

sonhar que se tratasse de atentado’.  

Na conversa, ele revela: ‘O Exército estava preocupado para que o governo não fosse 

envolvido. Afinal, era época de revolução’. Explicou ter sido assessorado pelo promotor 

de Justiça Francisco Gil Castelo Branco, ‘colega meu, sujeito integro, sério, uma pessoa 

que era para confiar, mesmo’. E contou que o médico Guilherme Romano acompanhou 

tudo, ‘desde o início’. O médico, falecido em 1995, ficou conhecido como homem de 

confiança do general Golbery do Couto e Silva, que morreu em 1987”. 
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6.  Os militares adulterarão o local, impedirão qualquer acesso aos corpos, 

retirarão o diário do quadro probatório ao seu bel prazer e começarão a criar suas provas 

“técnicas”. Tentarão a confissão comprada do motorista, que olhará a dinheirama toda e dirá 

“não, obrigado, não fiz nada, até mais.” Farão seus “laudos”, no inquérito DE INTERESSE DO 

GOVERNO, ACOMPANHADO PELO GOLBERY DO GOLBERY DESDE O INÍCIO. 

Nesse inquérito veremos uma figura conhecida, determinando as estratégias “investigativas” da 

polícia, mandando e desmandando. Nessa época, 1976, ele ainda tinha memória, não tinha 

esquecido, ainda, como viria a esquecer anos depois, que seu Instituto estava trabalhando, ao 

mesmo tempo, para massacrar Zuzu Angel e proteger os assassinos de seu filho, forjando 

“tecnicamente” um acidente que nunca houve, que nunca haveria. O Sr. Roberto Villarinho 

vinha à imprensa para esclarecer os passos da investigação DE INTERESSE DO GOVERNO, 

ACOMPANHADA POR GUILHERME ROMANO DESDE O INÍCIO (onde os veículos já 

tinham mudado de lugar, o local não tinha sido preservado, o cadáver do motorista do ex-

Presidente lacrado e o do ex-Presidente jogado no chão, o diário tinha ido embora...), que 

informava: “Segundo o perito Roberto Villarinho, a polícia só interrogará o motorista do 

ônibus quando estiverem prontos os laudos periciais. O motorista Josias Nunes chegou a ir às 

14:00 horas de ontem à Delegacia de Polícia de Resende, no Rio, acompanhado de advogados e 

dirigentes da Cometa. Mas, numa confirmação das palavras de Gil Castelo Branco, foi 

dispensado: só deve ser chamado mesmo quando estiverem prontos os laudos periciais.” 

Começaria o calvário de Josias Oliveira, acusado da colisão entre o ônibus e o Opala que nunca 

houve, que NENHUMA TESTEMUNHA viu. O Poder Judiciário iria inocentá-lo da acusação 

da colisão que nunca houve. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade – CNV reafirmará que 

houve a colisão que nunca houve, baseada nos laudos mentirosos do Instituto Carlos Éboli de 

legitimação de assassinatos da ditadura. O Sr. Josias Oliveira está vivo. Mora em Campinas - SP. 

MATERIAL DE PESQUISA – 284  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 20. 

 

“66 - O promotor de justiça de Resende (RJ), José Diniz Pinto Bravo, que acusou o motorista 

Josias Nunes de Oliveira de ter batido o ônibus da Viação Cometa no Opala em que estava 

Juscelino Kubitschek, provocando as mortes do ex-presidente e de seu motorista, Geraldo 

Ribeiro, informou a revista Caros Amigos, em 1997, que o médico Guilherme Ribeiro 

Romano acompanhou todo o processo em que se procurou caracterizar as mortes como 

consequência de um acidente automobilístico, ocasionado por excesso de velocidade e 

imperícia de Oliveira”. 
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A Comissão Nacional da Verdade – CNV não o ouviu. “Falta de agenda”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 285  

DOCUMENTO: Jornal da Tarde, 25 de agosto de 1976. 

 

 

 

III.F.3.i. Golbery do Couto e Silva e a Morte de Juscelino Kubitschek: 

Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte antes, Guilherme Romano depois 

 
1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV avalia que não precisa investigar as 

impressões digitais do General Golbery do Couto e Silva na morte de Juscelino Kubitschek. Essa 

é sua posição “técnica”.  

 

2. O General Golbery do Couto e Silva aparece antes da morte, com seu 

amigo íntimo Brigadeiro Newton Villa-Forte, e aparece depois, com seu amigo íntimo 

Guilherme Romano. Golbery do Couto e Silva era um inimigo visceral de Juscelino 

Kubitschek.  

 

3. Pela tentativa de impedi-lo a tomar posse como presidente, Golbery já havia 

sido preso em 1955. Golbery criou o Sistema Nacional de Informações – SNI. Essa comunidade 

surgiu no seio da máquina de versões e mentiras que avassalou Juscelino Kubitschek com as 

acusações de “comunismo”, “corrupção”, “compra de feijão podre”, “sétima maior fortuna do 

mundo” e outras do gênero, que, anos depois, Figueiredo, afirmando a inocência de Juscelino 

Kubitschek, revelaria serem parte apenas de uma decisão de persegui-lo e, a mando e interesse 

de Costa e Silva, cassá-lo. Golbery é o núcleo da máquina de informações, sua mente estratégica, 

seu genitor.  
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4. Em 1975, tinha tanto medo dos movimentos políticos de Juscelino Kubitschek, 

que atuaria para impedi-lo de se eleger até para a inofensiva cadeira na Academia Brasileira de 

Letras. Para Golbery, Juscelino Kubitschek não poderia fazer nada. Como já relatado, Juscelino 

Kubitschek representava “o maior medo de volta ao passado”. Juscelino Kubitschek, antes de 

morrer, foi chamado a uma suposta reunião com representantes de Geisel, que ocorreria no dia 

25 de agosto de 1976. Na tarde do dia 22 de agosto de 1976, entrou no Hotel Villa-Forte, de um 

amigo íntimo do General Golbery do Couto e Silva, o Brigadeiro Newton Villa-Forte, com quem 

conversou. Na saída desse encontro, o motorista de Juscelino Kubitschek reclamará de algo 

estranho no carro. Minutos depois, Juscelino Kubitschek estará morto, e “o passado” não 

ofereceria mais perigo de retornar.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 286  

DOCUMENTO: CUNHA, Luiz Cláudio. O centenário do general Golbery, um dos pais da 

ditadura militar. Revista VEJA, 10 de setembro de 2011. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/o-centenario-do-general-golbery-um-dos-

pais-da-ditadura-militar/, acessado em 10 de outubro de 2014. 

 

 

Golbery do Couto e Silva: desde os anos 50, conspirando até que a ditadura chegou 

 

“A melhor média da história do colégio 

Com 15 anos ele se formou em ciências e letras no ginásio, exibindo a melhor média da 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/o-centenario-do-general-golbery-um-dos-pais-da-ditadura-militar/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/o-centenario-do-general-golbery-um-dos-pais-da-ditadura-militar/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/?attachment_id=156111
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história do colégio: nota 9,3. Aos 16 ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio. Aos 18 

o cadete Golbery já era o redator-chefe da Revista da Escola Militar. Em meados de 1929, o 

precoce conspirador afiava os espinhos no texto principal da revista, intitulado 

‘Antimilitarismo’, avisando: 

‘Não é caso inédito o fato de batalhões e regimentos e de guarnições de navios de guerra 

empunharem armas contra o Governo e de mesmo haverem, ao lado dos revolucionários, 

deposto um chefe de Estado e eleito outro. Os partidários políticos da oposição a um governo 

não são, propriamente falando, antimilitaristas. Os verdadeiros inimigos das classes armadas 

são, de fato, os anarquistas e a maior parte dos socialistas.’ 

 

Do nazismo à ditadura 

Com 19 anos chegou a segundo-tenente e deixou Realengo na crista de sua primeira revolução, 

a de 1930, como aspirante da primeira turma da nova ordem. Com 33, o capitão Golbery 

ingressou na War School de Fort Leavenworth, no Kansas, EUA, por onde anos antes 

passaram os generais Eisenhower e Patton, heróis da Segunda Guerra Mundial. No final do 

ano estava no front italiano da guerra, com a FEB, fazendo o que gosta como oficial de 

inteligência e informações. O capitão que lutava contra o nazismo, em 1944, mudaria de lado 

duas décadas depois, como coronel, para implantar a ditadura de 1964. 

Os graves desvios de conduta de Golbery, contudo, começaram 10 anos antes. Em 1954 

redigiu o manifesto de 82 coronéis e tenentes-coronéis que protestavam contra o aumento de 

100% do salário mínimo decretado por Getúlio Vargas. A primeira subversão de Golbery 

acabou derrubando João Goulart do Ministério do Trabalho e o general Ciro do Espírito Santo 

Cardoso do então Ministério da Guerra. 

Em 1955, nova insubordinação: Golbery escreve o discurso que o coronel Jurandyr de Bizarria 

Mamede lê no enterro do general Canrobert Pereira da Costa, líder da oposição militar a 

Getúlio. É a senha para tentar barrar a posse de Juscelino Kubitscheck, que Golbery espicaça 

como ‘indiscutível mentira democrática’. 

Ganhou espinhosos 8 dias de cana por conta do marechal Henrique Lott, o ministro da Guerra 

que abortou o golpe. Em 1961, o teimoso porco-espinho de Golbery reaparece no texto bicudo 

em que os três ministros militares – ébrios pelo bafo inesperado da renúncia de Jânio Quadros 

– tentam vetar a posse de João Goulart, detonando a resistência popular em torno do 

governador Leonel Brizola e a vitoriosa ‘Campanha da Legalidade’, que festejou meio século 

agora em agosto. 

 

O pai do monstro 

A raposa de Brizola, daquela vez, venceu o ouriço de Golbery. O troco viria três anos depois. 

Em menos de 90 dias, Golbery já aprontava de novo, assumindo no final de 1961 a 

conspiração científica do golpe em andamento, pilotando o Instituto de Pesquisas e Estudos 

Sociais, o notório IPES, que coordenava empresários, jornalistas, políticos, sindicalistas, 

agitadores, marqueteiros e militares a partir de 13 salas do 27º andar do edifício Avenida 

Central, no centro do Rio de Janeiro. 

No início de 1963, o aparelho subversivo de Golbery já mobilizava 320 dos maiores 

empresários, de famílias tradicionais do país a poderosas corporações estrangeiras. Era um 

cartel golpista das 278 maiores empresas do país, que cortavam no ato a publicidade de 

qualquer jornal, revista, rádio ou TV que desse apoio ao governo Goulart. O porco-espinho, 
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afinal, sempre vence. 

Dali, afundado cada vez mais na senda da ilegalidade, Golbery operava o grampo de três mil 

telefones só na capital fluminense. Com a vitória do golpe, em 1964, Golbery criou e assumiu 

o Serviço Nacional de Informações (SNI), montado a partir da grampolândia inaugurada por 

ele no IPES. ‘O SNI era uma aberração do Estado’, definiu o jornalista Lucas Figueiredo, 

autor de Ministério do Silêncio, um brilhante histórico do serviço secreto no Brasil, desde 

Washington Luís (1927) até Lula (2005). Seis meses após a posse de Costa e Silva como o 

segundo general da ditadura, o diretor do combativo Correio da Manhã, Edmundo Moniz, 

profetizava em editorial de fins de 1967: 

‘O SNI ainda não se transformou numa Gestapo ou na KGB dos tempos de Hitler e Stálin. 

Mas começa a engatinhar e mostrar os dentes. Dentro em breve poderá firmar-se em suas 

quatro patas. É um filhote de monstro!’. 

O SNI gestado e encorpado por Golbery agia dentro, fora e acima do governo, imune a 

controles externos do Judiciário e do Congresso. Fazia e acontecia, consagrando o Estado da 

delação e infiltrando o Big Brother do regime em todas as instâncias dos governos, das cidades 

do interior às capitais, das estatais à Esplanada dos Ministérios. Dois meses após deixar o 

governo do general João Figueiredo, no rastro do frustrado atentado terrorista do Riocentro, 

em meados de 1981, Golbery ecoava o que o jornalista prenunciara 14 anos antes: ‘Criei um 

monstro!’. O general, enfim, já não conseguia controlar os espinhos de seu porco de 

estimação. 

 

A ditadura, sempre 

O melhor prontuário do general que saiu de Rio Grande para desestabilizar a democracia 

brasileira, já em 1954, e arquivá-la por duas décadas, a partir de 1964, está na magistral 

tetralogia do jornalista Elio Gaspari sobre as Ilusões Armadas, publicada entre 2002 e 2004. 

Ali, o ‘feiticeiro’ Golbery divide o palco, a cena, os bastidores, o enredo, a trama, os aliados, 

os inimigos e o poder com o ‘sacerdote’ Ernesto Geisel, seu companheiro de conspiração e 

trincheira de luta militar e política, do início dos anos 1950 ao final da década de 1970. Os 

quatro volumes estão ancorados em 25 caixas do arquivo pessoal de Golbery, com cerca de 

cinco mil documentos, em 220 horas de conversas gravadas com Geisel e seu staff e no 

arquivo privado e no diário pessoal do capitão Heitor Ferreira, sucessivamente secretário 

particular de Golbery (1964-67) e de Geisel (1971-79). 

Com base nesses papéis e depoimentos, é possível perceber na obra de Gaspari o ecúmeno do 

pensamento golberyano, pela via oscilante da ‘sístole’ e da ‘diástole’ política que, em rodízio, 

explicariam os momentos de contração (centralização autoritária) ou dilatação 

(descentralização democrática) de nossa história, a partir da cardíaca imagem de Golbery. 

O comprometimento do general nesse processo espinhoso fica mais bem definido pelo título 

comum que atravessa os quatro volumes da obra – A Ditadura –, redefinida pelas 

circunstâncias históricas de cada período, de Castelo Branco a Geisel: Envergonhada, 

Escancarada, Derrotada e Encurralada. 

 

São ditaduras diferentes, mas sempre ditadura. Sem perífrase. 

É disso que se trata: Golbery do Couto e Silva, com seu engenho e arte voltados para o mal, 

pensando, agindo, criando, fazendo e acontecendo para desfazer o Estado democrático e impor 

o seu modelo autoritário, afinado com sua ‘doutrina de segurança nacional’, imune à suposta 
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5. Após a morte de Juscelino Kubitschek, aparecerá em cena o Dr. Guilherme 

Romano, o “Golbery do Golbery”. Pegará o diário de Juscelino Kubitschek que, se tomado como 

prova, obrigaria a investigar os militares, Roberto Marinho, Armando Falcão. O diário sumirá 

das provas, mas irá parar nas mãos de Golbery do Couto e Silva. Guilherme Romano 

acompanhará de perto, junto ao promotor público, o processo de acusação contra o motorista a 

quem tentaram subornar para declarar-se culpado. A Comissão Nacional da Verdade – CNV 

avalia que não deve investigar Golbery do Couto e Silva e sua relação com a morte de Juscelino 

Kubitschek, porque isso não estaria nas provas “técnicas”, criadas pela ação de Guilherme 

Romano, dos militares da AMAN e dos investigadores que, como Golbery sabia bem, “nunca 

iam abrir a porta, com medo de dar de cara com um dos nossos”. No caso, com ele próprio, dado 

que o diário foi parar em suas mãos. A Comissão Nacional da Verdade – CNV avalia que 

investigar Golbery do Couto e Silva não é “técnico”.  

 

6. A Comissão Nacional da Verdade – CNV está imersa no quadro probatório 

montado pelo grupo do General Golbery do Couto e Silva, submetida às suas manipulações 

já aqui comprovadas, como o desaparecimento do diário, ao invés de investigar como tal 

quadro foi montado. A Comissão Nacional da Verdade – CNV avalia que isso é “técnico”. A 

Comissão Nacional da Verdade – CNV é formada por gente muito capaz, que provavelmente 

avalia que Golbery do Couto e Silva não era muito inteligente, não teria condições de pensar em 

nada como atrair Juscelino Kubitschek para um local vazio, de um amigo íntimo seu, alguém 

contaminação ideológica que o regime liberal, mais do que permitia, induziria. 

 

A derradeira afronta 

Era o general e seus comparsas agindo com a máquina do Estado, todo poderoso, contra o 

cidadão, todo intimidado. Em alguns momentos, Golbery esteve mais distante do centro do 

poder militarizado, não porque divergia dele, mas por mera medição de força ou simples 

cálculo político. 

Golbery não afrontava o ‘Sistema’. Golbery era o próprio ‘Sistema’, pensado e criado para 

sobreviver às suas peculiares sístoles e diástoles. Sempre preservando o Estado, mesmo que à 

custa do cidadão, do eleitor – do povo, enfim, de quem toda ditadura prescinde. 

Quando Golbery rompeu com Figueiredo e saiu do governo, em 1981, não era por súbita 

devoção democrática. Era por aversão absoluta àquele que queria ser o sexto general-

presidente do regime, Octávio Medeiros, então chefe do renegado SNI. A alternativa 

presidencial de Golbery, como se sabe, define bem o caráter do general: era Paulo Maluf, o 

nome civil que a ditadura embalava para lhe dar uma sobrevida no Colégio Eleitoral. O sonho 

de Golbery foi atropelado pela vitória do adversário Tancredo Neves e virou pesadelo com a 

posse inesperada do ex-aliado José Sarney”. 
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fazer algo no carro que leve à reclamação do motorista, e depois ter mais um amigo íntimo seu 

recolhendo provas e influenciando o promotor, “desde o início”. 

 

7. A condução das investigações pela Comissão Nacional da Verdade – CNV tem 

como RESULTADO FINAL A NÃO INVESTIGAÇÃO DE GOLBERY DO COUTO E 

SILVA, DIRETAMENTE VINCULADO À MORTE DE JUSCELINO KUBITSCHEK. 

Golbery do Couto e Silva era cérebro e servidor de um regime em que violência e assassinatos 

políticos de inimigos foram rotina; Golbery do Couto e Silva tinha Juscelino Kubitschek como 

um inimigo visceral, perigoso, a quem ele procurava manietar de todas as maneiras. Golbery do 

Couto e Silva encontra-se, antes e depois da morte de Juscelino Kubitschek, com as suas digitais 

expressas, para quem não tem conclusões pré-concebidas por laudos “técnicos” fajutos, mas olha 

os fatos tais quais se desenrolaram e estão registrados em fonte abundante. Golbery do Couto e 

Silva e João Figueiredo, seu parceiro, são as mentes da comunidade de informação, com mãos 

executoras à sua disposição, para mortes e legitimação de mortes.  

 

8. Não se pode varrer para debaixo do tapete da história o fato de que Juscelino 

Kubitschek, antes de morrer, parou no hotel de um militar amigo íntimo do General Golbery do 

Couto e Silva e que, depois de morto Juscelino, seu diário desapareceu do conjunto probatório 

pelas mãos de um outro amigo íntimo de Golbery, indo parar justamente nas mãos do General da 

Informação, modelando o quadro “técnico” que hoje é acolhido como premissa intocada pela 

Comissão Nacional da Verdade.  

 

9. Mas, para os “técnicos” da Comissão Nacional da Verdade – CNV, a 

implicação de Golbery do Couto e Silva na morte de Juscelino Kubitschek não é uma questão 

“técnica”... 

 

III.F.4. Após a colisão, a construção das “testemunhas” para a mentira: 

oferecimento de suborno ao motorista do ônibus, a leniência com quem pode 

revelar e a criação de passageiros fantasmas; adulteração das provas 

 

III.F.4.i. O “culpado é o mordomo”: a tentativa de suborno do motorista do 

ônibus 

 

1. A adulteração do quadro probatório feita pela ditadura logo após a morte de 
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Juscelino Kubitschek foi típica do período de exceção. Uma de suas tentativas foi a mais simples 

e poderia ter sido a mais eficaz: conseguir a “confissão” do culpado. Para isso, foram até Josias 

Oliveira, cinco ou seis dias após a morte, e ofereceram-lhe uma mala cheia de dinheiro.  

 

2. Motorista de ônibus, negro e pobre: como iria resistir a tanto dinheiro? – 

perguntou-se a máquina de mentiras, tomando o valor moral dos outros pelo seu próprio. Josias 

Oliveira disse não. Começava o seu massacre. Sem dinheiro. Só com uma certeza: não houve a 

colisão entre o ônibus e o Opala, e ele parou para ajudar os envolvidos.  

 

3. Seu massacre envolveu até a notícia de seu suicídio: “de tanta tristeza, por ter 

matado o Presidente Juscelino”, teria se dado “um tiro no ouvido”. A notícia foi publicada pela 

revista O Cruzeiro, que se celebrizou por ser apoiadora do regime e objeto da admiração do SNI, 

que gestou um plano para salvá-la. Esse plano do SNI para salvar a revista O Cruzeiro culminou 

envolvendo o citado Baumgarten e seus encontros com Guilherme Romano.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 287  

DOCUMENTO: Câmara Municipal de São Paulo. Secretaria Geral Parlamentar. Secretaria de 

Registro Parlamentar e Revisão. Comissão da Verdade da CMSP. Transcrição do depoimento 

de Josias Nunes de Oliveira, Reunião nº 13993, São Paulo, 1o de outubro de 2013. 

 

“P – O senhor disse para nós, aqui e agora, que, quando o saiu de casa, que foram buscar o 

senhor lá no Ferreira, na sua casa, – aí o senhor até se emocionou –, que o mundo inteiro 

estava dizendo que o senhor tinha recebido dinheiro para matar o Presidente? Quem contou 

isso para o senhor? 

R – Foram dois repórteres na porta da minha casa, a bota, aquelas motonas grandes, CB400, 

que era a moto do ano, cabeludos, com mochila nas costas, e uma mala, um porte assim mais 

ou menos, cheia de dinheiro, inteirinho. Se eu falasse que era o culpado do acidente, aquele 

dinheiro seria todo meu. Eu falei: ‘Não, não tenho culpa de nada’. 

P – Vamos pegar devagar isso aí, que eu acho que é relevante. 

Foram na porta... Quantos dias depois do acidente esses dois cidadãos foram na sua casa? O 

senhor lembra? 

R – O máximo mais ou menos uns cinco a seis dias. 

P – Cinco dias depois do acidente. 

R – Depois do acidente.  

P – Foram dois cabeludos lá... 

R – Dois cabeludos. 

P – Dizendo que era repórter. 
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R – Dizendo que era repórter. 

P – Falaram de que jornal era? 

R – Não tiraram foto, não tiraram nada. 

O SR. PRESIDENTE (Natalini) – Falaram que jornal era? 

R – Não falou. Só falou que era repórter. 

P – O senhor chamou eles para dentro de casa? 

R – Não, não. 

P – Foi na porta? 

R – Foi tudo no portão. 

P – O que eles falaram para o senhor? 

R – Que se eu pegasse aquele dinheiro, dizendo que eu era o culpado, o dinheiro seria todo 

meu. Então: ‘Esse dinheiro todo é seu se você falar que você é o culpado’. Eu falei: ‘Não. Eu 

não tenho nada – ainda brinquei – com o peixe, por que eu vou pegar o dinheiro?’ 

P - E eles mostraram o dinheiro para o senhor? 

R – Mostram o dinheiro. Aquelas notas antigas que o Juscelino mandou fazer, aquelas notas de 

500, estavam os pacotes, tudo assim, a mala cheinha. 

P – Quer dizer, o que o senhor está me dizendo é que tentaram pagar o senhor para o senhor 

assumir a culpa? 

R – Agora, se eu assumo uma culpa daquela e pego o dinheiro e o final? Eles me matavam e 

ficavam com o dinheiro e ficava por isso mesmo. 

P – O senhor não aceitou? 

R – Não, não. 

P – O que o senhor falou para eles? 

R – Que não aceitava e não queria, não quis, veio no portão da minha casa e pegar, saíram e 

foram embora. 

P – Não voltaram mais? 

R – Não voltaram mais. 

P – Foi uma vez só? 

R – Uma vez só. Mas foi muito dinheiro. Se eu tivesse pego aquilo lá. 

P – Daí, depois de cinco dias que eles foram lá, o que aconteceu com o senhor, Sr. Josias? 

Qual foi o andamento da coisa? O senhor foi acusado pela morte do Juscelino Kubitschek? Foi 

acusado pela justiça? 

R – Fui acusado, fui humilhado, fui desfeito por isso. São Paulo, do tamanho que é, eu 

rodando na rua, os outros me apontando o dedo: ‘Olha, ele que matou Juscelino’. Isso me 

cortava por dentro. Agora, 32 anos de profissão, vai dizer que eu nunca socorri ninguém? Só 

apareceu ele até agora. Nunca mais socorri ninguém. Cheguei a tirar gente da pista para poder 

passar, tirando os pedaços, que eu viajei numa empresa daqui de São Paulo para xique-xique, 

na Bahia, seis anos, por isso que sou paulista e me casei na cidade de Ruy Barbosa, na Bahia. 

E o pai dela faleceu, a mãe ainda mora lá. 
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P – Quem processou o senhor? O senhor sabe dizer? 

R – Olha, não sei. Tem aquele Pinto Bravo, o sobrenome dele, lá do Rio... O nome assim eu 

não lembro agora. 

P – Pinto Bravo é o nome do promotor? 

R – É do promotor? Não sei se é o promotor ou se é o juiz. Não lembro qual que é dos dois. E  

não tenho toda a documentação porque eu separei da minha esposa, problemas, entrou esse 

caso, e de um filho também, eu separei da minha esposa e esse papel que eu tinha em casa, da 

revista, foi jogado fora, acabou com tudo. E eu tinha uma revista da época, chamava Cruzeiro, 

que dizia: ‘Josias Nunes de Oliveira, tão arrependido ficou de ter causado a morte de 

Juscelino, ter ceifado a morte de Juscelino Kubitschek e seu motorista, que suicidou-se 

com um tiro no ouvido’. Eu tinha essa revista.  

P - Anunciaram o seu suicídio? 

R – Anunciaram. Está aqui. 

P – Está aqui com a gente, é verdade.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 288  

DOCUMENTO: “SNI tentou evitar falência de O Cruzeiro” Disponível em 

http://arquivosdaditadura.com.br/documento/galeria/sni-tentou-evitar-falencia-cruzeiro, 

acessado em 20 de outubro de 2014. 

 

“Documento do órgão sugeria financiamento do BNDE à revista, que seria colocada a 

serviço da máquina de propaganda do regime. 

Em setembro de 1974, o Serviço Nacional de Informações (SNI) tramitou um ousado plano 

para salvar um dos maiores títulos da imprensa brasileira, na época à beira da falência: a 

revista O Cruzeiro. O documento de oito páginas buscava o apoio do governo sugerindo que a 

publicação fosse posta a serviço da máquina de propaganda do regime militar. 

O Cruzeiro surgira em 1928 como parte dos Diários Associados, o império jornalístico de 

Assis Chateaubriand. Chegara a vender impressionantes 850 mil exemplares por semana nos 

anos 1950, quando o país tinha pouco mais de 50 milhões de habitantes, quase metade deles 

analfabetos. Mas sua longevidade e aceitação não foram suficientes para resistir a seguidas 

más administrações. No começo da gestão Geisel (1974-1979), a publicação definhava, com 

milhões em dívidas. Seus funcionários, que não podiam ser demitidos porque o semanário não 

tinha como arcar com os direitos trabalhistas, recebiam vales no lugar de salários. 

Dividida em quatro partes, a proposta encaminhada e endosssada pelo SNI enfatizava a 

abrangência nacional da revista, bem como sua capacidade de servir como veículo brasileiro 

de exportação para o restante da América do Sul. Assim, O Cruzeiro seria fator importante 

para o Brasil exercer sua liderança no continente. Essa expectativa em relação à revista se 

justificaria por sua lealdade ao regime, representada, entre outras coisas, por ter gerado 

‘opinião pública favorável ao movimento libertador e renovador de março de 64’ e ter dado 

‘apoio nítido e forte aos gestos administrativos da Revolução’. 

Em outra justificativa, afirmava-se que ‘órgãos de importância editorial’ estariam ‘minados 

pelas esquerdas internacionais’, criando uma situação na qual o fechamento de O Cruzeiro 

seria prejudicial ao país e à sua segurança. Não menos perigosa seria a condição de todo o 

grupo Diários Associados, conforme pergunta formulada na terceira página do documento: seu 

http://arquivosdaditadura.com.br/documento/galeria/sni-tentou-evitar-falencia-cruzeiro
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fechamento ‘não poderia desencadear (...) a demolição em cadeia de todos os veículos de 

comunicação (...) deixando ao desamparo social alguns milhares de dependentes?’. 

Depois da exposição das dificuldades financeiras e trabalhistas enfrentadas por O Cruzeiro, o 

texto apresentava demandas: refinanciamento das dívidas via Banco do Brasil e Ministério da 

Fazenda, preferência para a revista em caso de divulgação de políticas dos governos estaduais 

e municipais e amparo do Ministério das Relações Exteriores para a internacionalização do 

semanário. Uma das sugestões era ‘fazer sentir às agências de publicidade (...) a necessidade 

de programar campanhas para O Cruzeiro’, pois os profissionais dessas agências estariam 

praticando boicotes contra a revista por motivos ideológicos: ‘É preciso observar que muitos 

profissionais esquerdistas, banidos da imprensa diária e semanal, caíram nas agências e não 

veem com bons olhos a revista O Cruzeiro. (...) Não seria necessário, aqui, enfatizar a 

eficiência do sistema de boicote das esquerdas, eficiência presente também no seu sistema 

promocional’. 

Antes de terminar, o documento revelava preocupação em apontar que a possível queda dos 

Diários Associados prejudicaria a imagem do governo, que seria responsabilizado de forma 

injusta por um ‘gesto de esmagamento da imprensa livre’. No último parágrafo é relatado o 

encontro de um advogado, ex-funcionário de O Cruzeiro, com funcionários do BNDE a fim de 

pedir ajuda financeira para a revista. O apelo teria sido ‘muito bem recebido pelos diretores do 

BNDE, que veem a possibilidade de empréstimo apoiado em verbas do PIS’. 

(...) Em 1982 o corpo do jornalista Alexandre von Baumgarten, o provável autor do plano de 

1974, bateu numa praia do Rio de Janeiro. Foi sepultado como afogado, mas quando o repórter 

Xico Vargas foi à delegacia que cuidou do caso, encontrou no processo as balas que o cadáver 

tinha na cabeça. Baumgarten deixou um dossiê narrando suas novas tentativas de ressurreição 

da revista e acusando o SNI de planejar sua morte. 

Em 2014, o coronel da reserva Paulo Malhães, uma das estrelas do Centro de Informações do 

Exército (CIE), identificou o coronel Freddie Perdigão Pereira, veterano do CIE, dos DOI de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como do SNI, como o assassino de Baumgarten. 

Personagem emblemático, Perdigão comandava os tanques que guarneciam o palácio 

Laranjeiras, onde estava João Goulart na manhã de 1o de abril de 1964 e que, à tarde, foram 

para  a frente do palácio Guanabara, onde estava o governador Carlos Lacerda. Na noite de 30 

de abril de 1981, Perdigão jogaria uma bomba na direção da estação de força do Riocentro.” 

 

 

III.F.4.ii. A omissão em ouvir quem interessa à Verdade 

 

1. O médico da Marinha Célio Beltrami era passageiro do ônibus guiado por 

Josias. Nunca foi ouvido no inquérito que ERA DE INTERESSE DO GOVERNO, 

ACOMPANHADO DE PERTO PELO GOLBERY DO GOLBERY, com a ilustre participação 

do Instituto Carlos Éboli. Ele desceu do ônibus e tentou socorrer as vítimas, que sequer sabia 

quem eram. Estava dentro do ônibus e, como todas as testemunhas sempre disseram, ele, em 

1997, afirmou que não houve colisão entre o ônibus e o Opala: “O motorista do ônibus não teve 

culpa alguma. Ele não bateu no carro do presidente, como andaram falando. Ele deu foi espaço 

para o Opala passar. Sem controle, o carro atravessou para o outro lado e bateu no caminhão”.  
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MATERIAL DE PESQUISA – 289  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 10 

 

'30- O médico da Marinha Célio Benedito Beltrami foi o primeiro passageiro do ônibus da 

Viação Cometa a tentar socorrer Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro, logo após a colisão 

na Rodovia Presidente Dutra. Ele jamais foi procurado pelas autoridades para falar sobre o 

caso. Em 1997, ao prestar depoimento à revista Caros Amigos, afirmou ter ouvido o barulho 

de freada, vindo do Opala, quando o veículo que conduzia JK estava à direita do ônibus. ‘Foi 

como se o freio tivesse falhado, ou tivesse acontecido um problema na roda esquerda’. 

Beltrami acrescentou: ‘Parece que travou a roda do lado esquerdo’. Como os demais nove 

passageiros ouvidos, o médico também testemunhou não ter havido choque entre o ônibus 

dirigido por Josias Nunes de Oliveira e o Opala de Ribeiro.” 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 290  

DOCUMENTO: Reportagem “Mataram JK?” Caros Amigos, agosto de 1997. 

 

“O médico aposentado Célio Benedito Beltrami, de 75 anos, foi a primeira pessoa a socorrer 

os dois ocupantes do Opala, na Dutra, há 21 anos. ‘Eu cheguei lá menos de um minuto depois 

da batida’, lembra-se ele. ‘Os dois já estavam mortos. Só vim saber que era o presidente no dia 

seguinte. Ele estava irreconhecível.’ 

Médico da Marinha em 1976, Célio Benedito Beltrami foi localizado em Tatuí, no interior de 

São Paulo. Ele se recorda de ter sofrido cortes nos próprios braços, pelos estilhaços das janelas 

do Opala, na tentativa de verificar os pulsos dos dois homens. ‘Se estivessem vivos, eu tentaria 

conter hemorragias, ou faria o que fosse preciso. Mas não deu tempo para nada.’ Célio 

Benedito Beltrami conta que o impacto contra o caminhão foi muito forte. ‘O homem no 

banco de trás, que era o presidente, tinha a face esmagada contra o teto do carro. Teve morte 

instantânea.’ 

Durante todos esses anos, desde a morte de JK, Célio Benedito Beltrami jamais foi procurado, 

por qualquer autoridade, para depor. Os responsáveis pela investigação, aliás, contentaram-se 

em ouvir apenas nove dos 33 passageiros do ônibus da Cometa que presenciaram o desastre. 

O doutor Célio Benedito Beltrami estava na poltrona número cinco do ônibus, na parte da 

frente, quando ouviu o barulho da freada, vindo do Opala. O carro estava à direita do 

ônibus. ‘Foi como se o freio tivesse falhado, ou tivesse acontecido um problema na roda 

esquerda’, revelou ele. ‘Parece que travou a roda do lado esquerdo.’ A testemunha, ouvida 

pela primeira vez, salienta: ‘O motorista do ônibus não teve culpa alguma. Ele não bateu no 

carro do presidente, como andaram falando. Ele deu foi espaço para o Opala passar. 

Sem controle, o carro atravessou para o outro lado e bateu no caminhão’. 

As autoridades desprezaram o testemunho do médico que socorreu o presidente.” 
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III.F.4.iii. Testemunhas que desaparecem para “não se enrolar” 

 

1. O inquérito de INTERESSE DO GOVERNO, NO QUAL AS PROVAS 

FORAM DESDE O COMEÇO ADULTERADAS E FRAUDADAS, acompanhado com 

dedicação DESDE O INÍCIO PELO “AMIGO MAIOR DO GOLBERY”, além de submeter-se 

aos desígnios do Sr. Villarinho, Diretor do Instituto Carlos Éboli – que já sabia e declarava à 

imprensa de antemão as medidas que seriam adotadas pelo Delegado de Resende, como 

noticiado –, contou também com o esforço investigativo “seletivo”: muito esforço para onde 

interessava ao governo, pouco para onde interessava à verdade. Um desses casos é a falta de 

qualquer providência após o testemunho de Paulo Oliver atestando a presença, no local do 

desastre, de motorista de um caminhão frigorífico que declara, no momento em que estão sendo 

prestados socorros, assim que chegam os primeiros policiais: “Chegou o guarda. Agora eu vou 

embora, não vou me enrolar.” Nunca foi procurado, embora tal fosse plenamente possível, dado 

o detalhado depoimento de Oliver.  

 

2. Não foram atrás dessa testemunha, pois o governo já tinha suas respostas, que 

serviam para construir a fórceps uma colisão entre o ônibus e o Opala, hoje ressuscitada pela 

CNV. 

 

 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 291  

DOCUMENTO: Reportagem “Mataram JK?” Caros Amigos, agosto de 1997. 

 

“Nas 12 páginas com quase 500 linhas de depoimentos ao Poder Judiciário, em dezembro de 

1976, o advogado Paulo Oliver menciona várias vezes o caminhão de Lajes. Junto com o 

ônibus da Cometa, o caminhão estacionou no acostamento depois do desastre e esteve o tempo 

todo na cena da morte do presidente. Paulo Oliver relatou até que o motorista do caminhão 

falou, quando finalmente a Polícia Militar chegou ao local: ‘Chegou o guarda. Agora eu vou 

embora, não vou me enrolar’. 

Pois bem: as autoridades jamais foram atrás do motorista do caminhão frigorífico avermelhado 

de Lajes. Não precisei de mais de dez ligações telefônicas para localizar, em Lajes, José 

Antônio Lacerda. Ele foi diretor da Companhia Frigorífica Frigoplan, de Lajes, até 1983, ano 

em que a empresa fechou. E confirmou que caminhões da Frigoplan faziam entregas em vários 

Estados brasileiros. Se disse surpreso diante da informação de que um motorista da empresa 

dele, havia 21 anos, provavelmente presenciou a morte de JK.” 
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III.F.4.iv. Testemunhas que aparecem para enrolar... e legitimar o sigilo 

“completo e absoluto das investigações” 

 
1. Os misteriosos oferecedores de dinheiro tinham similares. O sigilo do processo 

será, inclusive, decretado com base em outros “misteriosos” homens que nunca falam seu nome. 

O motorista do caminhão, Sr. Ladislau Borges, ainda atordoado pelo ocorrido, será abordado por 

três homens sem nome, que nunca mais reaparecerão, salvo para serem a justificativa do decreto 

do sigilo, o “mais completo sigilo sobre o que destes autos conste ou vier a constar” UM 

DIA DEPOIS DA COLISÃO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 1976.  

 

2. Os homens misteriosos sem nome dirão que estavam no ônibus que bateu no 

Opala, e que ficariam “até a perícia chegar”. Tão logo Ladislau fez esse relato ao delegado em 

seu depoimento, com fundamento nele foi imediatamente decretado sigilo ao inquérito, “mais 

completo sigilo sobre o que destes autos conste ou vier a constar”, e também “que a SVIG 

lance mão de todo o seu efetivo para a total elucidação do fato que estes autos cuidam de apurar, 

devendo prestar integral colaboração aos Drs. GIL CASTELO BRANCO e ROBERTO DE 

FREITAS VILLARINHO, respectivamente diretor do DTC e Chefe do Instituto Carlos 

Éboli”. Assim, a máquina policial é colocada à total disposição de Villarinho, Diretor do 

MATERIAL DE PESQUISA – 292  

DOCUMENTO: Depoimento de Paulo Oliver, passageiro do ônibus, em 23 de junho de 1977, 

na 2a Vara Criminal de São Paulo. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de 

Janeiro, fl. 507. 

 

“Responde o depoente, esclarece que na frente do automóvel Opala seguia um caminhão; 

recorda-se que o caminhão era do Sul, ao que lhe parece de Lages; (...) depois que ocorreu 

o acidente é que notou que a carreta de Lages também apresentava a mesma cor que a carreta 

que se envolveu no acidente com o Opala. Não sabe informar por quanto tempo a carreta de 

Lages permaneceu no local após o acidente (...); depois que foi ver o que aconteceu na pista 

contrária, ao regressar observou que o caminhão de Lages estava parado no mesmo 

acostamento em que o ônibus parou, numa distância de aproximadamente cem metros à frente 

do ônibus da Cometa; (...) foi nessa ocasião que o mesmo evadiu-se do local quando 

chagava um guarda da polícia militar; o condutor do caminhão de Lages falou alto a 

seguinte expressão: ‘chegou o guarda, agora eu vou embora; não vou me enrolar’; nessa 

ocasião o motorista de Lages estava chegando no acostamento onde estava o seu caminhão; -- 

o motorista de Lages era da cor morena; de estatura média; (...) a traseira do caminhão de 

Lages era prateada, sendo um caminhão de frigorífico, existia nos dizeres Lages, e ao que 

parece Rio Grande do Sul; esses dizeres eram na cor vermelha.” 
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Instituto Carlos Éboli, o que permitirá o sumiço do diário sem que ninguém saiba, a 

inacreditável retirada de fotografias dos autos do inquérito para ficarem guardadas em arquivo 

particular e retornarem mais de duas décadas depois e outros procedimentos “técnicos”. Tudo 

“no mais completo sigilo”. 

 

3. O sigilo foi decretado com base nas tais três “testemunhas”... que nunca foram 

ouvidas, sobre as quais não houve qualquer diligência de busca. Nenhuma testemunha que estava 

no ônibus afirmou que houve a colisão. Nenhuma testemunha afirma que o ônibus prosseguiu 

viagem com menos gente. Nenhuma pergunta foi feita nesse sentido. Nunca foi investigado, a 

partir do registro dos passageiros do ônibus, quem seriam tais três mirabolantes testemunhas. 

Tais figuras míticas desapareceram por completo, nas brumas e na escuridão de onde vieram. 

Elas só serviram para decretar o sigilo do inquérito e justificar a submissão da investigação 

policial ao Diretor do Instituto Carlos Éboli, o que permitiu todas as atrocidades “técnicas” 

possíveis. Sob a sombra desse sigilo, uma verdadeira licença para arrasar a verdade e fraudar os 

elementos probatórios, o diário de Juscelino Kubitschek, que levaria ao então Ministro Armando 

Falcão e ao todo-poderoso jornalista-empresário amigo do regime militar, desaparecerá; 

fotografias com a lanterna esquerda intacta num dia serão convenientemente silenciadas, em 

favor da fotografia com a lanterna esquerda quebrada no dia seguinte. Com fundamento nos 

três homens misteriosos, sem registro e sem rastro, sem nomes e sem busca, a máquina de 

mentiras entrará em ação fazendo o que mais sabe fazer: mentir e forjar provas para criar 

“verdades”. O Poder Judiciário analisou o caso com cuidado, escorraçando o laudo arbitrário do 

Instituto Carlos Éboli. Hoje, a Comissão Nacional da Verdade chama esse laudo de técnico.  

 

4. Tais homens misteriosos nunca mais foram sequer mencionados, porque sua 

história era um conto do vigário, incapaz de se sustentar quando as tomadas de oitivas fossem 

realizadas, dado que todos falariam exatamente o que vieram a falar. Tais misteriosos comparsas 

dos homens da mala para o Sr. Josias só foram o pretexto para o sigilo que levou de roldão toda 

a transparência, toda a credibilidade dos exames, todas as provas contrárias ao regime que 

instalava o próprio sigilo completo e absoluto. Quase quarenta anos depois, tais homens 

misteriosos reaparecerão novamente, no Laudo pericial da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV, como a única “prova testemunhal” da colisão entre o ônibus e o opala, para reafirmar a 

versão que massacra o Sr. Josias Oliveira. Triste Comissão Nacional da Verdade, dando 

sobrevida ao que nem a ditadura teve condições de levar adiante. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 293  

DOCUMENTO: Despacho do Delegado de Resende-RJ, Waldir Guilherme,  em 23 de agosto 

de 1976. Apelação nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fl. 17. 

 

“Consoante o relatado pelo motorista LADISLAU BORGES (...), DETERMINO as medidas 

que seguem: 

a) Que a SVIG lance mão de todo o seu efetivo para a total elucidação do fato que estes autos 

cuidam de apurar, devendo prestar integral colaboração aos Drs. GIL CASTELO 

BRANCO e ROBERTO DE FREITAS VILLARINHO, respectivamente diretor do DTC 

e Chefe do Instituto Carlos Éboli (...) fica estabelecido o mais completo sigilo sobre o que 

destes autos conste ou vier a constar, a fim de que não venham a ser prejudicadas as 

investigações.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 294  

DOCUMENTO: Comissão Municipal da Verdade “Vladimir Herzog” – Câmara dos 

Vereadores do Município de São Paulo. “Relatório JK”. 19 de fevereiro de 2014, p. 6. 

 

“15 – Em 23 de agosto de 1976, Ladislau Borges, motorista do caminhão contra o qual o 

Opala que levava Juscelino Kubitschek se chocou na Rodovia Presidente Dutra, depôs ao 

delegado Waldir Guilherme, na Delegacia de Resende (RJ). Borges relatou, a respeito do 

‘acidente’ ocorrido na véspera, que, ‘em determinado momento, se acercaram dele três 

cidadãos de cor branca, magros, um dos quais trajando paletó claro e aparentando 26 anos de 

idade, de aproximadamente um metro e 72 centímetros de altura, e outros dois, também de cor 

branca, aparentando menos idade e de altura inferiores entre si, trajando roupas escuras. Que o 

primeiro deles disse ao declarante (Ladislau Borges) que os três eram passageiros do ônibus 

que bateu no Opala e dizendo textualmente que você não precisa ficar nervoso porque eu sou 

passageiro do ônibus que bateu no Opala, o motorista queria ir embora, mas nós não vamos 

sair daqui enquanto a perícia não chegar’. (Folha 6;Câmara Municipal de São Paulo Comissão 

da Verdade Vladimir Herzog Relatório JK  de 19 de fevereiro de 2014.). 

“16 – Com base no testemunho de Ladislau Borges, o delegado Waldir Guilherme determinou 

sigilo nas investigações, mas jamais foi apurado quem eram os três homens.” 

MATERIAL DE PESQUISA – 295  

DOCUMENTO: Depoimento de Ladislau Borges, motorista do Caminhão Scania-Vabis que 

colidiu com o Opala, prestado na delegacia de Resende-RJ em 23 de agosto de 1976. Apelação 

nº 4.537/78, II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, fl. 15 verso. 

 

“(...) que, em determinado momento, se acercaram do declarante três cidadãos de cor branca, 

magros, um dos quais trajando paletó claro e aparentando vinte e seis anos de idade, de 

aproximadamente um metro e setenta e dois centímetros de altura, e os outros dois também de 

cor branca, aparentando menos idade, de alturas inferiores entre si e inferior a do primeiro, 

trajando roupas escuras; que o primeiro deles disse ao declarante que os três eram passageiros 

do ônibus que havia batido no Opala, dizendo textualmente: ‘Você não precisa ficar nervoso 
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III.F.5. Conclusão: após a colisão, a máquina de mentiras entrou em cena para 

auxiliar a máquina de assassinatos – adulteração das provas – a árvore 

envenenada 

 

1. Após a colisão, com o ex-Presidente Juscelino Kubitschek morto, entrou em 

campo a máquina de mentiras de sustentação do regime militar: controle físico do local, com sua 

não preservação, adulteração das posições dos veículos, bloqueio de registros do motorista 

Geraldo Ribeiro, já dentro de um caixão, e do Presidente, em um lençol, sumiço do diário, 

tentativas de suborno do motorista de ônibus para assumir a colisão que nunca houve. 

 

2. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta do sumiço 

do diário. Significa não abrir a porta que levaria diretamente a Roberto Marinho e Armando 

Falcão, que sumiram das “investigações” e nunca esclareceram quem eram os militares que 

estavam elaborando ações contra Juscelino Kubitschek.  

 

3. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta para o 

General Golbery do Couto e Silva e seu interesse direto na morte de Juscelino Kubitschek. Não 

abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta do parceiro do General Golbery, 

General Figueiredo, acusado de tramar a operação “Código 12” contra Juscelino Kubitschek, e 

interessado direto em sua morte. 

 

4. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa trabalhar a partir das 

premissas que ele construiu para o caso, em contato íntimo com o promotor e amigo Castelo 

Branco. 

 

5. Não abrir a porta de Guilherme Romano é trabalhar a partir das premissas 

articuladas por ele e seu protetor, o amigo íntimo do Brigadeiro Villa-Forte, Golbery do Couto e 

Silva. 

porque eu sou passageiro do ônibus que bateu no Opala; o motorista quer ir embora mas nós 

não vamos sair daqui até a perícia chegar’; que, momentos depois chegaram junto do 

declarante dois homens brancos, trajando camisa da cor azul e gravata de cor que não se 

recorda, exatamente uniformes de motoristas, os quais procuraram saber do declarante se havia 

se ferido, ao que respondeu que sofrera pancada no braço direito, esclarecendo o declarante 

que a essa altura os três primeiros interlocutores ainda ali permaneciam; que, posteriormente, 

já com muitas pessoas no local, não mais avistou os três que se diziam passageiros nem os dois 

uniformizados de motoristas;” 



                                                                                                                                                                     

476 

 

 

6. Não abrir a porta de Guilherme Romano é repetir, quatro décadas depois, o 

enredo pensado por agentes da ditadura, que terão a vitória suprema: a de sua inteligência sobre 

a inteligência dos democratas. A da mentira sobre a verdade. Não abrir a porta de Guilherme 

Romano é fazer Golbery desaparecer, como a ele interessava. É não olhar os fatos. É fingir que 

eles não estão ali. É fingir que Guilherme Romano não está ali. Que Villa-Forte não está ali. Que 

Golbery não está ali. Que Armando Falcão não está ali. Que Roberto Marinho não está ali. 

 

7. Não abrir a porta de Guilherme Romano é mentir. É função dos que fazem 

diários desaparecerem, veículos mudarem de lugar, fotos desaparecerem e reaparecerem, que 

levam malas de dinheiro para motoristas pobres e negros para que assumam a culpa, dos que 

falam que Zuzu Angel dormiu ao volante, que Herzog se suicidou, que o ônibus bateu no Opala, 

que tudo isso é “técnico”. 

 

8. Não abrir a porta de Guilherme Romano faz a Comissão Nacional da Verdade 

ser mais um dos instrumentos da abertura sonhada por Golbery: aquela que deixou tudo igual. 

Aquela que deixou os violadores de direitos humanos falando que não violaram direitos 

humanos. Aquela que amedrontou pelo terror e depois disse que nunca praticou o terror. Não 

abrir a porta de Guilherme Romano, além de revelar uma preguiça dos investigadores atuais, 

revela que são submetidos mentalmente ao que os artífices do passado montaram como mentiras 

e bases cognitivas. 

 

9. Não abrir a porta de Guilherme Romano torna a investigação da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV uma mentira histórica, de proporções inaceitáveis. 

 

10. As provas adulteradas, fraudadas, manipuladas, criadas, distorcidas pela 

ditadura contra Juscelino Kubitschek não são “técnicas”, como afirma a CNV. São mentiras, 

como está provado. As descendências da mentira original continuam sendo mentiras. 

Lamentavelmente a CNV afirmou, sobre Juscelino Kubitschek, um amontoado de mentiras, a 

que deu o nome de “técnica”. NÃO É. São só mentiras. 

 

11. A investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre o “Caso JK” não tem 

legitimidade. 
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III. Eixos de Investigação: o “Caso JK” e a obrigatoriedade 

legal de investigação ampla, contextualizada e detalhada 
 

III.G. A árvore envenenada e seus frutos “técnicos”: fraude e baixa 

qualidade técnica dos documentos produzidos pela perícia da ditadura 

militar e seu acatamento pela Comissão Nacional da Verdade – CNV 
 

 

1. O Estado brasileiro já reconheceu diversas vezes que a máquina de mentiras da 

ditadura forjava laudos, mudava veículos de lugar, não preservava vestígios, produzia indícios, 

enfim, que era uma estrutura vertida a alterar provas e esconder evidências, destinada a proteger 

os poderosos do regime de violência, blindando-os com papéis, protegendo-os com a sua 

“técnica”. 

 

2. Em procedimento administrativo que analisa o ocorrido com Luiz Ghilardini, 

mais uma das vítimas da máquina de assassinatos articulada à máquina de mentiras, como em 

tantos outros, o Estado brasileiro foi explícito na declaração da Comissão Especial sobre Mortos 

e Desaparecidos Políticos, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República: “O processo foi deferido pela CEMDP por unanimidade, sendo esse mais um dos 

casos reveladores de que, naquele início de 1973, o sentimento de impunidade vivido pelos 

porões do regime militar já atingia um grau de degeneração suficiente para que as versões 

farsantes sobre fugas, atropelamentos, suicídios e mortes em tiroteio, não cuidassem mais 

de apagar as impressões digitais deixadas nas contradições gritantes dos próprios laudos 

forjados”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 296 

DOCUMENTO: “Ficha descritiva: Luiz Ghilardini.” Brasil. Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à verdade e à 

memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. 1ª Edição. Brasília: Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, 2007. Disponível em: 

<http://cemdp.sdh.gov.br/modules/desaparecidos/acervo/ficha/cid/159>, acessado em 30 de 

setembro de 2014. 

 

“O processo foi deferido pela CEMDP por unanimidade, sendo esse mais um dos casos 

reveladores de que, naquele início de 1973, o sentimento de impunidade vivido pelos porões 

do regime militar já atingia um grau de degeneração suficiente para que as versões farsantes 

sobre fugas, atropelamentos, suicídios e mortes em tiroteio, não cuidassem mais de apagar as 

impressões digitais deixadas nas contradições gritantes dos próprios laudos forjados”.  



                                                                                                                                                                     

 

 

478 

 

1. No caso presente, ocorreu (i) retirada de provas dos autos, que levariam à 

necessária investigação de figuras do regime, (ii) alteração das condições do local, com 

mudanças de posicionamento dos veículos e não preservação das pistas, (iii) determinação “por 

ordens superiores”, de retirada de fotografias, (iv) tentativa de suborno para confissão, (v) avaria 

fraudulenta do veículo periciado pelos próprios peritos responsáveis por seu exame, para a 

comprovação de sua tese, (vi) testemunhos unânimes coletados sobre a não colisão do ônibus 

com o opala, (vii) provas técnicas expedidas pelo IPT/SP e outros especialistas que contrariam o 

laudo apresentado pela ditadura, (vii) decisões judiciais que afastaram por completo, em todos os 

sentidos, as afirmações do laudo da ditadura, entre outros inúmeros eventos.  

 

2. Por que a Comissão Nacional da Verdade – CNV dá um tratamento 

diferenciado a Juscelino Kubitschek?  

 

III.G.1. Laudos “técnicos” da ditadura são rechaçados pelo Poder Judiciário: o 

festival de arbitrariedades, mentiras, insinuações e subjetivismos, afastado pelo 

Poder Judiciário, é acatado e defendido pela Comissão Nacional da Verdade – 

CNV  
 

1. O laudo que embasa as conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV 

sobre a morte de Juscelino Kubitschek limitou ao máximo seu escopo, tentando circunscrevê-lo a 

um reduzido e arbitrariamente escolhido conjunto de documentos “técnicos” que, produzidos 

para afirmar que a ditadura não teve responsabilidade, responderam que a ditadura não teve 

responsabilidade. Os frutos da árvore envenanada cumprem corretamente sua função: 

reproduzem a mentira original, advinda de (a) adulteração de posicionamento de veículos, (b) da 

subtração de diário que conduziria obrigatoriamente a Ministro da ditadura militar e empresário 

do regime, (c) da não preservação do local e (d) de outros procedimentos “técnicos”, da técnica 

de mentir, agora resgatados pela Comissão Nacional da Verdade – CNV como idôneos. 

 

2. O desastre de automóvel que matou Juscelino Kubitschek na Estrada Rio-São 

Paulo, anunciado na imprensa quinze dias antes de ocorrer, decorreu do fato de o opala dirigido 

por Geraldo Ribeiro haver se descontrolado, por motivo não conhecido, quando trafegava pela 

Via Dutra com destino ao Rio de Janeiro, derivando repentinamente para a esquerda, 

atravessando o canteiro central e passando para a pista de sentido reverso, onde veio a colidir 

violentamente por um caminhão Scania-Vabis. Tal ocorrência é incontroversa.  
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3. No inquérito no qual “o governo estava muito interessado”, acompanhado por 

Guilherme Romano “desde o início” e no qual o Sr. Villarinho adiantava os passos instrutórios 

pela imprensa antes que a polícia os executasse, os “técnicos” da ditadura afirmarão e buscarão 

provar por todos seus inidôneos meios que houve colisão entre o ônibus e o opala, jogando este 

para a pista contrária.  

 

4. A tentativa de criar o vínculo da colisão final entre o opala e o caminhão com 

uma colisão prévia, do opala com o ônibus, foi uma criação literária, só possível porque tudo foi 

alterado, nada foi preservado, tudo foi inventado e forjado.  

 

5. Era uma fraude pericial. 

 

6. Nenhuma testemunha lhe dava amparo, os exames “técnicos” foram refutados 

por outros exames técnicos juntados. O Juiz e o Tribunal de Alçada refutaram com severidade o 

que lhes foi apresentado.  

 

7. Distorcendo fatos, selecionando vestígios, deixando de anexar fotos, ignorando 

testemunhas, estendendo interpretações, forjando conclusões, dando saltos retóricos, silenciando 

sobre fatos ocorridos, avariando o próprio veículo periciado, mudando os veículos de posição, 

enfim, os peritos da ditadura afirmaram que o ônibus da Viação Cometa seria dirigido com 

velocidade incompatível (velocidade essa declarada pelos “laudos” após erros grosseiros de 

cálculo e sem comprovação), não conseguindo reação eficaz de frenagem diante do opala (este 

posicionado parcialmente na faixa da esquerda), o que teria provocado uma colisão tangencial do 

setor dianteiro do ônibus com o automóvel, resultando daí a alteração da trajetória deste, que 

então atravessaria o canteiro central, atingindo a pista contrária, sendo colidido pelo caminhão 

“Scania-Vabis”.  

 

8. O trabalho da máquina de mentiras da ditadura foi dar sustentação “técnica” a 

essa tese, que permitiria – que coincidência! – que nunca fossem ouvidos os citados no diário 

que Guilherme Romano subtraiu do quadro probatório e entregou para o General Golbery, bem 

como os militares que eles deveriam esclarecer quem eram.  
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9.  Sem o diário que leva aos militares, sem veículos na posição correta, 

adulteradas as condições do local, os peritos da máquina de mentiras da ditadura iniciaram seu 

trabalho cotidiano: produzir mentiras. Hoje, essas mentiras recebem o salvo-conduto da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV, e são chamadas de trabalho técnico e sério. Afirmamos 

com serenidade: os laudos da ditadura sobre a morte de Juscelino Kubitschek, como tantos 

outros, são mentiras feitas para apagar os registros de um regime político que perseguiu e 

matou adversários, e depois chamou seus escribas, para assinar embaixo dos assassinatos, 

dando-lhes uma aparência “técnica” de acidente. 

 

10. Diversas foram as testemunhas ouvidas no inquérito policial “de muito 

interesse do governo”. Todas negaram a tese dos peritos da ditadura. As duas decisões judiciais 

revelaram que eles eram aquilo que eles de fato eram:  NADA TÉCNICOS. 

 

11. Hoje, seu festival de arbitrariedades e mentiras está sendo aceito e defendido 

pela Comissão Nacional da Verdade – CNV, ao afirmar que houve colisão entre o ônibus guiado 

por Josias Oliveira e o opala guiado por Geraldo Ribeiro, o motorista de Juscelino Kubitschek.  

 

12. A ditadura militar e a Comissão Nacional da Verdade – CNV afirmam que 

houve colisão entre o ônibus e o opala.  

 

13. As testemunhas que estavam no ônibus afirmam o seguinte: 

 

TESTEMUNHA DEPOIMENTO 

1. NAZILI JOSÉ 

MALUF 

 

“(...) esclarece, também, não estar o ônibus dirigido pelo acusado 

em velocidade excessiva e que, QUANDO SE DEU O EVENTO, 

OS VEÍCULOS SE DISTANCIAVAM DE DEZ A QUINZE 

METROS, NÃO TENDO HAVIDO QUALQUER CHOQUE 

ENTRE AMBOS”. (fls. 646 da Apelação no 4537/78; sentença 

judicial, p.14) 

TESTEMUNHA DEPOIMENTO 
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2. JOSÉ MARIA DE 

SOUZA 

 

“(...) que viajava numa poltrona ao lado do corredor, tinha visão 

ampla da frente, observando o veículo sinistrado à direita, sendo 

que o ônibus dirigido pelo acusado trafegava à esquerda, 

precisando o momento em que o automóvel derrapou, saindo para 

a esquerda, obliquamente, invadindo a pista contrária, mas bem à 

frente do ônibus; ‘que tanto o ônibus quanto o automóvel 

trafegavam quase na mesma velocidade, eis que já vinham 

seguindo nessa distância a um quilômetro, mais ou menos; que era 

pouco o movimento, facultando ao depoente observar o modo 

como o motorista trabalhava; que quando o automóvel citado, um 

chevrolet verde claro, como apurou depois, atravessou a pista, o 

motorista do ônibus segurou o coletivo, firme no freio, dando uma 

freada, sob pressão, de modo que a parte da frente viesse a baixar; 

que ao mesmo tempo guinou o ônibus para a direita, parando no 

acostamento, e foi quando o depoente ouviu uma batida na pista 

contrária’; Salienta, outrossim, que o ônibus dirigido pelo acusado 

trafegava em velocidade normal de estrada, ou seja, 80 km 

horários. E prossegue na alegação de que quando o acusado 

comunicou a ocorrência da peça acusatória ao Posto da Polícia 

Rodoviária, nenhum dos passageiros do coletivo fez qualquer 

comunicação ou reclamação ao guarda contra o acusado e que EM 

NENHUM MOMENTO O ÔNIBUS DIRIGIDO PELO 

ACUSADO CHEGOU A ENCOSTAR  NO OPALA, NÃO 

TENDO, IGUALMENTE, HAVIDO CHOQUE ENTRE O 

OPALA E O ÔNIBUS”. (fls. 645 da  Apelação no 4537/78; 

sentença judicial, p. 13)  

3. CÉLIO BENEDITO 

BELTRAMI 

 

“ELE NÃO BATEU NO CARRO DO PRESIDENTE, como 

andaram falando. ELE DEU FOI ESPAÇO PARA O OPALA 

PASSAR. Sem controle, o carro atravessou para o outro lado e 

bateu no caminhão” (Depoimento à Reportagem “Mataram JK?” 

Caros Amigos, agosto de 1997) 

4. DANILO MARTINS 

DE LIMA 

 

“(...) testemunha não presencial, dá-nos conta de que ‘O 

DEPOENTE NÃO SENTIU NENHUMA BATIDA E NEM 

OUVIU DE QUALQUER PASSAGEIRO COMENTÁRIOS A 

RESPEITO DE BATIDA ENTRE O ÔNIBUS E O VEÍCULO 

ACIDENTADO OPALA’; ‘... que após o fato o motorista 

acusado voltou à direção do ônibus com muita tranquilidade e 

conduziu o mesmo até esta cidade, tendo o ônibus chegado no 

horário normal; que o acusado, melhor esclarecendo, conduziu o 

ônibus a partir do acidente com muita segurança e senhor de si; 

que tanto antes quanto depois do acidente a velocidade do ônibus 

era normal”. (fls. 646 da Apelação no 4537/78; sentença judicial, 

p. 14). 
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5. ANGELA MALUF 

HONSI 

“(...) textualmente afirma que ‘a depoente estava no ônibus da 

Viação Cometa, quando houve o acidente noticiado, tendo a 

mesma notado, na oportunidade, que o ônibus ia normalmente, 

com uma velocidade normal; que está acostumada a viajar de 

ônibus e sempre pela Viação Cometa; que estava no terceiro ou 

quarto banco, ao lado da janela, sendo que viu, no momento do 

acidente, que o automóvel, como se fora uma bola, atravessar ao 

lado do ônibus; que apenas percebeu que esse veículo colidiu na 

outra pista, com uma carreta ao que lhe parece, que vinha vindo do 

outro lado da pista; que a depoente estando dentro do ônibus da 

Viação Cometa, NÃO VEIO A PERCEBER QUALQUER 

MOVIMENTO DENTRO DO ÔNIBUS, OU MELHOR 

ESCLARECENDO, QUALQUER CHOQUE NO ÔNIBUS’. AO 

FINAL, AFIRMA QUE ‘O ÔNIBUS NÃO BATEU NO 

AUTOMÓVEL’”. (fls. 645-6 da Apelação no 4537/78; sentença 

judicial, p.13-14). 

6. PAULO OLIVER 

(10/12/1976; 23/06/1977 

e 03/07/1996) 

 

“(…) que ocupou uma poltrona na terceira fileira, atrás do 

motorista e, por ocasião do evento, o depoente achava-se sentado 

no  braço da poltrona, observando a estrada; (…) NÃO TENDO 

O DEPOENTE NOTADO OU SENTIDO O IMPACTO DO 

COLETIVO CONTRA A TRASEIRA DO OPALA (…)”.  

(Depoimento prestado em 10 de dezembro de 1976, Delegacia de 

Resende; Apelação no 4537/78, fls. 381-82)  

“(...) o depoente, ao sair de São Paulo, estava sentado na poltrona 

localizada ao lado do corredor, na fileira do lado direito, isto é, do 

lado oposto ao do motorista; o ônibus não tinha porta que separava 

a cabine do motorista; (...) do local onde se encontrava estava há 

aproximadamente um metro do motorista do ônibus; (...) [o 

depoente] manteve-se sempre atento para a estrada Presidente 

Dutra; (...) O ÔNIBUS DA VIAÇÃO COMETA ESTAVA 

DISTANTE DO AUTOMÓVEL OPALA 

APROXIMADAMENTE VINTE METROS QUANDO 

ACONTECEU O ACIDENTE COM O AUTOMÓVEL OPALA; 

(...) SE O RÉU NÃO TIVESSE BRECADO, O ÔNIBUS 

BATERIA NO AUTOMÓVEL OPALA; (...) desceu do ônibus 

depois do acidente (...); retornou mais uma vez ao local 

especificado (...) pegou a primeira página do livro onde tinha uma 

dedicatória do autor do livro à pessoa (...); embaixo da assinatura 

do autor do livro tinha o telefone do autor do livro; (...) o sobrinho 

do autor do livro deu um telefone que seria da casa do ex-

Presidente, a vítima Juscelino; (...) D. Sarah, esposa da vítima 

Juscelino, a qual atendeu o telefonema;  D. SARAH DISSE AO 

DEPOENTE INICIALMENTE QUE NÃO ACREDITAVA NA 

NOTÍCIA, AFIRMANDO AO DEPOENTE: ESTE ANO JÁ 

MATARAM MEU MARIDO DUAS VEZES’”. (Depoimento 

prestado em 23 de junho de 1977, na 2a Vara Criminal de São 

Paulo.  Apelação nº 4537/78, fls. 508-508v.)  
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7. CID VIANA 

MONTEBELO 

“QUE O DEPOENTE NÃO PERCEBEU NENHUMA 

BATIDA (...)”. (Depoimento prestado em 8 de junho de 1977, por 

precatória à 23a. Vara Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de Direito 

Sérgio Cavalieri Filho; Apelação no 4537/78, II Tribunal de 

Alçada do RJ, fls. 592-3). 

8. JOSÉ TABOADA 

CABALLO 

 

“(...) QUE NÃO SENTIU NENHUMA BATIDA (...)”. 

(Depoimento prestado em 8 de junho de 1977, por precatória à 

23a. Vara Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de Direito Sérgio 

Cavalieri Filho; Apelação no 4537/78, fls. 591-2) 

9. GUILHERME HABIB 

 

“(…) QUE TAMBÉM NÃO VIU O ÔNIBUS COLIDIR COM 

ALGUM VEÍCULO (...)”. (Depoimento prestado em 6 de julho 

de 1977, por precatória à 23a. Vara Criminal do Rio de Janeiro, 

Juiz de Direito Sérgio Cavalieri Filho; Apelação no 4537/78, fls. 

596-596-v) 

10. CARLOS 

BENEVENUTO 

GUISARD KOEHLER 

 

“(...) NÃO PODE AFIRMAR SE HOUVE OU NÃO 

ALGUMA BATIDA (...); (...) QUE A PISTA ONDE O 

ACIDENTE NÃO CHEGOU A SER INTERDITADA PORQUE 

OS DOIS VEÍCULOS QUE SE CHOCARAM SAÍRAM DA 

PISTA E NA PISTA ONDE O ÔNIBUS DIRIGIDO PELO 

ACUSADO SE ENCONTRAVA NÃO HOUVE TAMBÉM 

QUALQUER  INTERDIÇÃO; QUE MUITOS VEÍCULOS 

PARARAM PARA VER O ACIDENTE, POR CURIOSIDADE 

(...)”. (Depoimento prestado em 6 de julho de 1977, por precatória 

à 23a. Vara Criminal do Rio de Janeiro, Juiz de Direito Sérgio 

Cavalieri Filho; Apelação no 4537/78, fls. 597-597-v) 

11. CID VIANA 

MONTEBELO 

 

“(…) que o declarante adquiriu a passagem (…) na poltrona 16; 

(...) NÃO PODENDO PRECISAR, ENTRETANTO, SE DE 

FATO O ÔNIBUS EM QUE VIAJAVA ABALROOU O 

AUTOMÓVEL EM QUE VIAJAVA O EX-PRESIDENTE E 

SEU MOTORISTA ANTES DE O MESMO HAVER 

TRANSPOSTO O CANTEIRO DIVISÓRIO DAS PISTAS 

(...)”.  (Depoimento prestado em 24 de agosto de 1976, Delegacia 

de Resende; Apelação no 4537/78, fls. 21). 

 

14. As testemunhas foram cotejadas com outras diversas provas, de cunho 

analítico, como o Laudo de Tintas do IPT-SP, o Parecer Técnico do CENTRO DE 

TECNOLOGIA E TRANSPORTE, produzido pelo engenheiro Antonio Luiz de Carvalho, e o 

Laudo do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, apresentados a pedido da Viação Cometa. 

Basicamente, tais manifestações afirmavam o caráter inacreditavelmente irresponsável dos 

trabalhos dos peritos da ditadura, que inventavam hipóteses, generalizavam pressuposições, 
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criavam cenários inexistentes, para, depois de toda a incerteza existente no campo da análise, 

fazer um salto retórico miraculoso, que terminaria por levá-los a uma certeza no campo da 

conclusão. A sua conclusão tão avidamente buscada: encontrar um responsável que não fosse o 

regime a quem serviam. 

  

15. Essa discussão foi detalhadamente travada nos autos da ação judicial. Foi 

provado que os laudos dos peritos oficiais não apresentavam análises técnicas, mas meramente 

um conjunto retórico, baseado em hipóteses que eles mesmos forjaram, com o arbítrio de que 

eram donos, com a impunidade de quem tem o aparato repressivo como garantia e patrão.  

 

16. O Poder Judiciário, analisando os laudos que a máquina de mentiras lhe 

entregava, em cotejo com os pareceres e laudos técnicos apresentados pela Viação Cometa e 

com os testemunhos, disse não. Por duas vezes.  

 

17. Afirmou que os produtos da máquina de mentiras eram peças ficcionais, de 

qualidade inaceitável. Simplesmente não contavam a verdade sobre os fatos, dada a quantidade 

de procedimentos técnicos forçados, criativos, “contrários à lei da física”.  

 

18. A colisão inventada entre o ônibus e o opala, pelos “peritos”, para livrar a 

ditadura militar, foi repudiada pelo Poder Judiciário, em todos os momentos em que analisou a 

questão. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 297 

DOCUMENTO: Apelação no 4537/78, Tribunal de Alçada do RJ.  

 

“Ora, no melhor e mais apurado exame dos referidos depoimentos, forçados somos a admitir, 

SEM QUALQUER RESQUÍCIO DE DÚVIDA, COMO PONDERÁVEIS AS PALAVRAS 

DA DEFESA, POR OCASIÃO DE SUAS RAZÕES FINAIS: OUVIRAM-SE, NESTES 

AUTOS, NADA MENOS DE NOVE PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NO ÔNIBUS, 

SENDO QUATRO ARROLADAS COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. TODAS 

ELAS, SEM EXCEÇÃO, DE FORMA UNÍSSONA E UNIFORME, AFASTAM 

INTEIRAMENTE A POSSIBILIDADE DE QUALQUER CHOQUE ENTRE O 

ÔNIBUS E O OPALA (...)”. (Apelação no 4537/78, Tribunal de Alçada do RJ, fls. 647)  

 

“A verdade é uma só: NINGUÉM TEVE CONHECIMENTO DO ABALROAMENTO 

DO OPALA PELO ÔNIBUS, nem mesmo o guarda-rodoviário que compareceu ao local 

e que foi notificado da ocorrência pelo motorista do coletivo. Ninguém percebeu a 

ocorrência do fato questionado. Ninguém o comentou. E tal coisa seria impossível se 

tivesse ocorrido aquele choque.” (fls. 647-648 da Apelação no 4537/78, II Tribunal de 
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Alçada do RJ)”. 

 

“(...) o que afirmaram as testemunhas arroladas, tanto pela acusação como pela defesa, 

passageiras do coletivo. NENHUMA DELAS DECLAROU TER VISTO OU 

PERCEBIDO O ÔNIBUS BATER NO OPALA, O QUE FATALMENTE NÃO LHES 

ESCAPARIA, SE NA VERDADE TIVESSE SE DADO O CHOQUE (...)”. (Apelação no 

4537/78, II Tribunal de Alçada do RJ, fls. 725) 

 

19. A Comissão Nacional da Verdade – CNV fez algo inaceitável: ignorou tudo o 

que foi provado contra a máquina de mentiras, todas as impugnações lógicas, fáticas e jurídicas 

aos laudos forjados, e reeditou as mentiras que já haviam sido desmascaradas, resgatando a 

conclusão preparada pela ditadura sobre a morte de Juscelino Kubitschek, fazendo a invenção da 

colisão entre o ônibus e o opala reaparecer.  

 

20. Para isso, a Comissão Nacional da Verdade – CNV teve que realizar uma 

“investigação” que ignora o sumiço do diário operado por Guilherme Romano, a mudança na 

posição dos veículos, a falta de preservação do local, e tudo o que de fato existiu e que 

contraria os laudos da ditadura. Para conseguir esse resgate da versão da ditadura sobre a 

morte de Juscelino Kubitschek, a Comissão Nacional da Verdade – CNV teve que DEIXAR DE 

VER O QUE ACONTECEU, VER O QUE NINGUÉM VIU E FALAR O QUE A DITADURA 

PREPAROU PARA SER FALADO. Finalmente, após tais procedimentos “técnicos”, a 

“investigação” da Comissão Nacional da Verdade – CNV pode dar as mãos para os peritos da 

ditadura e afirmar: houve a colisão entre o ônibus e o opala, o regime militar não foi o 

responsável pela morte de Juscelino Kubitschek.  

 

21. O problema com essa conclusão da Comissão Nacional da Verdade – CNV é 

que ela NÃO CORRESPONDE À VERDADE.  

 

22. Esteiando-se na singular técnica do Instituto Carlos Éboli, a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV resgata a coleção de erros, suposições, presunções e obscuridades 

contidas em seus produtos organizadores de mentiras, integrados por um conjunto de “laudos” 

notáveis por não provarem nada, por serem baseados em fraude do início ao fim e por terem sido 

rechaçados pelo Poder Judiciário.   

 

23. Da atividade da máquina de mentiras nascerão três frutos diletos, depois das 

“ordens superiores” para mudar os veículos de lugar, não preservar o local, sumir com 
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fotografias (fotografias que vão para os porões com um nome, para retornar décadas depois com 

outro, “tecnicamente”, claro): (i) o “Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego com 

Mortes”, no. 136/76, de 22 de agosto de 1976, elaborado por Nelson Ribeiro de Moura e Haroldo 

Ferraz (fls. 106 a 119 da apelação no. 4537/78), (ii) o “Laudo de Vistoria e de Identidade de 

Tinta”, no. 14055, de 10 de setembro de 1976 (fls. 120-162 da apelação no. 4537/78), elaborado 

a pedido do Diretor do Departamento Técnico-Científico do Rio de Janeiro, Francisco Gil 

Castelo Branco, o “leal amigo” do Promotor que fará a acusação (o mesmo Promotor tão alegre 

de ter contado, “desde o início”, com o acompanhamento de Guilherme Romano, o “amigo 

maior de Golbery”) e (iii) o “Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego 

(Complementar)”, no. 634566, de 23 de agosto de 1976, elaborado por Sergio de Souza Leite e 

Nelson Ribeiro de Moura (fls. 166 a 316 da apelação no. 4537/78). 

 

24. Esses conjunto de “laudos” integra o salvo conduto que a Comissão Nacional 

da Verdade – CNV estende, em relação à morte de Juscelino Kubitschek, para o Brigadeiro 

Newton Villa-Forte, o General Golbery do Couto e Silva, o General João Baptista Figueiredo, o 

Brigadeiro João Paulo Burnier, Guilherme Romano, o chileno Contreras Sepúlveda, a Operação 

Condor e toda a rede vinculada ao regime militar que queria assassiná-lo. 

 

25. Tais “laudos” FORAM RECHAÇADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, EM 

DOIS JULGAMENTOS, E AFASTADOS TECNICAMENTE DURANTE A PRODUÇÃO 

PROBATÓRIA QUE TENTAVA INCRIMINAR O SR. JOSIAS OLIVEIRA, AO FINAL 

INOCENTADO.   

 

26. Mas a Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK,  não olha 

para o que aconteceu, olha para o que nunca aconteceu e chama de “verdade” o que o 

Golbery do Golbery postou no processo, depois de ter retirado o que lhe interessava e 

conduzido a investigação como melhor lhe convinha.  

 

27. O laudo pericial da Comissão Nacional da Verdade – CNV em relação à 

morte de Juscelino Kubitschek, avisada em fevereiro e noticiada quinze dias antes – no exato 

local e da exata maneira que veio a ocorrer em 22 de agosto de 1976 –, ignora e OCULTA o 

conteúdo dos trabalhos técnicos que confrontaram e desmoralizaram a máquina de mentiras logo 

ali, em 1977-1978, na ação judicial que terminou com a declaração de inocência de Josias 

Oliveira.  
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28. Os trabalhos técnicos que desconstruíram a máquina de mentiras já na 

tenebrosa década de 1970, revelando as suas incontáveis falácias são (i) o parecer técnico do 

CENTRO DE TECNOLOGIA E TRANSPORTE, produzido pelo engenheiro Antonio Luiz de 

Carvalho (fls. 520-523 da Apelação no 4537/78), (ii) os Laudos do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT/SP-USP (fls. 520-523 da Apelação no 4537/78) e (iii) 

o Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em acidentes de trânsito 

(fls. 530-77 da Apelação no 4537/78). 

 

29. Como apontam os mencionados trabalhos técnicos, além de erros basilares de 

cálculos, os “laudos” apresentados são compostos por inúmeras afirmações arbitrárias 

desprovidas de qualquer comprovação e construídas a partir de presunções hipotéticas e 

subjetivismos, completamente estranhos à técnica pericial séria e escorreita. 

 

30. Esse fato, somado à tentativa dos laudos do Instituto Carlos Éboli de torturar a 

realidade até que nela se encaixasse álibi perfeito (o “motorista que veio correndo, matou o 

Presidente e confessou”, vindo depois, quem sabe, até “a suicidar-se de tristeza”, como já 

adiantava o folhetim amigo do SNI, O Cruzeiro), foi detalhadamente confrontado pelo Perito 

Criminal Alfredo Ambrósio, contratado pela Viação Cometa, o que veio a ser amplamente 

confirmado pelo Poder Judiciário.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 298 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito, sobre o Laudo de Exame de Local e o Laudo de Exame de Local 

Complementar (fls. 550-551 da Apelação no 4537/78) 

 

“Nos desenhos junto aos laudos observa-se que foram assinalados 50,90 metros de rastros de 

frenagem, como consta do item ‘a’) do capítulo ‘AUTO-ÔNIBUS (No 3148 – VIAÇÃO 

COMETA)”, abaixo transcrito:  

‘a) na pista de acesso ao Rio de Janeiro (pela qual provinha), iniciando-se a 

32,00m (trinta e dois metros) após o término da curva, com desenvolvimento à 

direita, anteriormente descrita, foram assinalados rastros de frenagem produzidos 

pelo coletivo, os quais, iniciando-se na extremidade esquerda da pista e alinhando-

se em ligeiro desvio direcional à direita, se prolongam pela extensão de 50,90 

(cinquenta metros e noventa centímetros). 

Já no item ‘b’), esclarecem: 

 ‘b) a referida frenagem não foi efetuada por rodas inteiramente bloqueadas, vez 

que estão perfeitamente definidos os desenhos relativos às bandas de rodagem dos 



                                                                                                                                                                     

 

 

488 

pneumáticos, os quais, diga-se de passagem, ressalvadas as distorções ocorrentes, 

situam-se em perfeita correspondência com os dois pneus que guardeciam o ônibus 

e cujas fotos respectivas constam do laudo oferecido pelo Instituto de 

Criminalística de São Paulo.’ 

Entretanto, deve-se assinalar que em NENHUM DOS ITENS OU CAPÍTULOS DE 

AMBOS OS LAUDOS ESSES VESTÍGIOS DE FRENAGEM FORAM 

DEVIDAMENTE LEVANTADOS ou modelados através dos processos modernamente 

empregados, como películas próprias ou fotografias em tamanho natural ou em reduções 

devidamente milimetradas demonstrando, assim, todos os mínimos detalhes e defeitos 

existentes e que pudessem servir para posterior confronto. Não, ao contrário, os srs. peritos, 

pura e simplesmente demarcaram os vestígios de frenagem e de derrapagem que encontraram 

na pista São Paulo-Rio de Janeiro e que seriam pertinentes ao acidente em questão, para uma 

análise posterior, à luz do dia, como se depreende do item ‘e’ do capítulo ‘5) DE OUTROS 

ELEMENTOS’ do 1o laudo pericial, abaixo transcrito:  

‘e) A totalidade dos rastros de frenagem e derrapagem, encontrados no local e 

pertinentes ao acidente, por sua importância, foram devidamente demarcados para 

análise posterior, à luz do dia;’  

Deste modo, os srs. Peritos oficiais chegaram ao local da ocorrência muito tempo depois 

do fato ter acontecido, quando já era noite e intenso o volume de tráfego (…). Deduz-se, 

portanto, a partir desses esclarecimentos, que essa pista, orientada no sentido São Paulo-

Rio de Janeiro não ficou interditada e nem interrompida em decorrência do acidente, 

uma vez que nada havia nela, bem como que era de grande intensidade o volume de 

tráfego no local, com a passagem de inúmeros veículos, de pequeno e grande porte, 

inclusive ônibus e caminhões. Entretanto, os srs. Peritos, talvez utilizando-se de uma 

técnica nova, ainda não desenvolvida no exterior e nos outros estados brasileiros, 

conseguiram muito facilmente localizar, demarcar e principalmente medir os vestígios de 

frenagem deixados apenas por um deles, apesar dos milhares tipos de pneumáticos 

similares que por ali passaram. E mais, posteriormente e sem qualquer outro 

levantamento especializado e nos moldes das técnicas recomendadas, identificaram-nos 

com outros pneumáticos existentes num determinado tipo de veículo, isso sem mencionar 

quaisquer pormenores que realmente indicassem os defeiros apresentados e que servissem, 

sem sombra de dúvida, prontamente de confronto, como por exemplo: desgastes, falta de 

substância, existência de pedras nos desenhos da banda de rodagem e outras anormalidades. 

Assim, pois, para chegar-se a uma conclusão categórica de que são os mesmos pneus é 

necessário que se confrontem tais anormalidades. (…) Entretanto, no presente caso, os srs. 

Peritos oficiais tão somente encontraram marcas deixadas por pneumáticos de um veículo que 

estariam, ou não, relacionadas com a ocorrência em questão, uma vez que a estrada não ficou 

interrompida, permitindo, assim, a passagem de milhares de veículos, grande parte deles 

dotados do mesmo tipo de pneumáticos e procedentes de um trecho recentemente recapado, e, 

portanto, com asfalto de consistência ainda amolecida e deixando inúmentos vestígios no 

trecho não recapeado da mesma pista, orientada no sentido São Paulo – Rio de Janeiro, pois 

como se pode observar perfeitamente nas fotografias que ilustram os laudos oficiais.  
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Os srs. Peritos oficiais, porém, sem qualquer sombra de dúvida e desprezando todas as 

técnicas e cautelas recomendadas e necessárias, identificaram-nas como sendo não 

apenas iguais ou semelhantes, mas sim como sendo, indubitavelmente, como deixadas por 

um só e determinado veículo, sem provar coisa alguma. Ao contrário, apenas lançaram 

mão de um processo novo em criminalística, realmente revolucionário e descoberto pelos 

quatro ilustres signatários dos laudos oficiais do Rio de Janeiro e ainda totalmente 

desconhecido, pois, não foi apresentado em qualquer Congresso ou Encontro Nacional, 

ou mesmo Internacional de Criminalística e denominado de ‘MÉTODO 

OLHÔMETRO’. Assim, pois, utilizando esse método recentemente por eles descoberto e 

ainda não revelado no campo da Criminalística, chegaram a uma conclusão categórica:  

‘capítulo IV.V.II’ do laudo pericial complementar: ‘AUTO-ÔNIBUS (NO 3.148 – 

VIAÇÃO COMETA) – a) na pista de acesso ao Rio de Janeiro (pela qual provinha), 

iniciando-se a 32,00 (trinta e dois metros) após o término da curva, com 

desenvolvimento à direita, anteriormente descrita, foram assinalados rastros de 

frenagem produzidos pelo coletivo, os quais, iniciando-se na extremidade esquerda 

da pista e alinhando-se em ligeiro desvio direcional a direita, se prolongam pela 

extensão de 50,40 m (cinquenta metros e noventa centímetros;’ 

Assim, apesar da importância dada pelos srs. Peritos aos vestígios de frenagem encontrados no 

local e que podem, ou não, estar relacionados com o acidente em causa, simplesmente não os 

utilizaram para calcular a provável velocidade do veículo que os produziu. Aliás, sequer 

esclareceram como foram medidos os 50,90 metros de frenagem, isto é, se as medidas foram 

tomadas a partir de cada roda e depois somadas, tirando-se a média aritmética, resultante no 

total de 50,90 metros. De outro lado, igualmente nos seus trabalhos não esclareceram se da 

medida total acima foi descontada a distância entre eixos, uma vez que as fotografias desses 

vestígios e que se acham juntadas aos laudos permitem esclarecer que eles se confundem com 

todas as rodas do veículo que os deixou, e, de acordo com a técnica recomendada e 

reconhecida internacionalmente, essa distância entre eixos deve ser descontada da distância 

total de frenagem, pois, quem assim não proceder certamente incorrerá em erro grave e que 

resultará num cálculo matemático igualmente errado (…)”.  

 

31. Essas análises foram ancoradas nos inúmeros depoimentos que atestaram a 

não preservação do local e o intenso e pesado tráfego que se seguiu à descoberta de que era o 

ex-Presidente Juscelino Kubitschek quem ali jazia. 

 

TESTEMUNHA DEPOIMENTO 

1. LAFAIETE COSTA 

BACELAR – guarda da polícia 

rodoviária 

 

“(...) soube do fato (...) quando se encontrava no posto de 

Patrulha Rodoviária, neste município, cerca das 18:00 e 

dez minutos, esclarecendo que a notícia ali chegou ao 

conhecimento do inspetor SIDNEY PIMENTEL, através 

da transmissão do Pedágio via rádio; que partiu para o 
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local na companhia do patrulheiro JOÃO BERNARDO 

DE SOUZA; que, chegando ao local, ali chegava outra 

patrulha, chefiada pelo patrulheiro Fernando Fraga com 

material de sinalização especial que não chegou a ser 

usado porque não havia perigo de outros acidentes, EIS 

QUE OS AUTOS COLIDIDOS ESTAVAM FORA 

DA PISTA DE ROLAMENTO E, POR OUTRO 

LADO, O ELEVADO NÚMERO DE VEÍCULOS 

QUE PASSAVAM, ATRAÍDOS PELO 

ACONTECIDO, NÃO PROVOCAVAM O 

CONGESTIONAMENTO DA PISTA, DEIXANDO-A 

SEMPRE LIVRE (...)”. (depoimento de fls. 28-28v da 

Apelação no 4537/78); 

2. SYDNEI PIMENTEL – 

Inspetor da polícia rodoviária 

 

“Que ficou no local por aproximadamente duas horas; 

QUE A PISTA NÃO FICOU INTERDITADA APÓS 

O ACIDENTE; (...) que em virtude da sinalização e dos 

boatos de que a vitima teria sido o ex-Presidente 

Juscelino, havia muitos curiosos no local dos fatos; que 

não sabe informar a que horas chegaram os peritos de 

Barra Mansa, uma vez que teriam chegado após a retirada 

do depoente; (...) que não sabe informar se a perícia foi 

feita no mesmo dia dos fatos; que os peritos se 

movimentaram no local aproximadamente durante uma 

semana; que sabe que tiraram fotografias na hora e após 

os fatos;”. (depoimento de fls. 439 da Apelação no 

4537/78) 

3. CARLOS BENEVENUTO 

GUISARD KOEHLER – 

passageiro do ônibus 

 

“(...) NÃO CHEGOU A SER INTERDITADA 

PORQUE OS DOIS VEÍCULOS QUE SE CHOCARAM 

SAÍRAM DA PISTA E NA PISTA ONDE O ÔNIBUS 

DIRIGIDO PELO ACUSADO SE ENCONTRAVA 

NÃO HOUVE TAMBÉM QUALQUER  INTERDIÇÃO; 

QUE MUITOS VEÍCULOS PARARAM PARA VER O 

ACIDENTE, POR CURIOSIDADE (...)”. (depoimento de 

fls. 597-597-v; Apelação no 4537/78) 

4. JOSÉ MARIA DE SOUZA – 

passageiro do ônibus 

 

“que NEM UMA [SIC] DAS PISTAS DA RODOVIA, 

NO LOCAL DO ACIDENTE, FOI INTERDITADA, 

CONSTITUTINDO-SE EM VERDADEIRA 

CALAMIDADE, COM VEÍCULOS EM AMBOS OS 

SENTIDOS, ENQUANTO QUE PESSOAS 

ATRAVESSAVAM AS DUAS CITADAS PISTAS; 

QUE ACONTECEU QUE VEÍCULOS, INCLUSIVE 

ÔNIBUS, FREAVAM DEFRONTE AO LOCAL DO 

ACIDENTE, OU ANTES, OU DEPOIS”. (depoimento 

de fls. Fls. 465-466, Apelação no 4537/78) 
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5. ANGELA MALUF HOMSI – 

passageira do ônibus 

 

“pelo que viu a depoente a pista não chegou a ser 

interditada no espaço de tempo em que o ônibus esteve 

paro[sic] no acostamento”.  

(depoimento de fls. Fls. 490-491, Apelação no 4537/78) 

6. GUILHERME JORGE 

HABIB - passageiro do ônibus 

 

“que a pista onde houve o acidente não chegou a ser 

interditada (...) e na pista onde o ônibus dirigido pelo 

acusado se encontrava, não houve também qualquer 

interdição”. 

(depoimento de fls. Fls. 597-597v, Apelação no 4537/78 

7. DANILO MARTINS DE 

LIMA - passageiro do ônibus 

 

“que o depoente no ponto em que estava não viu 

nenhuma interdição nas pistas”. 

 (depoimento de fls. Fls. 610-610-v, Apelação no 

4537/78) 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 299 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito (fls. 543-546 da Apelação no 4537/78) 

 

“Como já ficou dito anteriormente, os srs. peritos oficiais não descreveram as características 

importantes da curva à direita localizada na pista orientada no sentido São Paulo-Rio de 

Janeiro. Na realidade, estabeleceram, isso sim, uma confusão entre o raio verdadeiro da curva, 

que esclareceram ser de 63,50 metros (desenho anexo aos laudos), raio aproximado de 130,00 

metros e raio de visão superior a 150,00 metros. De outro lado, nos desenhos junto aos laudos 

oficiais as curvas desenhadas não se definem. O correto, o certo, o verdadeiro, como já foi 

dito, seria um levantamento topográfico (em escala), realizado por meio de aparelhagem 

adequada, constando todas as características técnicas da curva, com o seu raio exato. 

Desprezando todas as características técnicas da curva, posteriormente utilizaram desta 

para calcular a velocidade crítica nela permitida. 

Ora, é evidente que, admitindo-se três valores diferentes para um raio de curva, como se 

poderá calcular a sua velocidade crítica? A resposta é uma só: IMPOSSÍVEL! Quem 

assim o fizesse estaria induzindo a erro grave, com consequência igualmente grave. E NA 

REALIDADE, FOI O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. DESPREZANDO 

TODAS AS CARACTERÍSTICAS DA CURVA NÃO PODERIAM CALCULAR A SUA 

VELOCIDADE CRÍTICA, SALVO INCORRENDO EM ERRO. Não estabeleceram eles 

a existência, ou não, nessa curva, dos graus de porcentagens e declividade e de inclinação para 

elaborarem os seus cálculos matemáticos, isto é, não esclareceram nem mencionaram eles nos 

seus trabalhos técnicos se a curva desenvolve-se, ou não, em declive ou aclive, e se a mesma 

está, ou não, provida de compensação ou descompensação. Tais elementos são indispensáveis 

para se estabelecer o ponto crítico de uma curva, aliás, como se pode ler na ‘bíblia’ dos Peritos 
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Criminais especializados na Investigação de Acidentes de Trânsito (...) “TRAFFIC 

ACCIDENT INVESTIGATION’S MANUAL FOR POLICE”, elaborada pelo INSTITUTO 

DE TRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE NORTHWESTERN de Evanston, Chicago, Illinois, 

U. S. A., e utilizada inclusive no Instituto de Criminalística de São Paulo e na Academia de 

Polícia de São Paulo (...): ‘Velocidades Críticas nas Curvas – No 52.420 – Informações 

necessárias – Para calcular a velocidade crítica para uma curva, você deve saber o RAIO da 

curva, a SUPERELEVAÇÃO ou COMPENSAÇÃO da curva, e o COEFICIENTE DE 

ATRITO ou de RESVALAMENTO da superfície pavimentada.’ (...) 

Dessa maneira, pois, partindo de elementos não reais e sim apenas de simples suposições, 

hipóteses, presunções e admissões, sem qualquer suporte técnico, e, principalmente, 

desprezando elementos tão importantes como declividades, aclividades, grau da curva, 

porcentagem de superelevação ou compensação ou de descompensação de uma curva, é uma 

temeridade se chegar a qualquer provável resultado, e muito menos a uma conclusão 

categórica sobre velocidade crítica numa curva. Para isto os srs. peritos oficiais deveriam ter se 

cercado de todos os elementos indispensáveis. Na realidade, foi exatamente isto que não 

fizeram, a não ser uma simples descrição da existência da curva, sem entrar em maiores 

pormenores. Analisando-se esses cálculos chega-se a uma só conclusão:  

‘Qual a velocidade máxima permitida numa determinada curva com certas características, sem 

que o veículo saia pela tangente?’ Resposta: tal curva permitirá uma velocidade crítica tal sem 

que o veículo que por ela trafegue, saia pela tangente. Portanto, tal cálculo não se presta para 

determinar ou calcular a velocidade de um determinado veículo e sim apenas a velocidade 

máxima que a curva permite, sem que o veículo saia da estrada. 

Outrossim, no cálculo realizado pelos srs. peritos oficiais houve, inclusive, erro na 

unidade de transformação de metros para pés. (...) 

Assim, pois, a conversão de 150 metros em pés equivale a 492,12 pés e não a 475 pés, 

como constou do laudo pericial oficial”.  

 

32. O imenso grau de subjetividade, insinuações, pressuposições, enfim, de 

arbitrariedades técnicas, foi nomeado, pelos próprios peritos do Instituto Carlos Éboli, como 

sendo seu “método do olhômetro”. Sergio de Souza Leite explicará tal método inédito na ciência 

mundial, com candura: “E exatamente em cima desse detalhe técnico, o ‘olhômetro’, nós 

pudemos concluir: houve o encostamento de alguém, de alguma coisa, de um ônibus. Esse 

ônibus ou esse caminhão, sei lá, esse veículo, estaria em maior velocidade; fez peso em cima do 

Opala, o carro abaixou, a marca subiu. (...) Até ali não sabíamos realmente, tecnicamente, de 

nada”. Bastante “técnico”: alguém, alguma coisa, sei lá... um ônibus! 

 

33. Segundo essa versão dourada do processo criativo da máquina de mentiras, 

um belo dia, talvez próximo das “ordens superiores” para troca da posição de veículos, do 

sumiço do diário que levaria a Armando Falcão e a Roberto Marinho, da mala de dinheiro para 
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comprar a confissão do motorista, enfim, algum desses procedimentos “técnicos” que a 

Comissão Nacional da Verdade – CNV não questiona, mas que são a base organizativa presente 

em sua decisão, o subordinado do “amigo muito leal” do promotor do processo “de muito 

interesse do governo”, acompanhado “desde o início” pelo “Golbery do Golbery”, teve essa ideia 

genial: alguém, alguma coisa, sei lá... um ônibus! Não é de se admirar os termos com que foi 

tratado na decisão judicial o preclaro inventor de mentiras: “BASEARAM-SE EM 

ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO PREMISSAS NEM SEMPRE 

VERDADEIRAS, COMO ‘AUTORIZA A PRESUNÇÃO’, ‘SUBTENDE-SE’, ‘TERIA 

FEITO’, ‘AMPLIAR ARTIFICIALMENTE’ ETC. ORA, TRATANDO-SE DE PROVA 

MATERIAL, SOMENTE SE PODERIA CONCLUIR COM DADOS OBJETIVOS. (...) Por 

estas razões, e pelo mais que dos autos consta (...) não tendo resultado devidamente provada a 

denúncia de fls. 2, com fulcro na disposição contida no artigo 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal, JULGO-A IMPROCEDENTE, ABSOLVENDO JOSIAS NUNES DE 

OLIVEIRA da ação penal que lhe foi intentada”.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 300 

DOCUMENTO: Sentença, contida nos autos da Apelação no 4537/78, Tribunal de Alçada do 

RJ, fls. 648-52. 

 

“(...) BASEARAM-SE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS, EMPREGANDO 

PREMISSAS NEM SEMPRE VERDADEIRAS, COMO ‘AUTORIZA A PRESUNÇÃO’, 

‘SUBTENDE-SE’, ‘TERIA FEITO’, ‘AMPLIAR ARTIFICIALMENTE’ ETC. ORA, 

TRATANDO-SE DE  PROVA MATERIAL, SOMENTE SE PODERIA CONCLUIR COM 

DADOS OBJETIVOS. (...) Por estas razões, e pelo mais que dos autos consta (...) não tendo 

resultado devidamente provada a denúncia de fls. 2, com fulcro na disposição contida no artigo 

386, inciso VI, do Código de Processo Penal, JULGO-A IMPROCEDENTE, 

ABSOLVENDO JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA da ação penal que lhe foi intentada”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 301 

DOCUMENTO: Relatório final da comissão externa  destinada a esclarecer a morte do ex-

Presidente Juscelino Kubitschek, “Comissão Paulo Octávio-Osmânio Pereira”, Depoimento de 

Sergio de Souza Leite, p. 20. 

 

“E exatamente em cima desse detalhe técnico, o ‘olhômetro’, nós pudemos concluir: houve o 

encostamento de alguém, de alguma coisa, de um ônibus. Esse ônibus ou esse caminhão, sei 

lá, esse veículo, estaria em maior velocidade; fez peso em cima do Opala, o carro abaixou, a 

marca subiu (...). Até ali não sabíamos realmente, tecnicamente, de nada”. 
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34. Esses laudos periciais da ditadura foram catalogados pelo Perito Criminal 

Alfredo Ambrósio como sendo obra “de uma alma do outro mundo”. A menção ao nome do 

“esquecido” Roberto Villarinho (aquele que se esqueceu de Zuzu Angel) como um dos 

responsáveis por tais procedimentos sobrenaturais talvez explique algo... O Perito criminal 

consultado pela Viação Cometa revelou-se perplexo com os “mistérios” e o método “técnico” 

empregado, “baseando-se exclusivamente nas presunções, nos pressupostos, nas admissões, nos 

subentendimentos”: “É de se inquirir os senhores peritos oficiais como teriam tais vestígios 

surgido e qual o objeto ou objetos que os produziu? Somente a eles e ao sr. Dr. Diretor do 

Instituto de Criminalística Carlos Éboli caberá resolver o mistério, uma vez que foram os 

vistoriadores oficiais do veículo em questão, inclusive com o emprego de aparelhagem ótica 

tendo, mesmo, chegado a uma conclusão sobre o acidente baseando-se única e exclusivamente 

nas presunções, nos pressupostos, nas admissões, nos subentendimentos”. 

 

35. O Perito Criminal da Cometa afirmava isso sem nem mesmo saber das ações 

do Golbery do Golbery, de subtração de provas, das “ordens superiores” alterando as posições 

dos veículos, da mala de dinheiro ofertada ao motorista que iria se suicidar com tiro no ouvido, 

de tristeza. Sem saber que a equipe que o deixava perplexo era a mesma que afirmava a “direção 

perigosa de Zuzu Angel”. O “mistério” técnico, que deixava estupefato o Perito Criminal 

Alfredo Ambrósio tinha um nome, que hoje podemos pronunciar sem medo: DITADURA 

MILITAR, ESSA MÁQUINA DE MATAR DISSIDENTES E DE MENTIR SOBRE O 

QUE FEZ. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 302 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito (fls. 543-546 da Apelação no 4537/78). 

 

“No capítulo 3) do 1o laudo pericial lê-se: “3) DAS AVARIAS VISÍVEIS: O auto de passeio 

marca Chevrolet-Opala mostrava avarias no setor dianteiro e lateral direito (colisão com o 

auto-carga), com destruição de toda  a carroçaria, inclusive o motor, teto, suspensão, piso 

interno, vidros, bancos, etc. (ver fotos nos 4 e 5).” 

Outrossim, no capítulo “IV.III – AVARIAS – IV-III.I – AUTO DE PASSEIO 

(CHEVROLET-OPALA)”, lê-se: ‘Face a colisão com o auto-carga, o veículo em causa sofreu 

destruição total em seus setores dianteiro, e lateral direito, envolvendo carroceria (lataria, 

portas, teto, piso, painel, vidros, bancos e etc), motor, chassis, suspensão, sistemas de direção e 

segurança (freios), apresentando-as as mesmas com desenvolvimento da dianteira para a 

traseira.’ 

E ainda mais: ‘Por sua relevância para os efeitos de estudo a seguir desenvolvido, os peritos 
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passam a referir, meticulosamente, todas as avarias denotadas no terço posterior do setor 

lateral esquerdo do veículo Opala, as quais, resultantes exclusivamente da colisão com o auto-

ônibus, assim se definem: a) arranhaduras múltiplas e bastante pronunciadas, na ponta recurva 

da extremidade esquerda do parachoque traseiro, notadamente no ressalto circular da cabeça 

do parafuso de fixação, b) amolgamento no paralama posterior esquerdo, com sentido de 

progressão da traseira para a dianteira, direção oblíquo-ascendente e profundidade reduzida, 

prolongando-se pela extensão de 1,05 m (um metro e cinco centímetros), medidos segundo a 

orientação do seu desenvolvimento. A avaria assinalada inicia-se a cerca de 15 cm (quinze 

centímetros da ponta recurva da extremidade do parachoque, correspondendo, tal medida, à 

extensão da lataria que, conquanto resguardada de amolgamento pela própria proeminência 

deste componente, de estrutura mais rígida, que lhe fica adjunto, apresenta-se com 

pronunciado corrugamento decorrente da compressão determinada pela impulsão sofrida pela 

carroceria; c) dois sulcos levemente mais aprofundados, paralelos entre si, de perfil 

marcadamente retilíneo e com sentido de progressão obliquo-ascendente (da traseira para a 

dianteira), os quais, conquanto apresentando-se perfeitamente definidos e demarcados ao 

longo de todo o seguimento do campo amolgado, terminam, abruptamente, com inversão de 

direção em pequena extensão de sua extremidade final, assumindo feição pronunciadamente 

descendente, tendendo à verticalizaçãoo; d) nos campos afetados por amolgamento, muito 

especialmente, nos revaixos dos sulcos referidos, são constatáveis resquícios de tinta a base de 

alumínio, implantados em função de atrito. Saliente-se, por oportuno, que O PARALAMA 

ESQUERDO DO AUTO DE PASSEIO FOI DESCONECTADO DA CARROCERIA, AO 

CURSO DA VISTORIA PROCEDIDA PELOS PERITOS, TENDO SIDO ENTÃO 

TRAZIDO PARA ESTUDOS MAIS DETALHADOS, REALIZADOS INCLUSIVE COM O 

EMPREGO DE APARELHAGEM ÓTICA, FICANDO ACAUTELADO NA SEDE DESTE 

I.C.E. 

Outrossim, no capítulo ‘COMEMORATIVOS’ do 2o laudo pericial oficial (complementar), no 

seu penúltimo parágrafo lê-se: ‘Concluindo a exposição dos fatos cujo conhecimento se 

reveste de interesse para a perfeita compreensão do relato efetuado no corpo do presente laudo, 

vale tão somente aduzir que o referido Diretor do D.T.C./ SSP-RJ, tão logo cientificado da 

apreensão do veículo inquinado, deslocou-se para o Município de Resende, com equipe de 

peritos integrada, inclusive, pelo Dr. Roberto de Freitas Villarinho, Diretor do 

INSTITUTO CARLOS ÉBOLI, ALI PRESIDINDO DILIGÊNCIA PARA A COLETA DE 

AMOSTRAS DE TINTA DO PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO DO AUTO DE 

PASSEIO, RECOLHIDAS PRECISAMENTE EM CAMPO AFETADO PELA COLISÃO 

DIRIGINDO-SE, INCONTINENTI, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NA 

COMPANHIA DO DIRETOR DO I.C.E.M FAZENDO ENTREGA DO REFERIDO 

MATERIAL DE ANÁLISE, - pessoalmente ao Sr. Dr. Diretor do Departamento Estadual de 

Polícia Científica daquela SSP/SP.’ 

Verifica-se, de pronto, que foram tomadas todas as providências para um exame minucioso do 

veículo da marca ‘Chevrolet-Opala’ acidentado, ‘inclusive com o emprego de aparelhagem 

ótica’, exame esse presidido, inclusive, pelo Dr. Roberto de Freitas Villarinho, digno 

Diretor do Instituto Carlos Éboli. Entretanto, observando-se as fotografias de nos 17 e 18 

do laudo pericial oficial (reproduzidas fotograficamente dos autos), esta última por nós 

assinalada, bem como a fotografia em cores anexa, verifica-se a existência de 

INÚMEROS VESTÍGIOS LOCALIZADOS NOS TERÇOS ANTERIOR E MÉDIO DO 

FLANCO ESQUERDO DAQUELE VEÍCULO, COMPROMETENDO O PARA-

LAMA, O CAPÔ E A FOLHA DA PORTA (espelho retrovisor arrancado). Sendo que no 

para-lama, inclusive, apesar do “emprego de aparelhagem ótica”, da própria demarcação que 

se presume tenha sido efetuada pelos dignos peritos oficiais e do comparecimento do ilustre e 
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digno Diretor do Instituto Carlos Éboli, SEQUER FORAM ESSES VESTÍGIOS 

MENCIONADOS NO CORPO DOS DOIS LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS e nem 

mencionados nas fotografias que os ilustram e nem o respectivo para-lama foi 

desconectado da carroceria para estudos mais detalhados e nem o material ali depositado 

foi igualmente recolhido para análise no Instituto de Criminalística de São Paulo. AO 

QUE PARECE TAIS VESTÍGIOS NÃO MERECERAM AS MESMAS CAUTELAS DO 

PARA-LAMAS TRASEIRO ESQUERDO tendo sido simplesmente desprezados sem 

qualquer alegação, menção, ou explicação, pois, aparentemente não existiram e apenas a lente 

da câmera fotográfica foi quem o registrou, não sendo aparentes ao olho humano. Assim, pois, 

nem os srs. peritos criminais especializados e nem o sr. Dr. Diretor do Instituto de 

Criminalística do Rio de Janeiro, que foi quem presidiu os trabalhos de vistoria daquele 

automóvel, notaram esses vestígios e provavelmente alguma ‘ALMA DO OUTRO 

MUNDO’ é quem os assinalou. De fato, quaisquer das fotografias que ilustram aqueles dois 

laudos pericias e que mostram todo o flanco esquerdo ou o terço anterior do flanco esquerdo 

daquele veículo mostram, flagrantemente, a existência daqueles vestígios, ora desprezados. É 

de se inquirir os srs. peritos oficial como teriam tais vestígios surgidos e qual o objeto ou 

objetos que os produziu? Somente a eles e ao sr. Dr. Diretor do Instituto de Criminalística 

Carlos Éboli caberá resolver o mistério, uma vez que foram os vistoriadores oficiais do veículo 

em questão, inclusive com o emprego de aparelhagem ótica tendo, mesmo, chegado a uma 

conclusão sobre o acidente baseando-se única e exclusivamente nas presunções, nos 

pressupostos, nas admissões, nas subentendimentos. Assim, pois, de imediato deveriam eles 

ter removido e mandado analisar a implantação dos resquícios de natureza diversa e que se 

encontravam nesse para-lama do ‘Chevrolet-Opala’”.  

 

36. Como demonstrou o especialista Alfredo Ambrósio, os peritos fizeram uma 

perícia seletiva:  mesmo com avarias presentes ao longo da ampla maioria da lateral esquerda do 

opala (tendo até o retrovisor esquerdo sido arrancado), os peritos oficiais escolheram 

exclusivamente a traseira esquerda do automóvel para investigar, e somente as avarias 

localizadas nessa parte do carro foram registradas, analisadas, e, curiosamente, apontadas como 

“prova” da colisão entre o ônibus e o Opala, que nunca ocorreu, que ninguém nunca viu.  

 

37.  A manipulação da produção probatória para chegar à “conclusão” de culpa do 

motorista do ônibus não teve limites, chegando a causar avarias no carro, para provar de 

qualquer maneira que houve a colisão que ninguém nunca viu.  

 

38. Foi o que fizeram com a traseira esquerda do opala, que, logo após o desastre 

– ainda no local da colisão – estava íntegra, sem avarias, e no outro dia, arrebentada. Talvez para 

provar que o culpado é... “alguém... alguma coisa... sei lá... um ônibus!”. 
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LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA DO OPALA NO LOCAL DA COLISÃO, 22 de 

AGOSTO DE 1976, NOITE: ÍNTEGRA, SEM AVARIAS  

(“Laudo de Exame de Local de Acidente”, fls. 114 da Apelação no 4537/78) 

 
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA DO OPALA, QUEBRADA PELA MÁQUINA DE 

MENTIRAS DA DITADURA MILITAR (Laudo “complementar” de Exame de Local de 

Acidente, fls. 252 da Apelação no 4537/78): 
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39. O Instituto Carlos Éboli e sua equipe foram cumprir avidamente seu papel, 

assim como fariam com Zuzu Angel. Se a realidade não se adequa à sua hipótese, altere-se a 

realidade: macetaram a lataria esquerda de um momento para o outro, para criar a colisão com o 

ônibus, sua invenção para proteger a ditadura. Produziram evidências com a própria mão, já 

que nunca teria nenhum testemunho, uma vez que nunca aconteceu. Arrebentaram a lanterna 

esquerda traseira do opala para construir sua teoria legitimadora do assassinato de Juscelino 

Kubitschek, que havia sido avisado em fevereiro e noticiado na imprensa quinze dias antes, com 

local e método revelados: “MORTE DE JUSCELINO KUBITSCHEK EM DESASTRE DE 

AUTOMÓVEL NA ESTRADA RIO-SÃO PAULO”.  

 

40. Juscelino Kubitschek encontrou-se antes com o Brigadeiro Villa-Forte, 

companheiro do General Golbery, do General Figueiredo e do Brigadeiro Paulo Burnier, saiu 

com seu motorista reclamando sobre o carro, morreu minutos depois; as “ordens superiores” 

determinaram a alteração na posição dos veículos, a retirada de fotografias com as posições dos 

cadáveres, o sumiço do diário, a entrega de malas de dinheiro para o motorista confessar a 

colisão que nenhuma testemunha jamais viu, porque não aconteceu. Logo depois de o carro 

chegar na delegacia, os “técnicos” chegaram para sua parte no latifúndio da repressão: mentir, 

inventar, degradar a realidade para que ela não fosse conhecida. Os capatazes do Instituto Carlos 

Éboli arrebentaram a lanterna esquerda do opala do ex-Presidente Juscelino Kubitschek para 

defender a ditadura pelo que ela tinha avisado que ia fazer, noticiado que já tinha feito e 

finalmente fez. Foi para isso que receberam “ordens superiores”: para torturar as evidências 

materiais até que elas confessassem.  

 

 

41. Espanta que a Comissão Nacional da Verdade – CNV acate essas mentiras e, 

O QUE É PIOR, ATUE EM SUA DEFESA. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, na 

contramão de seus fins, abraçou a mentira da ditadura, e foi além, buscando justificativas para a 

fotografia acima, afirmando algo que nem os mentirosos da ditadura afirmaram: segundo a 

CNV, O QUE TERIA CAUSADO A QUEBRA DA LANTERNA ESQUERDA (que sustenta 

toda a “tese” da ditadura) SURGIU “MUITO PROVAVELMENTE COM O GUINCHO 

QUE EFETUOU O TRANSPORTE DO VEÍCULO”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 303 

 

DOCUMENTO: Laudo referente à análise dos elementos materiais produzidos em virtude da 

morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de Geraldo Ribeiro, folha No 25. 

 

“Acerca de possíveis alterações das características do Chevrolet Opala quando recolhido ao 

pátio da delegacia, o conjunto das avarias observadas nas fotografias do veículo no local do 

acidente e no referido pátio determina que se tratam do mesmo veículo (ilustrações de nos 23 a 

25). O quebramento da lanterna posterior esquerda e amassamento da região da lataria 

superior e adjacente desta, observadas nas fotos do veículo no pátio, não possuem 

continuidade na lataria inferior daquela região, o que indica que foram decorrentes de colisão 

com um corpo rígido que se encontrava em um plano mais alto, muito provavelmente com o 

guincho que efetuou o transporte do veículo, conforme ilustra a fotografia do veículo 

guinchado no local (ilustração nº. 26)”. 

 

42. A Comissão Nacional da Verdade – CNV não investigou nenhum fato 

relevante que prova que seu quadro cognitivo foi montado pelas fraudes da ditadura. Quando é 

colocada diante de uma evidência inescusável, que ficou ali porque “o sentimento de impunidade 

vivido pelos porões do regime militar já atingia um grau de degeneração suficiente para que as 

versões farsantes sobre fugas, atropelamentos, suicídios e mortes em tiroteio, não cuidassem 

mais de apagar as impressões digitais deixadas nas contradições gritantes dos próprios 

laudos forjados” (Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Caso: Luiz Ghilardini) CRIA 

TEORIA PARA DEFENDER O INDEFENSÁVEL. Assim, ultrapassa todos os limites do que se 

espera espera dela: nunca realizou qualquer das diligências probatória postuladas, não ouviu 

testemunhas vivas, reformou materialmente o conteúdo da decisão judicial de absolvição do Sr. 

Josias sem dar-lhe direito de defesa, não respondeu quaisquer comunicações, acatou um quadro 

probatório fraudulento, montado pela ditadura, ignorou todos os elementos massivos que deveria 

investigar, ocultou em seu laudo várias informações centrais e distorceu outras tantas. 

Entretanto, criar legitimações para defender explicitamente uma FRAUDE da ditadura é 

um passo ainda mais surpreendente.  

 

43. A alternativa que a Comissão Nacional da Verdade – CNV dá para a perícia 

da ditadura é pouco elogiosa: um corpo de peritos que danifica o objeto a ser periciado, por 

“acidente” com um guincho, justamente no ponto do carro que é o núcleo central de sua tese 

de colisão, a lanterna esquerda; colisão que ninguém nunca viu, que não tem qualquer outra 

prova, salvo as que a ditadura fez com as próprias mãos, as mesmas mãos de quem surrupiou 

o diário, de quem mudou os veículos de lugar, de quem abriu a mala cheia de dinheiro, de quem 
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escreveu o Plano PARASAR, as comunicacões com Contreras, a ordem para a Operação 

“Código 12”, o aviso de fevereiro, a notícia de quinze dias antes, o encontro com o Brigadeiro 

Villa-Forte, a presença do Golbery do Golbery mandando e desmandando no inquérito de “muito 

interesse do governo”. Mas, é claro, a lanterna esquerda do opala está avariada um dia depois da 

colisão e não no dia colisão porque foi um “acidente”… “com um martelo… uma picareta… um 

avião… sei lá… um guincho!”.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 304  

DOCUMENTO: Laudo “complementar” de Exame de Local de Acidente, fls. 251 da 

Apelação no 4537/78). 

 
 

44. Os peritos da ditadura estavam fazendo seu serviço, de servir à ditadura. Por 

isso, afirmam, na fotografia que produziram após quebrarem a lanterna, que há “enrugamento do 

paralama e a quebra da lanterna traseira”. A partir daí começaram a defender a colisão com o 

ônibus, que nunca houve, que ninguém viu. A Comissão Nacional da Verdade – CNV cria, 

agora, uma teoria para defender a fraude do Instituto Carlos Éboli: (i) os fraudadores dos 
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anos 1970 estão periciando um carro e dizendo que, como resultado de sua perícia, verificam a 

“quebra da lanterna traseira”; (ii) são pegos fraudando, dizendo que algo que deliberadamente 

quebraram de um dia para o outro teria sido quebrado na colisão (por isso, não escreveram algo 

como “lanterna traseira quebrada durante o processo de perícia, em razão de falha em nosso 

manuseio do material periciado”, mas sim “Aspecto do ângulo traseiro esquerdo do veículo, com 

o enrugamento do paralama e a quebra da lanterna traseira”), ou seja, (iii) estão se aproveitando 

deliberadamente da tese da “quebra da lanterna traseira”; (iv) quando tal malandragem é 

apontada, a Comissão Nacional da Verdade – CNV cria uma teoria para defender os peritos da 

ditadura, afirmando que teria sido o guincho...  

45. Foi o guincho que quebrou justamente a lanterna que os peritos da ditadura 

usam para sustentar a tese de que houve colisão com o ônibus, colisão que ninguém viu e que 

prova que o culpado é o motorista e a ditadura não tem nada a ver com a morte de Juscelino 

Kubitschek. Foi o guincho da ditadura, “esse Deus sem nome”. 

 

46. O trabalho “técnico” do Instituto Carlos Éboli, que a Comissão Nacional da 

Verdade – CNV não apenas acata, como tenta salvar de suas contradições gritantes, é fraudado 

de fora, porque fraudaram o ambiente, mudando os veículos de lugar e não preservando o local, 

e fraudado por dentro, porque composto de material adulterado e um amontoado de falácias e 

mentiras. E, como de costume, a pergunta que deveria ser feita, não é respondida: qual a causa 

de o opala ter feito o trajeto que fez? Teria relação com o fato de, minutos antes, no hotel do 

amigo íntimo do General Golbery, Geraldo Ribeiro ter reclamado do carro e, minutos depois, 

não conseguir mais controlá-lo? Nessas horas, como lembra o perito Criminal Alfredo 

Ambrósio, as “derivações”, “pressuposições”, “presunções”, que seriam de se esperar, somem do 

mapa. Para esse tipo de “técnico”, pressuposições, derivações e presunções só valem contra a 

vítima, nunca contra o regime. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 305 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito; Apelação no 4537/78. 

 

“‘MECÂNICA DO ACIDENTE DE TRÁFEGO SOB ANÁLISE’ 

 

No item ‘c’ do capítulo acima, os srs. peritos esclarecem: ‘c) ao realizar manobra de curva à 

direita, ingressando no trecho retilíneo, o auto de passeio passou a trafegar por sobre o eixo 

central da pista, com uma parte de sua carroceria na faixa da direita e outra na faixa da 

esquerda;’. Mas, na realidade, nada esclareceram a respeito, nem mesmo o porque de tal 

veículo rodar completamente contra todas as normas de segurança de uma rodovia, 
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principalmente numa rodovia com as características da Presidente Dutra, com tráfego 

intenso, rápido e pesado, a não ser que considerem eles ‘PERFEITAMENTE NORMAL’ 

num veículo de passeio trafegar na faixa de divisão entre duas pistas. No presente caso, 

estranhamente, sequer aventaram uma hipótesem uma presunção, uma admissão, um 

pressuposto. Ao contrário, apenas mencionaram ligeiramente o fato, sem entrar em maiores 

detalhes. Deduz-se, pois, que eles não se interessaram pelo fato. Assim, pois, para fatos não 

provados, como os dos pneumáticos, os raios de curva, velocidade crítica na curva, onde 

até calcularam a velocidade do ônibus contra todos os princípios da técnica, os vestígios 

de frenagem e outros, formulam simplesmente hipóteses, chegando até a conclusões, e, 

para fatos realmente provados por eles, cuja existência não se pode negar, como um 

veículo trafegando no meio de uma rodovia, sequer formularam hipóteses. Neste caso 

deveriam também empregar os mesmos aparelhos ou métodos ‘Criminalísticos’ utilizados para 

se chegar às outras ‘CONCLUSÕES’, inclusive o ‘MÉTODO OLHÔMETRO’. Todavia, não 

se sabe qual a razão porque assim não o fizeram”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 306 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito (fls. Fls. 554-555 da Apelação no 4537/78) 

 

“COMENTÁRIOS SOBRE A ‘CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL 

COMPLEMENTAR’ 

 

No capítulo XII – ‘CONCLUSÃO’, lê-se: ‘Baseados no exposto, alicerçados nos elementos 

coligidos e devidamente analisados, são os Peritos acordes em apontar como causa 

determinante do evento em estudo, e suas consequências, a colisão tangencial do setor 

dianteiro do auto-ônibus SP-HX-2630 com o paralama traseiro esquerdo do Opala RJ-NW-

2936. A referida colisão tangencial se deveu à imprudência do condutor do coletivo, ao 

desenvolver velocidade superior ao limite permitido para o local, ação que toldou – e até 

impediu [sic)] – reação eficaz de frenagem, quando da presençaa do Opala RJ-NW-2936 ja 

posicionado – embora parcialmente – na faixa da esquerda.’ 

 

Verifica-se, assim, que os dignos peritos oficiais são acordes em apontar que chegaram à 

conclusão final da causa do acidente, alicerçados nos elementos coligidos e devidamente 

analisados e que o mesmo se deveu à imprudência do condutor de um determinado veículo. 

QUE ELEMENTOS SÃO ESSES COLIGIDOS E DEVIDAMENTE ANALISADOS? 

SÃO ELES NADA MAIS, NADA MENOS DO QUE UMA SÉRIE DE 

DISCREPÂNCIAS, DE HIPÓTESES, DE PRESUNÇÕES, DE PROBABILIDADES, DE 

ADMISSÕES, DE PRESSUPOSTOS, DE AUTORIZAÇÕES, DE INTUIÇÕES, DE 

SUBINTENÇÕES, DE TERIA FEITO, DE AMPLIAÇÃO ARTIFICIAL, DE GRAU DE 

PROBABILIDADE MÁXIMA, DE ESTIMATIVA, DE CONSIDERANDOS E DE 

CÁLCULOS ERRADOS QUE NÃO LEVAM E NEM PODERIAM LEVAR A NADA 

SE NÃO A ENGANOS E A ERROS CLAMOROSOS E QUE REALMENTE 

OCORRERAM. Se não vejamos: 

 

fls. 555: 

I- discrepância na descrição das sinalizações de solo nos laudos e nos 

respectivos desenhos. Nos laudos constam as sinalizações como estando 

completas, enquanto que nos desenhos elas apenas existem no trecho ainda não 
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recapeado demonstrando, assim, total falta de atenção no levantamento 

descritivo de local da ocorrência por parte dos srs. peritos oficiais, o que é 

deveras lamentável;  

 

fls. 556: 

II- os srs. peritos oficiais não forneceram todos os elementos ou 

características topográficas do local da ocorrência, ou seja, como o mesmo se 

desenvolve, se em aclive, se em declive ou mesmo se em nível. No caso de 

aclive ou declive, não mediram o grau ou porcentagem dessa inclinação (...) 

indispensáveis para um possível cálculo de velocidade no caso da existência de 

vestígios de frenagem devidamente comprovados e realmente relacionados com 

o acidente, e a sua ausência fatalmente induzirá a erros;  

 

fls. 556: 

III- os desenhos e os laudos não revelam exatamente o desenvolvimento da 

curva à direita existente naquele trecho da pista São Paulo – Rio de Janeiro, ou 

seja, qual o seu verdadeiro raio, se a pista se desenvolve em declive ou em 

aclive e se existe, ou não, compensação ou mesmo descompensação e neste 

caso, qual o seu grau de porcentagem de inclinação. (...) a omissão desses 

elementos, indispensáveis para um possível cálculo, fatalmente induzirá a erros; 

 

                        fls. 556-557: 

IV- em ambos os laudos oficiais e nos desenhos a eles anexados 

encontramos 3 (três) medidas diferentes para o raio da curva naquele 

trecho da pista São Paulo-Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, 

(...). Pergunta-se: na realidade, qual o raio efetivo da curva em questão? Ao que 

parece, os srs. peritos signatários daqueles trabalhos não se preocuparam em 

fazer um levantamento topográfico técnico (em escala) exato do 

desenvolvimento daquela curva. Tanto o fato é verdadeiro, que em nenhum dos 

desenhos juntados aos laudos apresentaram eles o verdadeiro desenvolvimento 

da curva. Aliás, isso é devidamente comprovado pelas fotografias anexas ao 

presente trabalho, tomadas de grande altura e onde se nota perfeitamente aquele 

desenvolvimento, totalmente em desacordo com aqueles desenhos observando-

se, inclusive, a declividade daquela pista, ignorada igualmente pelos srs. peritos 

oficiais;  

(...) 

 

fls. 560: 

X- os srs. peritos oficiais omitiram, igualmente, os danos ou avarias  existentes 

no setor lateral anterior esquerdo do automóvel ‘Chevrolet-Opala’, embora 

asssinalassem e fotografassem essas avarias, como demonstram as fotografias 

existentes nos seus laudos. Esses danos ou avarias são importantes para um 

melhor esclarecimento do acidente. No entanto, não mereceram eles quaisquer 

esclarecimentos por parte dos srs. peritos, apesar do minucioso exame por eles 

efetuados, inclusive com o emprego de aparelhamento ótico e sob a orientação 

do Sr. Sr. Diretor do Instituto ‘Carlos Éboli’; 

 

Fls. 560-561: 

XI- os srs. peritos oficiais não recolheram e nem mandaram analisar os 

resquícios de natureza diversa que foram encontrados no setor lateral anterior 
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esquerdo do automóvel ‘Chevrolet-Opala’ e que são plenamente visíveis nas 

fotografias desse veículo e que ilustram os seus laudos periciais. Tal feito leva a 

uma pergunta: Por que removeram os vestígios de tinta existentes do para-

lama posterior do setor lateral esquerdo enviando-as para análise e não 

fizeram o mesmo com os existentes no para-lama anterior do setor lateral 

esquerdo? Trata-se, sem qualquer sombra de dúvida, de um mistério (...);” 

 

Fls. 561: 

XII – Os srs. peritos oficiais não evidenciaram e nem criticaram o motivo pelo 

qual o veículo da marca ‘Chevrolet-Opala’ trafegava por sobre o eito centro-

longitudinal da pista São Paulo – Rio de Janeiro. Provavelmente porque 

‘acharam’ que numa rodovia de ligação entre as duas maiores e importantes 

cidades do país, de tráfego intenso, pesado e rápido, seria a coisa mais natural 

do mundo um veículo rodar por sobre o eixo centro-longitudinal. Entretanto, a 

falta desse esclarecimento, sem dúvida alguma irá trazer como consequência, 

uma série de pontos negativos para a solução da provável causa do acidente em 

questão; 

(...) 

 

fls. 562: 

XIV – os srs. peritos oficiais, nos seus cálculos da velocidade crítica na curva, 

erraram na unidade de transformação de metros para pés. (...) Assim, pois, a 

conversão de 150 metros equivale a 492,12 pés e não a 475 pés, como constou 

do laudo pericial oficial; 

(...) 

 

fls. 563:  

XVI – Tendo sido encontrados e medidos vestígios de frenagem pelos srs. 

peritos oficiais que, inclusive, os demarcaram e fotografaram, por que não o 

empregaram para a determinação da velocidade do veículo que os deixou? De 

outro lado, o levantamento das medidas desses vestígios obedeceu às técnicas 

recomendadas e reconhecidas internacionalmente? Dada a sua extensão, de 

50,90 metros, foram os vestígios medidos em cada uma das rodas? Descontou-

se a distância entre eixos? Mediu-se o grau ou porcentagem de aclividade ou 

declividade da pista para posterior cálculo matemático? 

Executaram-se testes experimentais para se saber, exatamente, qual o 

coeficiente de atrito dessa pista? Igualmente como no item anterior, a falta de 

esclarecimentos irá trazer uma sério de pontos negativos para a solução da 

provável causa do acidente;  

 

Fls. 564:  

XVII – os srs. peritos não esclareceram como conseguiram, tecnicamente, 

relacionar tais vestígios de frenagem com o acidente em questão, uma vez que 

chegaram posteriormente ao fato, vindos de Resende e do próprio Rio de 

Janeiro, e, portanto, nesse espaço de tempo decorrido entre a hora do acidente e 

a do comparecimento deles, a pista São Paulo – Rio de Janeiro ficou com o seu 

trânsito, de grande intensidade, totalmente livre, uma vez que não ficou 

interditada (...). Na realidade, seria bastante temerário relacionar alguns 

vestígios de frenagem, derrapagem ou mesmo arrastamento com ao acidente em 

questão, face ao espaço de tempo decorrido, com milhares de veículos de todos 
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os tipos, tamanhos, pesos e com pneumáticos iguais; 

 

Fls. 564-565: 

XVIII – os srs. peritos oficiais não esclareceram qual o método tecnicamente 

por eles empregado para o levantamento das características dos pneus do 

veículo que deixou vestígios de frenagem. Pergunta-se, pois, se foram 

empregados os métodos utilizados internacionalmente, tais como películas 

próprias, fotografias métricas, borracha siliconizada e outros, ou apenas 

empregou-se o novo método por eles descoberto e ainda desconhecido no 

campo da Criminalística moderna, tanto no Brasil como no resto do 

mundo, denominado ‘MÉTODO OLHÔMETRO’? (...) 

 

Fls. 565: 

(...) os srs. peritos, nos cálculos matemáticos efetuados para calcular a 

velocidade crítica na curva não levaram em conta o grau de declividade ou 

aclividade e nem o grau ou porcentagem de inclinação (compensação ou 

descompensação). Como já vimos, esses elementos são indispensáveis para 

esses cálculos, pois, a sua omissão fatalmente levará a erros; (...) 

 

Fls. 565-566:  

(...) deve-se esclarecer que na sua ‘CONCLUSÃO’ os srs. peritos oficiais 

basearam-se única e exclusivamente em elementos subjetivos, empregando 

adjetivos para tentar justificar uma conclusão eivada de erros técnicos 

primários e agora demonstrados, tais como: ‘AUTORIZA A 

PRESUNÇÃO’, ‘SUBENTENDE-SE’, ‘TERIA FEITO’, ‘AMPLIAR 

ARTIFICIALMENTE’, ‘ADMITIDA PARA TRAJETÓRIA’, ‘SE 

PRESSUPÕE’, ‘PODERÃO VIR A CONSTITUIR-SE’, ‘CONSIDERADA 

TAL HIPÓTESE’, ‘ADMITIDO’, ‘ACORDES EM APONTAR’, além do 

termo jurídico ‘IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR’, tornando-se, ao 

mesmo tempo, peritos e julgadores. Na realidade, entretanto, não 

apresentaram elementos de ordem material que permitissem esclarecer o 

que realmente ocorreu na pista São Paulo-Rio de Janeiro da Rodovia 

Presidente Dutra. Ao contrário, pecaram por uma série de omissões, algumas 

de aspecto grave e que os conduziram a uma ‘CONCLUSÃO’ errônea sobre o 

fato em questão”. 

 

47. Para alcançar a tão almejada conclusão pela colisão do ônibus com o opala, os 

“técnicos” quebraram a lanterna, reportaram a quebra como derivada da colisão com o ônibus, 

encheram suas fotografias de “canetas seletivas”, que só apontavam para lá e tiraram um coelho 

da cartola: um laudo de tintas. Seu raciocínio seria assim: quebramos a lanterna e falamos que a 

tinta da traseira é a mesma do ônibus, logo, o ônibus “bateu na traseira”, e, “como derivação”, 

“pressupõe-se”, “infere-se”, “conclui-se” que a ditadura não tem nada a ver com morte de 

Juscelino Kubitschek, avisada em fevereiro, noticiada quinze dias antes, adiantado o local e o 

instrumento.  
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48. Sobre a batida na traseira esquerda, além de mentirosos, eram preguiçosos, 

porque esqueceram lá as fotos que demonstravam que estavam sendo fraudadores. A 

Comissão Nacional da Verdade – CNV, entretanto, CRIA a “incrível história do guincho 

descontrolado que causa uma avaria bem na lanterna que é a base da narrativa da ditadura”.  

 

49. Sobre o segundo ponto da “teoria” da colisão que nunca houve, o “laudo de 

tintas”, seu destino foi igual: desmascarado por todos e louvado pela Comissão Nacional da 

Verdade – CNV. Resumidamente, como apontado pelo Centro de Tecnologia e Transporte, pelo 

IPT-SP/USP e pelo Poder Judiciário, a imensa maioria das tintas possuem os elementos 

encontrados na tinta analisada, que poderia ter vindo de qualquer veículo e de qualquer outro 

lugar. Basicamente, uma prova que não prova nada, também conhecida como mentira. 

 

50. Dentre essas providências para arrancar do ônibus a confissão de ter batido no 

opala, o Diretor do Departamento Técnico Científico do Rio de Janeiro, Francisco Gil Castelo 

Branco, solicitou ao Instituto de Criminalística de São Paulo o “Laudo de Vistoria e de 

Identidade de Tinta”, de 10 de setembro de 1976. Em São Paulo, foram as amostras submetidas à 

“espectrografia de emissão ótica” no laboratório da TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 307 

DOCUMENTO: Certificado de análise no 24.543 da Termomecânica São Paulo S.A.;  

Apelação no 4537/78, fls. 129-130. 

 

“Camada superficial da tinta cor de outro, retirada do opala (estado original): A análise 

espectrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti, Al; quantidades muito 

melhores de Si, Fe e traços de Mg, Mn e Ni. 

(...) 

Camada superficial da tinta do para-choque, retirada do ônibus (estado original): A análise 

espectrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Al; quantidades muito menores de 

Fe, Si e traços de Cu, Ni, Mg, Ti e Mn. 

(...) 

Camada superficial de tinta do para-choque do ônibus, com contaminações cor de ouro: A 

análise espectrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti e Al. 

(...) 

Camada superficial de tinta cor de ouro do Opala, com contaminações cor de alumínio: A 

análise espectrográfica de emissão ótica revelou preponderância de Ti e Al. 

(...)”. 

 

51. Esse certificado de análise foi interpretado pelos peritos oficiais à sua 

rotineira maneira (fls. 127-128 da Apelação no 4537/78): saltos lógicos, generalizações 
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insustentáveis e malabarismos teóricos. No final, a prova “técnica”, como mentira que era, foi 

renegada. Menos pela Comissão Nacional da Verdade – CNV. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 308 

DOCUMENTO: CENTRO DE TECNOLOGIA E TRANSPORTE, produzido pelo 

engenheiro Antonio Luiz de Carvalho (fls. 520-523 da Apelação no 4537/78). 

 

 “1. INTRODUÇÃO 

O objetivo da vistoria foi provar a possibilidade de colisão entre o auto-ônibus referido e um 

automóvel ‘Opala’. 

Após vistorias gerais, o perito deteve-se num esfregaço localizado na extremidade antero-

lateral do para-choque, onde diz ter encontrado tinta de cor denominada ‘marfim-dourado-

metálico’. 

Para comprovar que essa tinta foi retirada do ‘Opala’ em questão durante uma possível colisão 

entre os veículos, o perito solicitou ao laboratório de uma firma particular que executasse uma 

análise espectrográfica de amostras retiradas de ambos os veículos, análise esta que 

comentaremos a seguir: 

 

2. COMENTÁRIOS À ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA (Ótica e Raio X) 

Inicialmente chamamos a atenção ao princípio básico de funcionamento de qualquer análise 

espectrográfica, isto é, indicar a presença de elementos materiais em qualidade e 

quantidade, não fornecendo, entretanto o modo em que esses minerais estão arranjados em 

eventuais cadeias orgânicas, ou mesmo misturas de vários óxidos ou outras formas de 

composições químicas em que o mineral possa estar. 

Com isso, chamamos a atenção que nenhuma análise espectrográfica é conclusiva para 

provar que suas amostras são iguais, aliás, através da análise espectrográfica, salvo raros 

casos de comparação, é praticamente impossível ao analista dizer qual a exata composição 

química das amostras, como as que foram analisadas. 

Apenas para efeito de discussão quanto ao trabalho da perícia, procedemos às análises doa 

gráficos das análises espectrográficas por raio x (...). 

Como quase toda tinta metálica leva alumínio em sua composição, e este alumínio tem 

concentração diferente dentro da própria mistura (basta abrir uma lata de qualquer tinta 

metaliza e olhar a sua superfície), e considerando também que a análise espectrográfica por 

raio-x atinge uma quantidade muito pequena da amostra, além da própria imprecisão do 

aparelho, concluímos que o gráfico no 4 não é sequer conclusivo da contaminação por outra 

tinta rica em alumínio. 

Analisando o gráfico no 3, isto é, da tinta do ônibus com contaminação, notamos o 

aparecimento de uma grande quantidade de titânio. Como o para-choque de um ônibus, como 

o de qualquer veículo, é uma peça projetada para receber impactos, isto é, eventualmente pode 

ser usado até para empurrar outros veículos, e chamando atenção, que o titânio na forma de 

óxido de titânio (TiO2), entra na composição de cerca de 90% das tintas claras (o óxido 

de titânio é o pigmento branco das tintas), concluímos que esta contaminação pode ter 

vindo de qualquer outra tinta, e, não conclusivamente da tinta do Opala. 



                                                                                                                                                                     

 

 

508 

 

3. CONCLUSÃO 

Em que pese a elogiável colaboração da Termomecânica São Paulo S.A., chamamos a atenção 

que uma análise criminal deveria ser feita por um órgão oficial, como por exemplo, o instituto 

de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, através de sua Divisão Química, Setor de Tintas. De 

qualquer maneira, afirmamos que de modo algum, uma análise espectrográfica pode ser 

conclusiva para provar a origem dos elementos de uma dada amostra. 

Por se tratar de uma amostra retirada de um para-choque cuja probabilidade de ‘esfregar’ 

em qualquer lugar é extremamente alta, uma contaminação de titânio, que na forma de 

óxido se encontra em cerca de 90% das tintas claras, não nos conduz a afirmação 

alguma, quanto à origem desse titânio. 

A presença de maior teor de alumínio na amostra contaminada também não nos leva a 

conclusão alguma quanto à sua causa, uma vez que o alumínio é básico na maioria das 

misturas de tintas metálicas e sua concentração é variável na própria mistura original. 

Finalmente, lembramos que a perícia deveria ter sido dirigida a uma análise minuciosa da 

coloração das tintas encontradas, como por exemplo, através de análises de gamas-

colorimétricas, o que nos levaria não a afirmações finais, mas pelo menos a resultados mais 

significativos”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 309 

DOCUMENTO: Parecer técnico do Perito Criminal Alfredo Ambrósio, especializado em 

acidentes de trânsito (Fls. 539-561 da Apelação no 4537/78)  

 

“Verifica-se, de pronto, que foram tomadas todas as providências para um exame minucioso 

do veículo da marca ‘Chevrolet-Opala’ acidentado, ‘INCLUSIVE COM O EMPREGO DE 

APARELHAGEM ÓTICA”, exame esse presidido, inclusive, pelo Dr. Roberto de Freitas 

Villarinho, digno Diretor do Instituto Carlos Éboli. Entretanto, observando-se as fotografias de 

nos 17 e 18 do laudo pericial oficial (reproduzidas fotograficamente dos autos), esta última por 

nós assinalada, bem como a fotografia em cores anexa, verifica-se a existência de inúmeros 

vestígios localizados nos terços anterior e médio do flanco esquerdo daquele veículo, 

comprometendo o para-lama, o capô e a folha da porta (espelho retrovisor arrancado). Sendo 

que no para-lama, inclusive, apesar do EMPREGO DE APARELHAGEM ÓTICA, da própria 

demarcação que se presume tenha sido efetuada pelos dignos peritos oficiais e do 

comparecimento do ilustre e digno Diretor do Instituto Carlos Éboli, sequer foram esses 

vestígios mencionados no corpo dos dois laudos periciais oficiais e nem mencionados nas 

fotografias que os ilustram e nem o respectivo para-lama foi desconectado da carroceria para 

estudos mais detalhados e nem o material ali depositado foi igualmente recolhido para análise 

no Instituto de Criminalística de São Paulo.  

(...) 

XI- os srs. peritos oficiais não recolheram e nem mandaram analisar os resquícios de natureza 

diversa que foram encontrados no setor lateral anterior esquerdo do automóvel ‘Chevrolet-

Opala’ e que são plenamente visíveis nas fotografias desse veículo e que ilustram os seus 

laudos periciais. Tal feito leva a uma pergunta: Por que removeram os vestígios de tinta 

existentes do para-lama posterior do setor lateral esquerdo enviando-as para análise e 

não fizeram o mesmo com os existentes no para-lama anterior do setor lateral esquerdo? 

Trata-se, sem qualquer sombra de dúvida, de um mistério (...)”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 310 

DOCUMENTO: Acórdão, Apelação no 4537/78; II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. 

 

“No que respeita às tintas constatadas nos veículos em causa, não obstante os exames 

espectrográficos de Raio X, que indicaram ‘transferências de elementos químicos 

preponderantes da tinta de um veículo para o outro e vice versa’, impossível se apresenta a 

admissão, como fator que leva a uma indiscutível certeza, do aludido resultado. E isto, pelo 

simples fato de que as tintas empregadas no ônibus e no automóvel, não só neles o foram e 

com exclusividade”.  

 

 

52. “PERÍCIAS” E “INVESTIGAÇÕES” POSTERIORES REALIZARAM 

RELEITURAS DESSA “PERÍCIA” MANIPULADA PELA POLÍCIA DA DITADURA, QUE 

GERA FRUTOS ENVENENADOS ATÉ HOJE. MANTIVERAM SUA CONCLUSAO 

FRAUDULENTA: “O ÔNIBUS BATEU NO OPALA”. A VERSÃO DA COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE – CNV É FRUTO DESSA ÁRVORE ENVENENADA. 

 

53. Em 1996, mediante requerimento de Serafim Jardim, presidente da Casa de 

Juscelino (museu localizado em Diamantina – MG), foram retomadas as “investigações” sobre a 

morte de JK e Geraldo Ribeiro, por meio do Inquérito no 273 de 1996 da 89a Delegacia de 

Polícia de Resende-RJ, que solicitou mais uma perícia ao impoluto Instituto Carlos Éboli. 

 

54.  Vinte anos depois da primeira “perícia”, na qual macetaram a lanterna para 

fazer a realidade caber na sua versão, saíram-se com outra, fazendo uma “perícia”... NO 

CARRO COM MOTOR ERRADO, mas concluindo com sua certeza habitual que, claro, a 

ditadura sempre esteve certa, nunca teria feito nada de errado contra Juscelino Kubitschek, que 

tudo é um complô visualizado pelos fanáticos por JK, que veem maldade em tudo que os peritos 

fizeram, que veem maldade em todas as “ordens superiores” que foram dadas e executadas, que 

veem maldade em todas as ameças e planos de assassinar Juscelino Kubitschek, em todos os 

avisos dados, notícias veiculadas, que veem maldade em todos os amigos íntimos do General 

Golbery que estão antes e depois da morte de Juscelino, atuando de maneira cabal, que tudo é 

um complô contra os peritos, que nunca fizeram uma perícia baseada em mudança de posição de 

veículos, nunca fizeram uma perícia na qual quebraram a lanterna traseira do carro para 

comprovar sua tese de colisão. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 311 

DOCUMENTO: Número do motor do Opala de Geraldo Ribeiro (Certificado de Registro de 

Propriedade) (fls. 114 da Apelação no 4537/78) 

 

“Número do motor: 0J0403M” 
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MATERIAL DE PESQUISA – 312 

DOCUMENTO: NÚMERO DO MOTOR DO AUTOMÓVEL PERICIADO EM 1996 

(Laudo de exame no 1224169 do Instituto Carlos Éboli) (fls. 109 do Inquérito Policial no 

273/96) 

 

“auto de passeio de fabricação General Motors e motor de no 7321818.” 
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FOTO DO CARRO EXAMINADO PELA PERÍCIA DE 1996 (Laudo de exame no 

1224169 do Instituto Carlos Éboli, fls. 113 do Inquérito Policial no 273/96) 

 
 

MATERIAL DE PESQUISA – 313 

DOCUMENTO: Inquérito Policial no 273/96; fls. 109. 

 

 “Atendendo à solicitação da Autoridade Policial da 89a Delegacia Policial de Resende, 

referente ao Inquérito Policial de no 273/96, passaram os peritos a examinar o material 

apresentado a exame, findo o que respondem aos quesitos formulados (...).  

 

DOS QUESITOS: 

I- qual a natureza e característica do material submetido a exame? 

Aos peritos foram apresentados quatro volumes do Processo no 2629 da Comarca de Resende, 

restos de um auto de passeio de fabricação General Motors e um motor de no 7321818”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 314 

DOCUMENTO: Inquérito Policial no 273/96; fls. 109-128. 

 

“Laudo de exame no 1224169, referente ao reexame dos Laudos de local e exame dos restos do 

veículo encaminhado pela octogésima nona Delegacia de Polícia ao Instituto Carlos Éboli, 

elaborado pelos Peritos: ANTÔNIO DO VALLE BARROS; ANTÔNIO AUGUSTO 

CANUTO CÉZAR e JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA LOPES”. 
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MATERIAL DE PESQUISA – 315 

DOCUMENTO: Inquérito 273/96; fls. 109. 

 

“Tal material encontrava-se nos fundos da 89a Delegacia Policial de Resende, em acentuado 

processo de oxidação com suas partes separadas e amontoadas”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 316 

DOCUMENTO: Inquérito 273/96; “Laudo pericial de 1996”. 

 

“02) Se nas condições em que o material é apresentado e, observando-se, inclusive, os Laudos 

de fls. 106/111 e de fls. 163, podem os srs. peritos informar se houve sabotagem mecânica; 

-Não podem os Peritos informar se houve sabotagem mecânica devido aos seguintes fatores: 

(I) excessivo intervalo de tempo entre o evento (Acidente de Tráfego) ocorrido em Agosto de 

1976, e a solicitação do presente exame, em Julho de 1996; 

(II) avançado estado de deterioração dos componentes mecânicos do veículo, inclusive 

bastante oxidados por exposição a intempéries, ou seja, falta de preservação dos mesmos; 

(III) falta de inúmeros componentes da plataforma mecânica do veículo, estando o material 

examinado reduzido a uns poucos elementos, os quais não permitem exames mais 

profundos”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 317 

DOCUMENTO: “LAUDO REFERENTE À ANÁLISE DOS ELEMENTOS MATERIAIS 

PRODUZIDOS EM VIRTUDE DA MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA E DE GERALDO RIBEIRO. Comissão Nacional da Verdade. 

p. 37. 

 

“O Sr. Mauro José Oliveira Yared (Comissão Nacional da Verdade) – (…) Tanto o senhor 

como o doutor Serafim não foram chamados pra examinar o carro quando foi reaberto o 

inquérito. Houve alguma combinação prévia pra que o senhor fosse chamado? No exame do 

veículo da época?  

O Sr. Alberto Carlos de Minas - Eu fui a Resende e vi o resto, o que sobrou do veículo. O 

resto. Ridículo. Todo mundo tirou pedaço pra levar como suvenir.  

O Sr. Mauro José Oliveira Yared (Comissão Nacional da Verdade) - Tanto o Serafim 

Jardim quanto o senhor não foram chamados pra nova perícia no veículo. Houve alguma 

combinação? Ninguém combinou de fazer essa perícia lá?  

O Sr. Alberto Carlos de Minas - Não. Nada. Aliás eu nem sabia que tinha sido feita. Depois 

que eu fiquei sabendo que foi feita. Aliás ele nem sabe se é o verdadeiro carro porque os 

números não batiam”.  

 

 



                                                                                                                                                                     

 

 

514 

MATERIAL DE PESQUISA – 318  

DOCUMENTO: DEPOIMENTO DE PAULO CASTELO BRANCO, ADVOGADO QUE 

ACOMPANHOU O INQUÉRITO DE 1996, prestado na 3a reunião da Comissão Paulo 

Octavio/Osmânio Pereira, em 27 de junho de 2000. Diário da Câmara dos Deputados, Ano 

LV, no 138, Brasília-DF,  – p. 46286. 

 

“Gostaria de esclarecer ao senhores que a perícia do carro foi feita em Resende. O carro foi 

encontrado ainda na Delegacia Policial de Resende. Estava lá com um motor que já não era 

mais o original. Segundo afirmações de pessoas em Resende, o motor - não se sabe por quê - 

tinha sumido, essas coisas que... O carro, na realidade, foi depenado, mas não só depenado. 

As fotografias atualizadas desse carro mostram centenas de furos de bala. Questionei os 

policiais e um delegado mais antigo sobre o porquê de aquela lataria estar tão danificada. Eles 

treinavam tiro ao alvo nesse veículo”. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 319 

DOCUMENTO: Revista Caros Amigos, agosto de 1997. 

 

"O número do motor 

A investigação do caso, em 1996, previa perícia técnica nos destroços do Opala, que se 

supunha estarem guardados no 89º Distrito Policial de Resende. O objetivo era verificar a 

hipótese de o carro dirigido por Geraldo Ribeiro ter sido sabotado. O motorista, sem poder 

acionar os comandos, não teria conseguido impedir que o Opala atravessasse o canteiro central 

da Dutra. O veículo acabou destruído pelo caminhão que vinha em sentido contrário. 

O exame dos destroços, efetuado por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, do 

Rio de Janeiro, só ficou pronto em 19 de julho do ano passado – a 34 dias da prescrição. Só foi 

divulgado, porém, dois dias antes do prazo final, com a conclusão de que não houve 

sabotagem mecânica. O detalhe: os peritos analisaram, conforme o laudo expedido, os restos 

do veículo com o número do motor 7321818. Mas o número do motor do carro de Geraldo 

Ribeiro, conforme o certificado de propriedade, é 0J0403M. 

‘Eles fizeram a perícia em outro carro’, acusa Serafim Jardim, o secretário particular de 

JK. ‘Desconfio que o veículo foi trocado intencionalmente, objetivando impedir a 

perícia’, denuncia Alberto Carlos de Minas, o perito de Belo Horizonte. ‘Além disso, os 

destroços que nos foram mostrados representam apenas cinco por cento do carro. Cadê o resto 

do Opala?’ 

O diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, na época da perícia, era Mário Bonfatti. 

Ele foi localizado no Rio de Janeiro. ‘Nossa responsabilidade não é checar o número do 

motor’, diz ele. ‘Nós somos peritos, não investigadores. Fizemos a perícia no carro que foi 

indicado.’ 

O delegado de Resende, Robson Rodrigues da Silva, o mesmo que presidiu o inquérito policial 

do caso, também era responsável pela guarda dos destroços do Opala, nos fundos do 89º DP. 

Ele sustenta que o carro analisado pelos peritos é mesmo o de JK, mas não explica o motor 

com núumero diferente: ‘Para dizer assim, agora, é difícil. Os autos do processo foram 

arquivados na Justiça, não tenho nada por aqui’.  
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55. Realizando uma perícia em um amontoado de ferro velho, com outro motor, 

onde era praticado tiro ao alvo, que não se sabe sequer se é um Opala, vinte anos depois do 

ocorrido, em 1996, o Instituto Carlos Éboli emitiu mais uma conclusão peremptória, “técnica”: 

“Após detalhada análise dos laudos elaborados pelos Institutos de Criminalística do Rio de 

Janeiro e de São Paulo e pelos poucos componentes apresentados nas condições e na forma já 

descritas, podem os Peritos afirmar que não houve nenhuma explosão provocada por 

artefato explosivo no auto de passeio em que viajava o Ex-Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira”.  

 

56. A Comissão Nacional da Verdade – CNV considera esse tipo de “técnica” 

algo sério. O Instituto Carlos Éboli exara tranquilamente uma “perícia” dessas, como se fosse 

possível fazer uma perícia num carro que não era o do ex-Presidente Juscelino Kubitschek e 

concluir que não houve explosão no carro que era o dele. Por outro lado, são criticados pela 

Comissão Nacional da Verdade – CNV os que apontam a falta de qualidade técnica em 

manifestações “técnicas” que quebram a lanterna esquerda  a fim de defender que houve 

colisão com fundamento na lanterna esquerda quebrada.  

 

57. Tais trabalhos periciais aceitos, louvados e defendidos pela Comissão 

Nacional da Verdade – CNV são de deplorável qualidade técnica, e nunca, por exemplo, uma 

seguradora privada autorizaria o pagamento de indenização securitária em um caso rotineiro de 

regulação e liquidação de sinistro tendo por fundamento uma análise realizada em outro 

automóvel ou outro imóvel. Mas é pedido ao País que acredite que não houve explosão com o 

carro do ex-Presidente Juscelino Kubitschek porque foi feita uma “perícia” num carro que não 

era o dele.  

 

58. Tentamos trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade – 

CNV durante a investigação, para não ter que realizar tais observações ao final. Nunca fomos 

ouvidos, respondidos, nada. Poderíamos ter resolvido tais barbarismos com diálogo. A “falta de 

agenda” gerou aberrações. Esse é um exemplo para ser superado. Não esquecido: superado. 

 

59. A análise “técnica” da Comissão Nacional da Verdade – CNV é de baixíssima 

qualidade porque se estrutura em padrão inaceitável mesmo para qualquer mera seguradora 

privada, porque rebaixa a análise além do mínimo, repetindo suas fontes envenenadas e sua 

racionalidade. Veja-se a mesmíssima forma de se manifestar, de pensar, transcrita no laudo da 

Comissão Nacional da Verdade – CNV: “(...) restou-nos peremptoriamente comprovado que o 
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ônibus da Viação Cometa colidiu com o Opala, faltando-nos, contudo, elementos de ordem 

técnico-material que ensejassem esclarecer melhor a dinâmica do referido acidente (...)”.  

 

60. A CNV vai de sua conclusão para as premissas, e não o inverso. Nunca 

houve prova da colisão, e por isso ela não consegue afirmar nada sobre a dinâmica da 

colisão. A sua afirmativa “peremptória” é meramente retórica. Mais uma afirmação 

retórica, em uma seara na qual esperava-se técnica.  

 

61. Jamais uma perícia com esse grau de retórica conseguiria, por exemplo, 

obter uma indenização securitária em um pedido de indenização rotineiro, realizado diariamente 

no mercado segurador brasileiro.  

 

62. No entanto, a Comissão Nacional da Verdade – CNV força que aceitemos 

esse padrão vergonhoso de prova sobre um caso envolvendo (i) um Ex-Presidente da República 

(ii) alvo da Operação Condor, (iii) das Operações “Código 12”, (iv) cuja morte em desastre de 

automóvel na Estrada Rio-São Paulo foi anunciada quinze dias antes de acontecer, (v) após um 

Ministro da ditadura tê-lo avisado que ele era um alvo, (vi) sendo que a vítima, antes de morrer, 

estava no hotel de um amigo íntimo do General Golbery, (vii) General que teve um outro amigo 

íntimo chegando no local após o ocorrido, (viii) para surrupiar provas e a organizar o inquérito, 

(ix) inquérito no qual os veículos foram mudados de lugar, (x) a lanterna esquerda, centro da tese 

de colisão, foi quebrada pelos autores da tese de colisão, (xi) uma mala de dinheiro foi oferecida 

ao motorista e (xii) no qual nunca ninguém viu a colisão entre o ônibus e o opala, entre outros 

inúmeros elementos que já foram demonstrados.  

 

63. Em um caso com tais características, a Comissão Nacional da Verdade – CNV 

pede ao País para aceitar uma prova em que ela afirma não saber a dinâmica relacional entre os 

elementos, mas se sente autorizada a definir, em um exercício de mera retórica, a conclusão que 

obrigatoriamente deveria derivar de conhecimento que ela não tem (e nunca terá, pois 

nunca aconteceu, e as provas que dizem que aconteceu são fraudadas ou frutos da árvore 

envenenada).  

 

64. O final desse tortuoso raciocínio da Comissão Nacional da Verdade é a 

inocência da ditadura militar em relação à morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek.  
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65. Esse é o mesmo tipo de falta de técnica que ocorreu antes. A Comissão 

Nacional da Verdade reproduz os laudos “técnicos”, suas conclusões e seu modo de raciocinar, 

com “peremptório”, “pressupõe-se”, “conclui-se”, “infere-se”, “é óbvio que”... uma coisa, sei lá, 

alguém... um ônibus! Um martelo... um avião... um guincho! 

 

66. O mesmo material da ditadura, as mesmas conclusões da ditadura, o mesmo 

raciocínio da ditadura, não permitido pelos fatos, pelas provas e pela lógica. Não trabalharam 

duro, não investigaram para ouvir Tejera Paris, Contreras, Kissinger, Josias Oliveira, Ivan 

Barros, Carlos Murilo Felício dos Santos; não trabalharam duro para identificar quem estava no 

comando da AMAN naquele dia; quem deu as ordens superiores para mudar os veículos de 

lugar; quem eram os cabeludos que foram oferecer dinheiro a Josias; enfim, não investigaram 

nada. Mas já tinham sua conclusão. Só faltava, então, uma premissa. A árvore envenenada 

continua dando frutos. 

 

MATERIAL DE PESQUISA – 320 

DOCUMENTO: Laudo referente à análise dos elementos materiais produzidos em virtude da 

morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de Geraldo Ribeiro. CNV, fls. 11-

12. 

 

“(...) restou-nos peremptoriamente comprovado que o ônibus da Viação Cometa colidiu com 

o Opala, faltando-nos, contudo, elementos de ordem técnico-material que ensejassem 

esclarecer melhor a dinâmica do referido acidente (...)”. 

 

67. A Comissão Nacional da Verdade – CNV tenta desqualificar os críticos às 

perícias fraudulentas sobre o “Caso JK”, utilizando uma arma comum aos que estão acuados pela 

verdade: a deslegitimação. Foi dito, por exemplo: “(...) tomaram como base a hipótese de um 

grande conluio”. Usam “grande conluio” para falar que quem aponta as falhas nessas perícias 

fraudulentas e de baixíssima qualidade técnica é, na verdade, “paranoico”, “conspiratório”, 

“maluco”, “fanático”, “religioso por JK” e o resto do repertório da deslegitimação.  

 

68. O fato cabal, indisputável, entretanto, é que as “perícias” e “laudos” foram 

feitos todas com fundamento em fraudes, desde o início: subtração do diário, fraude para mudar 

os veículos de lugar, não preservação do local, “ordens superiores” mandando arrancar fotos de 

“posições de cadáveres”, “retornadas” décadas depois como fotos de “máscara cadavérica”, 

lanterna esquerda quebrada pelos peritos para defender a tese de colisão na lanterna esquerda, 
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mala de dinheiro para tentar comprar a confissão do motorista, contrariedade a todos os 

testemunhos, perícia em outro carro que afirma que não ter havido explosão de Juscelino 

Kubitschek e por aí vai. Fraudes derivadas da vontade política do regime militar de esconder a 

verdade sobre a morte de Juscelino Kubitschek.  

 

69. O material que tais perícias analisaram era fraudado, preparado, manipulado, 

bem como os procedimentos usados e sua lógica analítico-discursiva. A tentativa de 

desqualificar os críticos das perícias fraudulentas ora desnudadas não é algo que esclarece o 

“Caso JK”, não dignifica ou protege o trabalho da Comissão Nacional da Verdade – CNV. 

Somente demonstra uma postura obscurantista do órgão designado para buscar a verdade. 

Tentar estigmatizar os que duvidam do amontoado de mentiras não mudará as mentiras 

que foram amontoadas. Só colocará mais algumas no monte.  

 

MATERIAL DE PESQUISA – 321 

DOCUMENTO: Laudo referente à análise dos elementos materiais produzidos em virtude da 

morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e de Geraldo Ribeiro. CNV, fls. 16. 

 

“Do quadro anterior e da verdade fática trazida pelos elementos materiais coligidos, verificou-

se que todas as alegações de ocorrência de falsa perícia, no Processo no 2.626/77 [sic] e no IP 

no 273/96, formuladas pelo Senhor Alberto Carlos de Minas tomaram como base a hipótese de 

um grande conluio, bem como a tentativa de desconstruir, mediante a argumentação de 

ausência ou violação de requisitos formais, os laudos periciais até então produzidos. Essas 

alegações não encontram nenhum respaldo fático ou normativo e foram cabalmente refutadas 

pela documentação analisada (...)”. 

 

70. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, diferentemente do que afirma, não 

refutou cabalmente NADA. Deve explicações. Deve fazer a investigação que não fez. Deve ser 

humilde com os que querem contribuir, para, no mínimo, não produzir novos exemplos 

como os aqui relatados. A Comissão Nacional da Verdade – CNV errou muito no “Caso 

JK”. Não deve ter compromisso com o erro. 

 

 

III.G.2. Conclusões  
 

1. Qual a razão para a atitude da Comissão Nacional da Verdade – CNV em 

produzir (i) uma manifestação que acata o que a ditadura produziu com fraudes e baixíssima 

qualidade técnica, (ii) de maneira tão acrítica, (iii) incrementando e reforçando mentiras, 

tentando fechar “lacunas” no rol de mentiras que a ditadura já havia produzido?  
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2. Viés cognitivo? Falta de capacidade técnico-investigativa? “Falta de agenda” 

dos dirigentes da comissão, que aceitaram qualquer coisa lançada no papel, sem ler? 

Corporativismo dos “técnicos” de ontem e de hoje? Escolha política em relação ao “Caso JK”? 

 

3. Houve adulteração do local; houve adulteração do posicionamento dos veículos; 

houve o bloqueio a qualquer registro idôneo; houve retirada de material probatório do quadro 

cognitivo que deveria ser analisado; houve adulteração fabricada no material que veio a ser 

objeto de análise; houve tentativa de comprar confissões; nenhuma testemunha lhes confirma 

nenhuma das teses inventadas; material vai em uma década e volta em outra, com outro nome; 

material fica em armário privado por duas décadas, para depois servir de “argumento técnico”; 

houve “avarias” “de responsabilidade dos periciantes” que justamente “avariaram” o núcleo 

central de sua própria argumentação; houve “perícias” em automóvel que não é assumido como 

o envolvido, mas apresenta conclusões para o automóvel envolvido; houve a criação de teses 

com base no mecanismo do “olhômetro”, que, na falta de base fática, concluiu com 

“pressuposições”, “inferições”, “imaginações, “conclusões óbvias”, “assunções” e outros 

procedimentos que, de tão inacreditavelmente incabíveis, foram rechaçados pelo Poder 

Judiciário EM PLENA DITADURA. 

 

4. A Comissão Nacional da Verdade – CNV errou muito no “Caso JK”.  

 

5. Em uma proporção incalculável. De maneira explícita. Do início ao fim. Errou 

no procedimento de não ouvir ninguém; errou na forma de organizar sua investigação, que a 

levou para longe dos fatos e para perto da conclusão montada pela ditadura, para defesa própria; 

errou na forma de conduzir e concluir sua investigação, que se preocupou em blindar as falhas 

que os próprios “investigadores” da Comissão Nacional da Verdade – CNV viam nas mentiras 

lançadas pelos escribas da ditadura. Sua conclusão é uma irresponsabilidade histórica.  

 

6. A Comissão Nacional da Verdade – CNV errou muito em relação ao “Caso 

JK”.  

 

7. Mas o seu maior erro será o compromisso com o próprio erro. 
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IV. Pareceres jurídicos sobre o “Caso JK” 

 

Foram consultados a respeito do “Caso JK” os seguintes juristas: 

 

1. Gilberto Bercovici 

Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

2. Emílio Peluso Neder Meyer 

Professor da Faculdade de Direito da universidade Federal de Minas Gerais. 

 

3. José Carlos Moreira da Silva Filho 

Professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. 

 

4. Alessandro Octaviani 

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

5. Luis Gabriel Moreno Ocampo 

Ex-Promotor do Tribunal Penal Internacional 

 

6. Eduardo Saad Diniz  

Professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 

 

 

Seguem as conclusões dos pareceres elaborados. 
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IV.A. Gilberto Bercovici – “A inversão o ônus da prova nos crimes cometidos 

por agentes do Estado durante a ditadura: IN DUBIO PRO VICTIMA” 

(Anexo 6) 
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IV.B. Luis Gabriel Moreno Ocampo e Eduardo Saad Diniz – “Observación 

‘externa’ de las investigaciones del caso Juscelino Kubitschek” (Anexo 16) 
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IV.C. Emílio Peluso Neder Meyer – “Crimes contra a Humanidade praticados 

pela ditadura brasileira de 1964-1985: Direito à Memória e à Verdade, dever 

de investigação e inversão do ônus da prova” (Anexo 17) 

 

 

EMILIO PELUSO NEDER MEYER 
Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria do  

Estado e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG 

Departamento de Direito Público 

Av. João Pinheiro, 100 – Centro 
Belo Horizonte/MG – CEP 30.130-180 

e-mail: emiliopeluso@gmail.com 
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RESPOSTAS 

 

A partir do que se expôs, é possível concluir: 

 

1. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988 

comporta hipóteses de inversão do ônus da prova? 

Sim. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988, 

pautado que é pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, incorpora a 

estrutura normativa dos crimes contra a humanidade, estrutura esta que 

comporta, como de sua essência, a norma que obriga a inversão do ônus da 

prova na investigação desses mesmos crimes contra a humanidade. Tais 

crimes atestam uma evidente discrepância entre a posição das vítimas e 

aquela dos agentes que se utilizam do aparato estatal para atacar sistemática 

e generalizadamente sua população civil. A incidência dessas normas, no 

caso brasileiro, se deve a normas costumeiras, de jus cogens e a obrigações 

erga omnes: a incidência de tais crimes já é prática estatal no Brasil. Os 

crimes da ditadura brasileira de 1964-1985, praticados por seus agentes, são 

crimes contra a humanidade. Posto que o Brasil se encontra em uma 

situação de necessário cumprimento de exigências normativas da justiça de 

transição, é ilícito, ante o nosso ordenamento jurídico, que o ônus da prova 

recaia apenas sobre as vítimas, especialmente em casos controversos. 

 

2. As declarações das Comissões da Verdade que investigam os 

atos do regime de exceção de 1964 estão constitucionalmente 

submetidas a esse regime? 

Sim. Os casos investigados pelas comissões da verdade no Brasil são 

casos de crimes contra a humanidade. Em sendo assim, tais fatos devem ser 

considerados segundo a estrutura normativa dos crimes contra a 

humanidade, que, para as comissões da verdade, estabelecem: a) um dever 

de investigação completa dos fatos, do modo mais abrangente possível; b) o 

pleno asseguramento de um direito à memória e à verdade para vítimas, 

familiares de vítimas e para toda a sociedade; c) a obrigação de inversão do 
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ônus da prova em favor da vítima e em desfavor do Estado; d) a presunção 

em favor das alegações das vítimas, vez que o aparato estatal foi utilizado 

não apenas para a prática do crime, mas para fazer desaparecer as provas 

do mesmo. 

 

3. Possui legitimidade constitucional a declaração da Comissão 

Nacional da Verdade que não obedecer a esse critério? 

Não. A Comissão Nacional da Verdade é órgão de Estado. Rege-se 

pelo Estado Democrático de Direito estabelecido pelo ordenamento 

constitucional pós-1988, atuando em prol do dever de investigar, do direito à 

memória e à verdade e da necessária inversão do ônus da prova em prol das 

vítimas. Declaração que não obedeça a esse critério é ilícita perante as 

normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, assim como 

inconstitucional e ilegal. Ela viola normas costumeiras, de jus cogens e 

obrigações erga omnes concernentes a proteção contra a prática de crimes 

contra a humanidade e garantidoras do acesso à verdade histórica sobre tais 

crimes. Atuando de modo a não permitir uma investigação exauriente ou 

concluindo em prejuízo das declarações em prol das vítimas, a Comissão 

Nacional da Verdade, ao invés de efetivar o direito à memória e à verdade, 

acabar por desrespeitá-lo, além de não cumprir devidamente com seu dever 

de investigação. Ao simplesmente desconsiderar os eventos apontados pela 

Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão 

Nacional da Verdade descumpre o disposto no art. 8o do ADCT da 

Constituição da República, no art. 1o da Lei 9.140/1995, no art. 2º da Lei 

10.559/2001 e no art. 3o da Lei 12.528/2011. 

 

É este o parecer. 

 

Londres, 3 de Novembro de 2014. 

 

 

Emilio Peluso Neder Meyer 
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IV.D. Alessandro Octaviani – “Direito à Memória Nacional e à Verdade: 

regime probatório do microssistema constitucional-legal” (Anexo 18) 
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IV. E. José Carlos Moreira da Silva Filho – “A Justiça de Transição no Brasil 

e a concretização do Direito à Verdade: dever de investigação eficaz e 

inversão do ônus da prova” (Anexo 17) 
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V. Síntese conclusiva dos eixos de investigação sobre o “Caso 

JK” 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV baseia-se no “Laudo pericial 

elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade”, feito por seus peritos. 

 

2. Os trabalhos realizados por essa equipe de peritos e, consequentemente, as 

conclusões da Comissão Nacional da Verdade – CNV são eivados de sérios problemas técnico-

investigativos, consequentes de: 

 

(a) uma investigação de baixa qualidade técnico-investigativa, que não inclui 

em sua inquirição elementos essenciais, pretendendo que, assim, eles deixem 

de existir; 

 

(b) escolhe documentos e elementos de maneira seletiva e arbitrária, 

deliberadamente ocultando os que lhe são incômodos;  

 

(c) torce conteúdos dos documentos que escolhe; 

 

(d) os documentos que lhe servem de fundamento central são aqueles que 

justamente foram rechaçados em duas ocasiões pelo Poder Judiciário, por falta 

de técnica adequada; 

 

(e) dentre outros elementos, a perícia em que se embasam (e que sustenta as 

afirmações de “acidente” ao longo dos outros “laudos”) foi realizada sem 

preservação do local, com alteração da posição dos veículos, “por ordem 

superior”, com a chegada dos militares; 

 

(f) os próprios peritos signatários do “Laudo pericial elaborado pela equipe de 

peritos da Comissão Nacional da Verdade” sustentam que não podem afirmar 

certeza quanto à existência de colisão entre o ônibus e o opala; 

 

(g) A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV NÃO TEM 

AMPARO TÉCNICO PARA AFIRMAR QUE HOUVE COLISÃO 
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ENTRE O ÔNIBUS E O OPALA;  

 

(h) A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV NÃO TEM 

AMPARO TÉCNICO PARA AFIRMAR QUE FOI ACIDENTE. 

 

3. Dessa maneira, conclui-se: 

 

(a) A INVESTIGAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV 

SOBRE O “CASO JK” É DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA (A) EM RAZÃO DO 

QUE IGNORA, (B) EM RAZÃO DO QUE ESCOLHE ARBITRARIAMENTE 

ANALISAR E (C) EM RAZÃO DO QUE ESCOLHE ARBITARIAMENTE 

CONCLUIR. 

 

(b) A DECLARAÇÃO FINAL DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV 

SOBRE O “CASO JK” NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA SER CONSIDERADA 

A VERDADE SOBRE O OCORRIDO.  

 

4. Juscelino Kubitschek foi objeto de uma campanha sistemática e ampla de 

perseguição pela ditadura militar e os grupos que lhe disputavam internamente. 

 

5. Foi cassado, censurado, exilado, preso, caluniado, vigiado, submetido a sessões 

extenuantes de interrogatório, submetido a devassas em sua vida financeira e pessoal, ameaçado 

e vítima de planos de assassinato.  

 

6. Contra ele foi levantada uma máquina repressiva que o tinha como inimigo há 

muito tempo. A semântica de diversos tentáculos dessa máquina afirmava sua “eliminação”.  

 

7. Essa máquina de perseguições tinha inúmeros tentáculos, materiais, 

institucionais e simbólicos. A máquina que perseguiu Juscelino Kubitschek difamou, prendeu, 

torturou, sequestrou, assassinou inúmeros “inimigos”. A máquina que perseguiu Juscelino 

Kubitschek tinha seu amparo ideológico-simbólico em órgãos da imprensa e órgãos “técnicos” 

do Estado, que realizavam “sindicâncias”, “inquéritos”, “pareceres”, “laudos”, “perícias”. 
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8. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV não investiga nada 

disso.  

 

9. Ela sacraliza o produto “técnico” dessa máquina de versões e mentiras contra 

Juscelino Kubitschek. 

 

10. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV no “Caso JK” não 

faz as perguntas necessárias e incômodas sobre as articulações visíveis entre a máquina de 

persecuções físicas e a máquina de legitimação “técnica”, e é, por mais este ângulo, uma 

investigação simplória. 

 

11. Juscelino Kubitschek foi cassado, em meio a um processo que viu a entrada 

em cena da máquina de produção de versões “técnicas” que a ditadura montou contra ele; os 

Inquéritos Policial-Militares – IPMs, com seus “laudos técnicos” foram amplos instrumentos 

para essa perseguição sistemática; era alvo de espionagem e monitoramento no exílio, quando 

seu círculo sofreu ameaças de “acidente”; foi vítima da organização de plano para assassiná-lo, 

gestado no seio de grupo que o tinha como inimigo a ser eliminado e cuja fidelidade ao líder era 

férrea e duradoura; a máquina de assassinatos da ditadura tinha sua contrapartida “técnica”, que 

fornecia “perícias” e “laudos”; no “Caso JK” tais “laudos” e “perícias” contradizem todos os 

testemunhos ouvidos pelo Poder Judiciário e, por essa razão, foram rechaçados. 

 

12. A Comissão Nacional da Verdade – CNV acata essas “opiniões técnicas” da 

ditadura, e não as toma como objeto de investigação; a Comissão Nacional da Verdade – CNV 

realizou uma investigação que não fez as diligências trabalhosas, porém necessárias, para a 

resolução do “Caso JK”, consubstanciando um trabalho de nível muito inferior ao que se espera 

em qualquer investigação do gênero e, mais ainda, para chegar à verdade sobre a morte de um 

ex-Presidente da República em um caso com tantas, visíveis e irrefutáveis evidências.  

 

13. A Operação Condor foi uma articulação transnacional dos Estados 

autoritários do Cone Sul para banir a existência física do que consideravam seus adversários na 

“Terceira Guerra”, os “comunistas”, “subversivos”. Qualquer postulante dos padrões 

democráticos mais básicos se encaixava nessa retórica do extermínio.  
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14. A Operação Condor consolidou colaborações que já existiam antes, dotando-

as de mais sistematização e mais capilaridade. 

 

15. A Operação Condor tinha diversos alvos, entre os quais Juscelino Kubitschek 

e o chileno Orlando Letelier. 

 

16. Tais alvos foram expressos em comunicação de Contreras e João Figueiredo, 

de 1975. 

 

17. Em 1976, Kubitschek e Letelier estavam mortos. 

 

18. O Almirante Cândido Aragão remeteu ao venezuelano Tejera Paris 

documentos acusando João Figueiredo de ser o mandante do assassinato de Juscelino 

Kubitschek, através de uma operação “Código 12”: assassinato que parece acidente. 

 

19. O “Código 12” já havia sido revelado, pelo menos, desde a década de 1970, 

por militares como Sergio Carvalho, o capitão que impediu o Rio de Janeiro de vivenciar as 

explosões, inundações e assassinatos, inclusive o de Juscelino Kubitschek, planejado pelo 

Brigadeiro João Paulo Burnier.  

 

20. Segundo o Almirante Aragão, o embaixador brasileiro em Portugal, General 

Carlos Alberto da Fontoura (que, juntamente com o General Figueiredo e o General Golbery, foi 

chefe do SNI) recebeu comunicação do General Figueiredo para que fosse executada contra o 

Almirante Aragão uma operação “Código 12”. Esse assassinato com cara de acidente seria 

realizado tendo a DINA, de Contreras, como parceira, realizando a “cortina de fumaça” em Paris 

ou Roma. O Almirante Aragão entregou documentos e provas a Tejera Paris, da Venezuela. 

 

21. Contreras, o parceiro de Figueiredo, está preso no Chile. Dentre as inúmeras 

acusações pelas quais foi condenado, está o assassinato de Letelier. Contreras está vivo. Vive no 

Chile. A Comissão Nacional da Verdade – CNV nunca fez qualquer diligência a fim de obter seu 

depoimento ou a análise de documentos para o “Caso JK”. 

 

22. Henry Kissinger era o Chefe do Departamento de Estado norte-americano nos 

anos em que a Operação Condor planejou e executou a morte de Letelier, pela qual Contreras foi 



                                                                                                             

 536 

considerado responsável. Kissinger recebia as informações. Inúmeros acusam Kissinger de 

implicação no assassinato de Letelier. Kissinger está vivo. Mora nos EUA. A Comissão Nacional 

da Verdade – CNV nunca fez qualquer diligência a fim de obter seu depoimento para o “Caso 

JK”. 

 

23. O Brigadeiro Callafange foi adido militar brasileiro no Chile, de Contreras. 

Afirmou que a Operação Condor existiu, que um de seus alvos era Juscelino Kubitschek, que 

Juscelino Kubitschek representava um perigo para os militares brasileiros muito maior do 

Tancredo Neves; os militares não queriam “a volta do passado de agitação política” representado 

por Juscelino Kubitschek. Callafange está vivo. Vive no Brasil. A Comissão Nacional da 

Verdade – CNV nunca fez qualquer diligência a fim de obter seu depoimento para o “Caso JK”. 

 

24. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso JK” 

ignora as conexões com a Operação Condor, não busca realizar diligências básicas. A 

investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso JK” não olha para a 

enormidade de provas e evidências, não realiza o árduo mas necessário trabalho de organizá-las, 

testá-las, refutá-las ou aceitá-las. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK”, 

agarra-se ao laudo “técnico” do Instituto Carlos Éboli, feito em momento próximo ao qual o 

mesmo Instituto Carlos Éboli atestou que Zuzu Angel dormiu ao volante.  

 

25. O diretor do Instituto Carlos Éboli no momento da entrega dos dois laudos 

“técnicos”, de Zuzu Angel e de Juscelino Kubitschek, era Roberto Freitas Villarinho, que, anos 

depois do laudo “técnico” no caso Zuzu Angel, não se lembrava de ter sido diretor durante o 

caso... Em relação a Juscelino Kubitschek, houve um “esquecimento” que se deu antes, mas 

durou mais: fotografias foram “esquecidas” em depósitos particulares, para aparecerem décadas 

depois, com outros nomes: antes, falavam em “posições dos corpos”, depois do “esquecimento”, 

viraram “máscaras cadavéricas”. 

 

26. Uma perícia inteira, em inquérito reaberto duas décadas depois da morte de 

JK e Geraldo Ribeiro, foi realizada no carro errado... Talvez por esquecimento... 

 

27. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV não ofereceu 

respostas mínimas ao Brasil sobre o “Caso JK” porque não trabalhou o mínimo necessário. 
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28. Seus métodos, procedimentos e conclusões são simplistas, simplórios e pouco 

afeitos ao duro trabalho de levantamento e checagem de hipóteses que o “Caso JK” e os crimes 

praticados pela ditadura exigem.  

 

29. Em 17 fevereiro de 1976, Roberto Marinho, jornalista, empresário e pessoa 

das mais influentes do regime militar, conversou com Juscelino Kubitschek e trouxe informação 

repassada a pedido do Ministro Armando Falcão: Juscelino Kubitschek corria sério perigo, 

porque os militares pretendiam fazer contra ele “coisas dramáticas”. 

 

30. Em 7 de agosto de 1976, foi anunciada na imprensa a morte de Juscelino 

Kubitschek em desastre de trânsito na Estrada Rio-São Paulo. 

 

31. Em 22 de agosto de agosto de 1976, ocorreu a morte de Juscelino Kubitschek 

em desastre de trânsito na Estrada-Rio São Paulo. 

 

32. O diário de Juscelino Kubitschek, que demonstrava o encontro com Roberto 

Marinho a pedido do Ministro Armando Falcão, foi retirado das provas, não consta do processo, 

não integrou as investigações; tal prova obrigaria os investigadores a perguntar a Roberto 

Marinho e a Armando Falcão quem eram os tais militares que estariam preparando o plano 

contra Juscelino Kubitschek. O General Golbery do Couto e Silva afirmava que “a polícia 

estadual tinha medo de abrir a porta e encontrar um dos nossos”. 

 

33. Juscelino Kubitschek chegou em São Paulo no dia de 20 agosto de 1976, em 

viagem com Ulysses Guimarães e Franco Montoro, líderes da oposição parlamentar à ditadura. 

No dia 21 de agosto de 1976 encontrou-se com ex-governadores.  

 

34. Em 25 de agosto de 1976, teria uma reunião com representantes de Geisel ou 

que afirmavam sê-lo. 

 

35. Em 22 de agosto de 1976, durante o trajeto Rio-São Paulo, fez uma parada no 

Hotel Fazenda Villa-Forte, de propriedade do Brigadeiro Villa-Forte, militar com ligações com o 

General Figueiredo, o General Golbery e o Brigadeiro Burnier. Antes de sair do hotel em que 

Juscelino Kubitschek se encontrou com o Brigadeiro Villa-Forte, seu motorista Geraldo Ribeiro 

reclamou com um empregado do hotel, perguntando se alguém havia mexido no automóvel. 
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36. Em 22 de agosto de 1976, minutos após deixar o Hotel Villa-Forte, ao pegar a 

estrada Rio-São Paulo, Rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, o carro em que 

viajava atravessou a pista, indo para a pista contrária, espatifando-se contra um caminhão, 

ocasionando sua morte, da mesma maneira e no mesmo local em que havia sido anunciada 

quinze dias antes.  

 

37. Oficiais militares rapidamente rumaram para o local do ocorrido e ao 

cemitério local. Não preservam o local e alteraram as posições dos veículos encontrados.  

 

38. O diário de Juscelino Kubitschek encontrado no carro, que menciona a 

ameaça dos militares a ele, foi retirado do conjunto de provas, nunca juntado aos autos. 

 

39. Guilherme Romano, conhecido como “o Golbery do Golbery”, foi ao local do 

acidente, pegou o diário, fez cópias, entregou-as ao General Golbery e, depois, lia-o em voz alta 

em clube de recreação para quem quisesse ouvir.  

 

40. Entram em cena os peritos “técnicos”, do Instituto Carlos Éboli.  

 

41. O mesmo instituto analisa, na mesma época, o desastre de automóvel de Zuzu 

Angel.  

 

42. Fotografias da “posição dos cadáveres” são retiradas do material probatório 

por “Ordem Superior”. Retornarão décadas depois com o nome de fotografias de “máscaras 

cadavéricas”. 

 

43. O laudo “técnico” afirmará que, antes do choque com o caminhão que vinha 

na pista contrária, houve uma colisão do opala com um ônibus. TODAS AS TESTEMUNHAS, 

INCLUSIVE AS DA ACUSAÇÃO, AFIRMARAM PERANTE O PODER JUDICIÁRIO QUE 

ISSO NUNCA OCORREU.  

 

44. Esse laudo “técnico” se transformará em um libelo contra o motorista do 

ônibus, Sr. Josias Oliveira, “provando”, contra todas as testemunhas, contra o Laudo de Tintas 

do Instituto Pesquisas Técnicas – IPT/SP, contra todas as evidências, que “houve uma colisão 
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entre o ônibus e o opala”. Na mesma época, o mesmo instituto “técnico” está também 

“provando” que Zuzu Angel foi a responsável pela própria morte.  

 

45. Roberto Marinho nunca foi ouvido nas investigações, para explicar a quais 

militares estava se referindo.  

 

46. O Ministro Armando Falcão nunca foi ouvido nas investigações, para 

explicar a quais militares estava se referindo. 

 

47. No dia 25 de agosto de 1976 não houve reunião de Juscelino Kubitschek com 

generais de Geisel ou os que assim se diziam.  

 

48. No dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek estava morto.  

 

49. A profecia de 17 de fevereiro de 1976, repetida em 7 de agosto de 1976, 

estava realizada.  

 

50. Só faltava chamar os “técnicos” para contar a história: os peritos do Instituto 

Carlos Éboli. 

 

51. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK”, o laudo do 

Instituto Carlos Éboli é “técnico”.  

 

52. Todo o resto é “invencionice”, “teoria da conspiração”, “revanchismo 

político”, “fanatismo religioso por JK”, “dó de um grande homem, que até tinha motivo para ser 

morto pelos militares, mas foi pego antes pela mão do Destino, esse Deus Sem Nome”, “luta 

para romantizar uma história banal”.  

 

53. Para a Comissão Nacional da Verdade – CNV, “técnica” é uma investigação 

em que o local é alterado, as provas desaparecem, o que as testemunhas dizem é ignorado, há 

oferta de dinheiro para que o motorista “confesse”, o carro de Juscelino Kubitschek continua 

sendo avariado depois de estar sob custódia dos peritos, precisamente na lanterna da traseira 

esquerda, que sustenta sua “teoria” de colisão do ônibus com o opala. Nessa investigação 
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“técnica” que a ditadura fez, histórias vão sendo criadas ao sabor dos interesses dos poderosos da 

época. Isso é “técnico”. Falar E PROVAR contra isso é “político”.  

 

54. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV, no “Caso JK”, não 

investiga. Ela não ajuda a investigar.  

 

55. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV sobre o “Caso JK” 

não investiga nada. Apenas repete as conclusões dos “técnicos” da ditadura, construídas a partir 

de procedimentos de fraude pericial. Qualquer fruto dessa árvore envenenada está envenenado 

também.  

 

56. A Comissão Nacional da Verdade – CNV deveria estar investigando quem 

foram os envolvidos com essa monstruosa “investigação” fraudulenta no “Caso JK”, e não 

tomando-a como verdade “técnica”, porque de técnica ela não tem nada. Foi uma investigação 

politicamente orientada, para ocultar os responsáveis pela morte da “maior preocupação com a 

volta ao passado”, como os militares se referem a Juscelino Kubitschek em relatório do SNI. 

 

57. A investigação da época da ditadura foi politicamente orientada, porque, se 

abrisse todas as portas, daria de cara consigo própria, no Instituto Carlos Éboli, entregando 

laudos que legitimavam incontáveis barbaridades da ditadura. A investigação que a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV louva e blinda como técnica, é uma criação deliberada da ditadura 

militar para se escusar pelo ocorrido com Juscelino Kubitschek.  

 

58. A investigação da CNV não tem condições técnicas de representar para a 

sociedade brasileira o que a sociedade brasileira deve conhecer sobre o “Caso JK”. 

 

59. O Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte vem de uma família com 

profundos laços nas forças armadas. Juscelino Kubitschek parou em seu hotel, sem ser seu 

amigo, sem nunca ter ido lá antes. No dia 25 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek teria uma 

reunião com pessoas a ele apresentadas como emissários do General Presidente Geisel. Foi até 

o Hotel Villa-Forte e encontrou-se com o Brigadeiro Newton Villa-Forte. O hotel estava vazio, 

sem ninguém. De fora, só Juscelino Kubitschek e seu motorista, num domingo à tarde. Segundo 

o filho do Brigadeiro Newton Villa-Forte, Juscelino conversou com seu pai no hotel, e lá 

ficou, lanchou, descansou. Seu motorista foi ao banheiro. Quando iam sair, o motorista Geraldo 
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Ribeiro reclamou de algo estranho no carro. Perguntou ao empregado do hotel se alguém havia 

mexido no carro. O empregado falou que não, que nada tinha visto. Geraldo Ribeiro e Juscelino 

Kubitschek partiram e, minutos depois, o carro saiu de seu caminho, foi ao sentido contrário da 

Rodovia Dutra, Rio-São Paulo, e os dois morreram, materializando a notícia de quinze dias 

antes. 

 

60. A “investigação” da Comissão Nacional da Verdade – CNV finge que o 

Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte não existiu. Não busca compreender suas redes de 

contato, não investiga suas conexões. Finge que não foi dito por seu filho que ele era amigo 

íntimo do General Golbery do Couto e Silva. Finge que não foi dito por seu filho que ele tinha 

sido professor do General Figueiredo, sobre quem paira uma acusação de ordenar que o 

assassinato de Juscelino Kubitschek parecesse um acidente. A “investigação” da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV não olha para o Brigadeiro Newton Junqueira Villa-Forte, 

apostando que assim ele deixará de fazer parte dos fatos a serem investigados.  

 

61. A investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV não tem qualidade 

técnico-reconstrutiva. Não tem estratégia que busque a elucidação dos fatos, não apresenta 

inteligência analítica, não conecta. Toma os “laudos” que a ditadura produziu e seus frutos 

envenenados e defende-os como “técnicos”. Por isso, não sente necessidade de investigar 

Brigadeiro Newton Villa-Forte/General Golbery, Brigadeiro Newton Villa-Forte/Brigadeiro 

Burnier, Brigadeiro Newton Villa-Forte/General Figueiredo. Por isso, não é uma investigação 

técnica. É uma “investigação” que não olha para onde deveria olhar, olha para onde os 

“técnicos” da ditadura determinaram que deveríamos olhar, e subscreve o mesmo olhar 

que eles tiveram. 

 

62. Não olhar para o amigo íntimo do General Golbery não o retirará de lá. Não 

olhar para as relações entre o Brigadeiro Burnier e o Brigadeiro Newton Villa-Forte não tirará 

Burnier de lá. Não olhar para o General Figueiredo não o tirará dos fatos investigados. Somente 

tirará a investigação da Comissão Nacional da Verdade – CNV do quadro de investigações e 

hipóteses sérias sobre a morte de Juscelino Kubitschek.  

 

63. Após a colisão, com o ex-Presidente Juscelino Kubitschek morto, entrou em 

campo a máquina de mentiras de sustentação do regime militar: controle físico do local por 

oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, com sua não preservação; 
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adulteração das posições dos veículos; bloqueio do acesso, visão e registros do corpo do 

motorista, já dentro de um caixão, e do Presidente, em um lençol, jogado no chão; sumiço do 

diário; tentativas de suborno do motorista de ônibus para assumir a culpa pela colisão que nunca 

ocorreu. 

 

64. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta do sumiço 

do diário. Significa não abrir a porta de Roberto Marinho e do Ministro Armando Falcão, que 

sumiram das “investigações” e nunca puderam esclarecer quem eram os militares que estavam 

elaborando ações contra Juscelino. 

 

65. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta para o 

General Golbery do Couto e Silva e seu direto interesse na morte de Juscelino Kubitschek. Não 

abrir a porta de Guilherme Romano significa não abrir a porta do parceiro de Golbery, com 

direto interesse na morte de Juscelino Kubitschek, o General Figueiredo, acusado de tramar 

contra Kubitschek uma “operação Código 12”: morte com cara de acidente. 

 

66. Não abrir a porta de Guilherme Romano significa trabalhar a partir das 

premissas que ele construiu para o caso, em contato íntimo com o Promotor Público e seu amigo 

Francisco Gil Castelo Branco. Não abrir a porta de Guilherme Romano é trabalhar a partir das 

premissas articuladas por ele e seu protetor, o amigo íntimo de Villa-Forte, o General Golbery do 

Couto e Silva. 

 

67. Não abrir a porta de Guilherme Romano é repetir, quatro décadas depois, o 

enredo pensado por agentes da ditadura, que terão a vitória suprema: a de sua inteligência sobre 

a inteligência dos democratas. Não abrir a porta de Guilherme Romano é fazer o General 

Golbery do Couto e Silva desparecer, como a ele interessava. É mentir. É não olhar os fatos. É 

fingir que eles não estão ali. É fingir que Guilherme Romano não está ali. Que Villa-Forte não 

está ali. Que Golbery não está ali. Que Armando Falcão não está ali. Que Roberto Marinho não 

está ali.  

 

68. Mas todos eles estavam, quer a Comissão Nacional da Verdade – CNV queira 

ou não, saiba ou não, leve ou não em consideração. 
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69. Não abrir a porta de Guilherme Romano é mentir. E mentir não é a função da 

Comissão Nacional da Verdade. É a função da máquina de mentiras da ditadura. É função dos 

que fazem diários desaparecerem, que fazem veículos mudarem de lugar, que fazem fotos 

desaparecerem e reaparecerem, que levam malas de dinheiro para motoristas pobres e negros 

para que assumam a culpa, dos que falam que Zuzu Angel dormiu ao volante, que o ônibus bateu 

no opala, que tudo isso é “técnico”. 

 

70. Não abrir a porta de Guilherme Romano faz a Comissão Nacional da Verdade 

– CNV ser mais um dos instrumentos da abertura sonhada pelo General Golbery: aquela que 

deixou tudo igual. Aquela que deixou os violadores de direitos humanos falando que não 

violaram direitos humanos. Aquela que amedrontou pelo terror e depois disse que nunca praticou 

o terror.  

 

71. Não abrir a porta de Guilherme Romano torna a investigação da Comissão 

Nacional da Verdade uma mentira histórica, de proporções inaceitáveis, porque simplesmente o 

“Caso Juscelino Kubitschek” não se passou como a Comissão Nacional da Verdade afirma que 

se passou. O que a CNV diz não é verdade. 

 

72. As provas adulteradas, fraudadas, manipuladas, criadas, distorcidas pela e 

para a ditadura contra Juscelino Kubitschek não são “técnicas”, como afirma a Comissão 

Nacional da Verdade – CNV. São mentiras, como está provado. As descendências da mentira 

original continuam sendo mentiras. Lamentavelmente, a Comissão Nacional da Verdade – CNV 

afirmou, sobre Juscelino Kubitschek, um amontoado de mentiras, a que deu o nome de “técnica”. 

NÃO É. SÃO MENTIRAS CRIADAS PELA MÁQUINA DE MENTIRAS. 

 

73. Qual a razão para a atitude da Comissão Nacional – CNV em produzir (i) 

uma manifestação que acata o que a ditadura produziu, (ii) de maneira tão acrítica, (iii) 

incrementando e reforçando mentiras, tentando fechar “lacunas” no conjunto de mentiras que a 

ditadura já havia produzido? Viés cognitivo? Falta de capacidade técnico-investigativa? “Falta 

de agenda”? Corporativismo dos “técnicos” de ontem e de hoje? Escolha política em relação ao 

“Caso JK”? 

 

74. Houve adulteração do local; houve adulteração do posicionamento dos 

veículos; houve o bloqueio a qualquer registro idôneo; houve retirada de material probatório do 
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quadro cognitivo que deveria ser analisado; houve adulteração no material que veio a ser objeto 

de análise; houve tentativa de comprar confissões; nenhuma testemunha lhes confirma nenhuma 

das teses inventadas; material vai em uma década e volta em outra, com outro nome; material 

fica em armário privado por duas décadas, para depois servir de “argumento técnico”; houve 

“avarias” “de responsabilidade dos periciantes” que justamente “avariaram” o núcleo central de 

sua argumentação; houve “perícia” em automóvel que não é o do ex-Presidente Juscelino 

Kubitschek; houve a criação de teses com base no autoassumido mecanismo do “olhômetro”, 

que, na falta de sua base fática, construíram-na a fórceps, com “pressuposições”, “inferições”, 

“imaginações, “conclusões óbvias”, “assunções” e outros procedimentos que, de tão atécnicos, 

foram rechaçados pelo Poder Judiciário EM PLENA DITADURA. 

 

75. A Comissão Nacional da Verdade – CNV errou muito no “Caso JK”. Errou 

no procedimento arrogante de não ouvir ninguém; errou na forma de organizar sua investigação, 

que a levou para longe dos fatos e para perto da conclusão montada pela ditadura, para sua 

própria defesa. 

 

76. A investigação da Comissão Nacional da Verdade no “Caso Juscelino 

Kubitschek” não tem legitimidade para ser considerada a verdade sobre o ocorrido. 

 

77. A Comissão Nacional da Verdade – CNV errou muito em relação ao “Caso 

JK”. Mas seu maior erro será seu compromisso com o próprio erro. 

 

78. As evidências do assassinato de Juscelino Kubitschek pela ditadura militar 

brasileira são inúmeras, abundantes, chocantes. As provas de seu bloqueio para que a verdade 

fosse descoberta são irretorquíveis. Juscelino Kubitschek foi perseguido, cassado, silenciado, 

exilado, processado, humilhado, encarcerado, ameaçado, vigiado e devassado pela ditadura 

militar brasileira. Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura militar brasileira.  

 

79. Além da investigação fática que conclui pelo assassinato de Juscelino 

Kubitschek pela ditadura militar, os presentes trabalhos realizaram consulta a alguns dos mais 

importantes juristas do Brasil e do exterior sobre a questão do ônus da prova em relação às 

vítimas da ditadura no Brasil e no Direito Internacional. 
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80. Gilberto Bercovici (Professor da Universidade de São Paulo), Emílio Peluso 

(Professor da Universidade Federal de Minas Gerais), José Carlos Moreira da Silva Filho 

(Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e Alessandro Octaviani 

(Professor da Universidade de São Paulo) afirmaram que o direito brasileiro obriga à inversão do 

ônus da prova em favor da vítima da ditadura, com a aplicação do princípio IN DUBIO PRO 

VICTIMA, que se aplica a Juscelino Kubitschek. 

 

81. Moreno Ocampo (ex-Promotor do Tribunal Penal Internacional) e Eduardo 

Diniz (Professor da Universidade de São Paulo) afirmaram que há, no presente caso, indícios 

fracos de acidente e indícios fortes de assassinato, e que a investigação do “Caso JK” deve 

respeitar as diretrizes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. 

 

82. A presente investigação envolveu parlamentares, assessoria técnica e 

pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foram 

coletados e sistematizados mais de 320 elementos de pesquisa, em relatório consubstanciado em 

mais de 535 páginas. 

 

83. O direito à memória nacional e à verdade é hoje uma realidade que a 

sociedade brasileira vivencia, a fim de que o aconteceu não seja esquecido, mas superado. 

 

84. Essa é a função da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva” e do GT-Juscelino Kubitschek. 
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VI. Declaração da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva” sobre a morte do Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira  

 

 

 

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

DECLARA que o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi 

vítima de perseguição política pela ditadura militar, teve seu mandato de 

senador e seus direitos políticos cassados, foi exilado, publicamente 

humilhado, encarcerado, difamado, foi vítima de campanha pública 

visando a destruir sua reputação e sua honra, vítima de espionagem no 

Brasil e no exterior e vítima de complô para assassiná-lo. Com 

fundamento em toda a ampla e cuidadosa investigação realizada e no 

regime jurídico aplicável, a Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva”, da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, DECLARA:  

 

 

 

O PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 

FOI ASSASSINADO PELA DITADURA MILITAR, NO DIA 

22 DE AGOSTO DE 1976, NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, MUNICÍPIO DE RESENDE, NA RODOVIA 

PRESIDENTE DUTRA. 
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GERALDO RIBEIRO, MOTORISTA DE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, SEU AMIGO LEAL POR MAIS DE TRINTA 

ANOS, FOI VÍTIMA DE ASSASSINATO PELA DITADURA 

MILITAR NO DIA 22 DE AGOSTO DE 1976, NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, MUNICÍPIO DE RESENDE, NA 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA. 
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VII. Providências e recomendações: concretizando o direito 

à Memória Nacional e à Verdade por meio de políticas 

públicas eficazes 

 

VII.A. O Direito à Memória Nacional e à Verdade 

 

Como todos os Reis, Imperadores ou Presidentes de um País, Juscelino 

Kubitschek de Oliveira é patrimônio do Brasil. 

 

Seus governos como prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e 

Presidente do Brasil trouxeram como marcas o compromisso com a construção de nossa 

República, a modernidade, a independência, o compromisso com a justiça social e especialmente 

com o desenvolvimento econômico, além do respeito à Constituição e a mais ampla garantia de 

liberdade para todos. 

 

JK dinamizou o Brasil e o Brasil respondeu com uma explosão de criatividade e 

trabalho. Houve o “Plano de Metas”, a Sudene, a construção de Brasília, a nova capital federal, a 

Capital da Esperança. Houve a industrialização e o maior salário mínimo da história do país até 

hoje. A Bossa-Nova, a conquista da Copa do Mundo. Foi vaiado em encontro com estudantes da 

UNE. Afirmou que feliz era o País em que os estudantes podiam vaiar seu Presidente: terminou 

aplaudido. 

 

Juscelino Kubitschek serviu incansavelmente ao Brasil, ao seu povo, sua 

liberdade, sua independência, sua alegria, sua honra: “O Brasil está no meu sangue, no meu 

espírito, enraizado na minha alma.” 

 

JK contagiou o povo brasileiro com uma enorme alegria e esperança em si 

próprio, como senhor de seu destino, projetando o Brasil em um novo lugar junto às mais 

brilhantes e generosas civilizações planetárias. 

 

Essa imensa fé despertada no povo brasileiro por JK trouxe-lhe aliados e 

adversários poderosos; esses últimos perseguiram-no de maneira implacável e sistemática até a 

sua morte, em 1976. 
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Vítima de inúmeras acusações infundadas, teve seu mandato de Senador cassado, 

foi encarcerado e exilado. 

 

Até pouco tempo atrás, as circunstâncias de sua morte ainda estavam cercadas de 

dúvidas. Hoje, não mais: foi assassinado pela Ditadura Militar, justamente por sua devoção ao 

Brasil, acima de qualquer coisa. 

 

Durante e após sua vida pública, jamais foi provada qualquer acusação feita 

contra JK, mas sua honra foi deliberadamente destruída. Uma investigação presidida por J. B. 

Figueiredo chegou à conclusão definitiva de sua inocência. No entanto, esse resultado nunca foi 

publicado oficialmente. 

 

Recentemente, o Estado brasileiro fez valer o direito à memória e à verdade em 

relação ao nosso passado. Isso está nos permitindo honrar a memória de cidadãos brasileiros, 

famosos ou não, vítimas do arbítrio e da força de um regime que se voltou contra seus 

compatriotas, suas liberdades de expressão e seus sonhos. 

 

No discurso que antecedeu sua cassação, em 1964, Juscelino Kubitschek 

declarou: “Sei que, nesta terra brasileira, as tiranias não duram, que somos uma nação humana 

penetrada pelo espírito de justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do 

povo, adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar, nestas horas de trevas que já 

estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressureição de um novo dia, dia em que se 

restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana. (...) Diante do povo brasileiro, quero 

declarar que me reinvisto de novos e excepcionais poderes neste momento, para a grande 

caminhada da liberdade e do engrandecimento nacional.” 

 

Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura militar brasileira. Outros 

também foram assassinados. Outros sofreram irreparáveis danos e injúrias e ficaram entre nós. 

Os que sobreviveram estão aqui para compartilhar, e, junto aos que vieram depois, construir e 

zelar pelo “novo dia” que Juscelino Kubitschek anunciou no momento em que as trevas 

aceleravam sua marcha: “Mas delas sairemos para a ressureição de um novo dia, dia em que se 

restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana.” 
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É fundamental para o Brasil, para sua história, para seu povo, que o Presidente 

Juscelino Kubitschek tenha sua honra resgatada de forma indiscutível, e que a grandiosidade de 

sua obra oferecida ao país e injustamente perseguida seja restaurada a seu crédito. 

 

Para alcançar a grandeza do nosso presente, é preciso corrigir os erros do passado, 

mesmo com cinquenta anos de atraso, porque só assim teremos respeito, confiança e liberdade 

para continuar a obra dos nossos pais e preparar o País dos nossos sonhos. 

 

VII.B. Providências e encaminhamentos para a concretização de Direito 

à Memória Nacional e à Verdade por meio de políticas públicas eficazes  

 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e o GT-

Juscelino Kubitschek resolvem: 

 

1. Encaminhar o resultado dessa investigação para a Presidência da República 

Federativa do Brasil, na pessoa da Excelentíssima Sra. Presidenta da República Dilma 

Rousseff, para que tome as providências cabíveis, dentre as quais:  

 

(i) proceda às medidas necessárias à determinação de alteração da certidão 

de óbito do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

DECLARANDO-O assassinado pela ditadura militar; 

 

(ii) proceda ao pedido de desculpas oficial a Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, pela humilhação e sistemática perseguição que culminou em 

seu assassinato, e ao povo brasileiro, privado de um de seus maiores e 

mais queridos líderes. 

 

(iii) proceda às medidas necessárias à alteração do Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, no que diz respeito à morte do ex-

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, DECLARANDO-O 

assassinado pela ditadura militar; 
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(iv) proceda às medidas necessárias à realização, com as mais altas 

autoridades da República, de cerimônia de revogação da cassação de JK 

e devolução simbólica de todos os seus direitos, títulos e honrarias. 

 

(v) realize cerimônia de sepultamento oficial de JK, digna de um Chefe-de-

Estado, que lhe foi negada quando de sua morte, com o traslado de seus 

restos mortais para a Catedral da Capital Federal, com todas as honras 

civis, militares e religiosas; 

 

(vi) proceda às medidas necessárias à inscrição de seu nome no Panteão dos 

Heróis Nacionais; 

 

(vii) proceda às medidas necessárias à transformação do dia 22 de agosto em 

“Dia de Juscelino Kubitschek, Herói do Brasil”; 

 

(viii) determine a publicação e divulgação do conteúdo desse relatório por 

todos os meios disponíveis, inclusive os educacionais, incorporando-o 

aos currículos nacionais, por meio de livros, filmes e outros materiais. 

 

2. Encaminhar o resultado dessa investigação à presidência do Senado Federal e 

da Câmara dos Deputados Federais, ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, à Exma. Sra. Ministra da 

Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral 

da República, para que tomem as providências cabíveis, dentre as quais:  

 

(i) procedam às medidas necessárias à determinação de alteração da 

certidão de óbito do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

DECLARANDO-O assassinado pela ditadura militar; 

 

(ii) procedam ao pedido de desculpas oficial a Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, pela humilhação e sistemática perseguição que culminou em 

seu assassinato, e ao povo brasileiro, privado de um de seus maiores e 

mais queridos líderes. 
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(iii) procedam às medidas necessárias à alteração do Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, no que diz respeito à morte do ex-

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, DECLARANDO-O 

assassinado pela ditadura militar; 

 

(iv) procedam às medidas necessárias à realização, com as mais altas 

autoridades da República, de cerimônia de revogação da cassação de JK 

e devolução simbólica de todos os seus direitos, títulos e honrarias. 

 

(v) realizem cerimônia de sepultamento oficial de JK, digna de um Chefe-

de-Estado, que lhe foi negada quando de sua morte, com o traslado de 

seus restos mortais para a Catedral da Capital Federal, com todas as 

honras civis, militares e religiosas; 

 

(vi) procedam às medidas necessárias à inscrição de seu nome no Panteão dos 

Heróis Nacionais; 

 

(vii) procedam às medidas necessárias à transformação do dia 22 de agosto 

em “Dia de Juscelino Kubitschek, Herói do Brasil”; 

 

(viii) determinem a publicação e divulgação do conteúdo desse relatório por 

todos os meios disponíveis, inclusive os educacionais, incorporando-as 

aos currículos nacionais, por meio de livros, filmes e outros materiais. 

 

3. Encaminhar o presente relatório a todas as instituições relevantes do país e da 

nacionalidade brasileira, como Casas Legislativas estaduais e municipais, Partidos Políticos, 

Instituições de ensino fundamental, médio e superior, públicas e privadas, entidades da 

sociedade civil e de caráter cívico, centros de defesa de direitos humanos e meios de 

comunicação. 

 

4. Encaminhar o presente relatório aos governos de outros países, organizações 

multilaterais de defesa dos Direitos Humanos, instituições de ensino e meios de comunicação no 

exterior. 



                                                                                                                                                                     

 

Assinam o presente relatório, em 11 de dezembro de 2014: 
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OFÍCIO ENVIADO À COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE – CNV, EM 25 

DE JULHO DE 2014 

  























Ação Nome Local Justificativa/Ligação com o caso

Solicitação de oitiva Affonso Heliodoro dos Santos Brasília, endereço a descobrir
Acessor direto e homem de confiança de JK desde a prefeitura de Belo Horizonte, 

inclusive no exílio, até a sua morte, convivendo intimamente com ele até os últimos 
dias. 

Solicitação de oitiva Serafim Jardim a descobrir
Secretário de JK durante muito tempo, com inúmeras informações particulares, 

inclusive sobre os últimos dias.

Solicitação de oitiva Carlos Murilo Felício dos Santos Brasília, endereço a descobrir
Primo de JK, que o acompanhou em sua trajetória política, e personagem direto da 
articulação política que ocorria quando da morte do ex-presidente, envolvendo o 

convite de Geisel.

Solicitação de oitiva Carlos Heitor Cony
Rio de Janeiro, endereço a 

descobrir
Jornalista que foi colocado à disposição de JK por Aldolpho Bloch, para ajudá-lo a 

compilar suas memórias

Solicitação de oitiva Sepúvelda Pertence a descobrir
Advogado de JK nos IPMs e outras acusações, quando atuou ao lado de Sobral Pinto e 

Victor Nunes Leal

Solicitação de oitiva General Manuel Contreras Chile, a descobrir
Chefe da polícia secreta Chilena (DINA - Dirección de Inteligencia Nacional) entre 

1973 e 1977, e um dos líderes da Operação Condor, que mantinha contatos com 
Figueiredo, inclusive sobre JK.

Solicitação de oitiva Manuel Contreras Filho Chile, a descobrir Chileno, Filho do General Contreras.

Solicitação de oitiva Carmen Hertz Cádiz Chile, a descobir
Advogada Chilena, participou de diversas instituições de proteção de direitos humanos 

para justamente combater as violações feitas pelo Regime Militar Chileno.

Solicitação de oitiva Frederick Latrash EUA, a descobir 
Americano, Chefe da CIA no Uruguai durante a década de 70; atualmente vive nos 

EUA.

Solicitação de oitiva Henry Alfred Kissinger EUA, a descobir
Diplomata americano, conselheiro político, confidente de Richard Nixon e com 

conhecimento sobre a Operação Condor.

Solicitação de oitiva Luis Clemente Faustino Posada Carriles EUA, a descobrir
Cubano, atualmente residente em Miami, foi Ex-oficial da CIA, e presente quando 

houve a ordem de atacar o carro de Orlando Letelier del Solar.

Solicitação de oitiva John Dinges EUA, a descobrir
Americano, Professor pela Universidade de Standford e ex Jornalista pelo Washington 
Post, autor do livro "The Condor Years: How Pinochet and his allies brought terrorism 

to three continents", e atual diretor do projeto ArchivosChile

Solicitação de oitiva Anthony Pereira
Inglaterra, King's College 
London, Brazil Institute

Britânico, Professor e Diretor da King's Brazil Institute, tem como objeto de estudos o 
Regime Militar Brasileiro

Solicitação de oitiva Duane Ramsdell "Dewey" Clarridg EUA, a descobrir
Oficial de operações sênior para a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos 

e supervisor por mais de 30 anos.

Solicitação de oitiva Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez a descobrir
Advogado e político chileno, conhecido por sua contribuição no auxilio as vitimas do 

Regime Militar Chileno.

Solicitação de oitiva Mario Neira Barreiro a descobrir
Agente que espionava Jango, que afirmou que ele foi assassinado, dentro de plano para 

eliminar outras lideranças.

Solicitação de oitiva Cleonildo Cruz Brasil, Pernanbuco, a descobrir
Brasileiro, Cineasta de Pernambuco, está trabalhando atualmente em um filme que 

descreve a Operação Condor.

Solicitação de oitiva Ana Lee Rosa de Freitas Brasil, a descobrir
Brasileira, formada em Jornalismo pela UniverCidade, no Rio de Janeiro (RJ), Doutora 

em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC/RJ). Pesquisadora da Operação Condor.

Solicitação de oitiva Maria Christina Thedim Miranda de Carvalho Brasil, a descobrir

Filha de Sergio Miranda de Carvalho; Episódio em que seu pai, paraquedista do Para - 
Sar, recusou-se a obedecer as ordens ilegais do Brigadeiro Burnier relativas a atentado 

terrorista do qual constava o nome de JK. Teve seu direitos cassados e sua patente 
suspensa, tendo sido recuperada apenas através da AOE n.º 13/STF.

Solicitação de oitiva Rubens Marques dos Santos Brasil, a descobrir Tenante coronel da reserva e, à época do caso Para-Sar, capitão médico do esquadrão.

Solicitação de oitiva Luíza Villameá Brasil, a descobrir

Repórter especial da revista Brasileiros, antes trabalhou por quase 17 anos na revista 
Isto É.; Conheceu pessoalmente o capitão Sérgio Ribeiro e dele recebeu cópia do 
“Azulão” (um documento de quatro páginas com o qual Sérgio sempre andava, 

contendo o resumo de toda sua trajetória), cópias do relatório que ele escreveu no auge 
do Caso Para-Sar, além de cópia da carta do brigadeiro Eduardo Gomes para o 

presidente Geisel (em defesa de Sérgio);

Solicitação de oitiva Maria Helena Moreira Alves Brasil, a descobrir

Cientista política, PhD em Ciências políticas do MIT, especialista em Direitos Humanos 
e Política Internacional, professora aposentada de Ciência Política e Economia (UERJ); 

Filha de Branca de Melo Franco Alves, assassinada pelo regime em 1978, em 
circunstâncias similares ao acidente de JK e de Zuzu Angel.

Solicitação de oitiva Vera Brant Brasília, a descobrir
Empresária e escritora; Autora do livro "JK - O Reencontro com Brasília" e amiga 

pessoal de Juscelino.

Solicitação de oitiva Maria Victoria Benevides São Paulo, a descobrir Historiadora e socióloga; Autora do livro "O Governo Kubistchek".
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Solicitação de oitiva Mário Bernardo Garneiro A descobrir
Empresário ; Autor do livro “JK – A CORAGEM DA AMBIÇÃO”. Almoçou com JK 
em São Paulo no restaurante “La Tambouille” no dia 22 de agosto de 76, e ofereceu 

estadia em sua fazenda em Campinas para JK passar aquele dia.

Solicitação de oitiva Mauro Ribeiro
Brasil, a descobrir; e-mail 

mauroribeiro@mmais.com.br
Jornalista e acessor de Garnero à época dos fatos; Esteve presente no almoço do dia 22 

de agosto de 1976

Solicitação de oitiva Adhemar de Barros Neto Brasil, a descobrir Afilhado de JK; Visitado no dia 22 de agosto de 1976

Solicitação de oitiva Aníbal Teixeira Brasil, a descobrir

Presidente do Instituto JK em MG; Também elaborou o Plano de Metas. Segundo nota 
em site na rede: “Ele foi diretor de Ex-ministro do Planejamento. Foi Ministro da 

Imigração no governo JK e informação e contrainformação do Golpe de 1964. Mas 
quando o movimento militar saiu vitorioso, Aníbal Teixeira tornou-se seu adversário, 
em razão à perseguição à Juscelino Kubitschek e à tortura do idealista Dimas Perrim. 

Foi cassado, perseguido e exilado."

Solicitação de oitiva Ademar Jahn Brasil, a descobrir
Motorista do caminhão que vinha atrás do de Ladislau Borges quando esse bateu no 

Opala de JK; 

Solicitação de oitiva
Jean-Marie Faustin Goedefroid Havelange (João 

Havelange)
A descobrir

Importante figura do cenário do futebol nacional; Amigo de JK que, antes de ser 
presidente da FIFA, foi vigiado pelo Regime Militar por algum tempo em virtude da 

amizade com Juscelino.

Solicitação de oitiva Hudson dos Santos A descobrir Dono da Auto Mecânica Três Irmãos em 1976

Solicitação de oitiva Claudionor Rosa A descobir Principal historiador de Resende e responsável pelo Arquivo Municipal

Solicitação de oitiva Dicler Simões Filho A descobir
Jornalista de Resende e filho de Dicler Simões, correspondente do Globo em Resende e 

principal responsável pela cobertura do caso.

Solicitação de oitiva João Luis Gomes A descobir Vice-prefeito de Resende à época da morte de JK

Solicitação de oitiva Gabriel Villa-Forte A descobir Dono do Hotel Fazenda Villa-Forte, e filho do Brigadeiro Newton Villa-Forte

Solicitação de oitiva Manobrista do Hotel à época da colisão A descobir Manobrista do Hotel Fazenda Villa-Forte à época da morte de JK

Solicitação de oitiva
Funcionários do hotel fazenda à época e pessoas que 

tenham relação com funcionários da época

Rodovia Presidente Dutra, km 
330 - Engenheiro Passos, 
Resende - RJ ou outros

Buscar elementos que expliquem a parada no hotel por JK e o motorista

Solicitação de oitiva
ex-delegado do Departamento de Ordem Política e 

Social (Dops), Cláudio Guerra
a descobrir Conhecimento de operações que resultaram em mortes semelhantes à ora investigada.

Acesso ao arquivo
Fotografias entregues pelo Perito Criminal aposentado 

Roberto de Freitas Villarinho em março de 2014 à CNV
Brasília - CNV Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Dados, documentos, currículo e histórico de Carlos 

Benevenuto Guisard Koehler 
Brasília - CNV Verificar relação com instituições de apoio à ditadura.

Acesso ao arquivo
257 (duzentos e cinquenta e sete) películas de negativos 
fotográficos e imagens referentes a exames realizados 

pelos peritos criminais que elaboraram os laudos oficiais, 
Brasília - CNV Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Negativos e fotografias dos laudos produzidos pelo 

Instituto Carlos Éboli – Rio de Janeiro,
Brasília - CNV ou Rio de 

Janeiro - Instituto Carlos Éboli
Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Arquivos completos da Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados que investigou as mortes de Juscelino 

Kubitschek de Oliveira e de Geraldo Ribeiro
Brasília - CNV Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Relatório dos Peritos Criminais JOÃO BOSCO DE 
OLIVEIRA e VENTURA RAPHAEL MARTELLO 

FILHO elaborado para a Câmara dos Deputados
Brasília - CNV Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Parecer produzido por Peritos Oficiais de São Paulo, Rio 
de Janeiro e de Brasília na Comissão Externa da Câmara 

dos Deputados
Brasília - CNV Sistematizar referências investigativas

Acesso ao arquivo
Depoimentos de JK para o governo em 4.10.1965 e 

09.06.1966 e todos os outros existentes.

Arquivo Nacional, Praça da 
República, n.º 173 – Rio de 
Janeiro/RJ; eventualmente, 

outro repositório a ser 
descoberto. Superior Tribunal 

Militar, Avenida Cásper 
Líbero, 88 - Centro, São 

Paulo/SP; eventualmente, outro 
repositório a ser descoberto.

 Os arquivos especificados tratam de depoimentos de JK em inquéritos sob diversas 
acusações, dentre as quais relacionadas ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 

comunismo e corrupção. 

Acesso ao arquivo Inquéritos policiais militares

Arquivo Nacional, Praça da 
República, n.º 173 – Rio de 
Janeiro/RJ; eventualmente, 

outro repositório a ser 
descoberto.

Inquéritos policiais militares referentes a JK, João Goulart e Carlos Lacerda após o 
golpe de 1964;

Acesso ao arquivo Documentos e notícias

Arquivo Nacional, Praça da 
República, n.º 173 – Rio de 
Janeiro/RJ; eventualmente, 

outro repositório a ser 
descoberto.

Documentos e notícias referentes à cassação de JK em 1964, especialmente referentes à 
Comissão de Segurança Nacional;
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Acesso ao arquivo Trinta e três sindicâncias abertas por Jânio Quadros

Arquivo Nacional, Praça da 
República, n.º 173 – Rio de 
Janeiro/RJ; eventualmente, 

outro repositório a ser 
descoberto.

Trinta e três sindicâncias abertas por Jânio Quadros, cujos números não se sabe, dentre 
as quais estão aquelas relativas ao JK; formam a base das acusações dos IPMs conra 

JK, pois foram coordenadas pelo mesmo militar.

Acesso ao arquivo
Produções de JK durante seu mandato como senador por 

Goiás

Senado Federal, Praça dos Três 
Poderes, Praça dos Três 

Poderes, s/n - Zona Cívico-
Administrativa, Brasília/DF.

Documenta as respostas de JK às sindicâncias de Jânio, origem dos IPMs.

Acesso ao arquivo
Autos do processo contra JK cujo objeto é o seu 

apartamento da Rua Vieira Souto/RJ (número 
desconhecido);

Supremo Tribunal Federal, 
Praça dos Três Poderes, s/n - 
Zona Cívico- Administrativa, 

Brasília/DF.

Processo judicial movido contra JK durante o regime militar, sob a acusação de 
corrupção.

Acesso ao arquivo

Autos do processo AOE 13 (processo n.º 0002595-
89.1990.0.01.0000), interposto por Sérgio Ribeiro 

Miranda de Carvalho em face da União, referente ao 
caso Para-Sar, que pretendia a morte, entre outros, de JK.

Supremo Tribunal Federal, 
Praça dos Três Poderes, s/n - 
Zona Cívico- Administrativa, 

Brasília/DF.

Autos do processo AOE 13 (processo n.º 0002595-89.1990.0.01.0000), interposto por 
Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho em face da União, referente ao caso Para-Sar, que 

pretendia a morte, entre outros, de JK.

Acesso ao arquivo
Autos do Inquérito 448 (processo n.º 0002990-

18.1989.0.01.0000), movido por João Paulo Moreira 
Burnier contra Sergio Ribeiro Miranda de Carvalho;

Supremo Tribunal Federal, 
Praça dos Três Poderes, s/n - 
Zona Cívico- Administrativa, 

Brasília/DF.

Autos do Inquérito 448 (processo n.º 0002990-18.1989.0.01.0000), movido por João 
Paulo Moreira Burnier contra Sergio Ribeiro Miranda de Carvalho;

Acesso ao arquivo Pesquisa de documentos Chile Documentos que podem levar ao esclarecimento da Operação Condor

Acesso ao arquivo Pesquisa de documentos

Argentina, CELS (Centro de 
Estudios Legales y Sociales) 
localizado em Piedras 547, 1 

piso, C1070AAK, Buenos 
Aires.

Documentos que podem levar ao esclarecimento da Operação Condor

Acesso ao arquivo Pesquisa de documentos

Uruguai, Archivo General de 
La Nacion localizado em San 

Martin 2400, CP 11800, 
Montevidéu.

Documentos que podem levar ao esclarecimento da Operação Condor

Acesso ao arquivo Depoimento de João Paulo Moreira Burnier Rio de Janeiro, a descobrir JK era alvo do Chamado Plano Para-Sar, formulado pelo Brigadeiro Burnier

Acesso ao arquivo
“Carta-Brasília”, Congresso ocorrido na cidade sobre a 

Operação Condor.
Brasil, a descobrir Operacão Condor

Acesso ao arquivo Jornal do Brasil do dia 7 de agosto de 1976 A descobir Anuncia a morte falsa de JK.

Acesso ao arquivo
Documento secreto já divulgado intitulado “Situação 

político-social de Minas Gerais” (11 pgs). 
A descobrir

Circulou no Serviço Nacional de Informações (SNI), Centro de Informações do 
Exército (CIE) e Comissão Geral de Investigações (CGI). O relatório foi produzido em 

Juiz de Fora em 8 de maio de 1969 e foi encaminhado para o comando do I Exército 
pelo general Itiberê Gouvêa do Amaral.

Acesso ao arquivo
Reportagem do Fantástico TV Globo de 8 de agosto de 

1976
A descobir Reportagem sobre falsa morte
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I. A	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra:	  descrição	  dos	  momentos	  -‐	  metodologia	  

	  
II. A	  ditadura	  militar	  e	  JK:	  documentos	  

	  
III. Os	  momentos	  anteriores	  à	  morte	  

	  
IV. O	  momento	  da	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra:	  sistematização	  das	  diversas	  versões	  	  

	  
V. Os	  momentos	  imediatamente	  posteriores	  à	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra	  

	  
VI. Os	  momentos	  mediatamente	  posteriores	  à	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra	  

	  
VII. As	  dúvidas	  sobre	  a	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra:	  conclusões	  e	  sugestões	  de	  esclarecimentos	  

	  
VIII. Pareceres	  jurídicos	  	  

	  
IX. Conclusão	  

	   	  



CRONOGRAMA	  DE	  EXECUÇÃO	  DA	  PESQUISA	  
	  

Pesquisadores	   Tema	   Objeto	  da	  pesquisa	   Cronograma	  
Equipe	  1	  	  	  
	  

A	  ditadura	  militar	  e	  JK	  
	  
A	  cassação;	  	  
Os	  Inquéritos	  Policiais-‐Militares;	  Os	  
inquéritos	  e	  sindicâncias	  do	  período	  
Jânio	  Quadros;	  	  
Os	  Inquéritos	  Policiais-‐Militares	  da	  
Ditadura;	  	  
A	  ação	  judicial;	  	  
O	  “Relatório	  Figueiredo”	  
	  

Ter	  acesso	  a	  todos	  os	  documentos	  e	  
informações	  sobre	  os	  procedimentos	  
elencados,	  os	  diplomas	  normativos,	  autos	  
processuais	  e	  afins;	  
	  
Descrevê-‐los	  e	  sistematizá-‐los.	  
	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  julho	  a	  20	  de	  setembro	  –	  
leitura	  do	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  	  

Equipe	  2	   Operação	  Condor	  e	  JK	  
	  
Reportagens;	  Documentos	  	  
	  

Ter	  acesso	  a	  todas	  as	  reportagens	  e	  
documentos	  sobre	  o	  assunto;	  
	  
Descrevê-‐los	  e	  sistematizá-‐los.	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos,	  incluindo	  os	  de	  
países	  estrangeiros;	  	  
	  
30	  de	  julho	  a	  20	  de	  setembro	  –	  
leitura	  do	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  

Equipe	  3	   Os	  momentos	  anteriores	  à	  morte	  
na	  Dutra	  
	  
O	  chamado	  para	  reunião	  com	  Geisel;	  	  

Reconstruir	  os	  momentos	  anteriores	  à	  morte	  
na	  Dutra,	  com	  depoimentos	  novos	  e	  acesso	  a	  
depoimentos	  anteriormente	  realizados;	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  



O	  anúncio	  da	  morte	  em	  acidente	  de	  
trânsito	  dias	  antes	  	  
da	  morte	  na	  Dutra;	  	  
A	  viagem	  Brasília	  –	  São	  Paulo;	  	  
Os	  momentos	  em	  São	  Paulo;	  	  
A	  viagem	  São	  Paulo	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  
	  

Ter	  acesso	  a	  todas	  as	  reportagens	  e	  
documentos	  sobre	  o	  assunto;	  
	  
	  
Descrevê-‐los	  e	  sistematizá-‐los.	  
	  

	  
20	  de	  junho	  
a	  20	  de	  setembro	  –	  tomada	  dos	  
depoimentos	  novos	  e	  leitura	  dos	  
depoimentos	  anteriormente	  
realizados	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  

Equipe	  4	   A	  parada	  no	  Hotel-‐Fazenda	  Villa-‐
Forte	  
	  
O	  proprietário	  do	  Hotel-‐Fazenda	  
Villa-‐Forte:	  Brigadeiro	  Villa-‐Forte;	  	  
Uma	  família	  de	  militares	  e	  
proprietários	  de	  terras;	  	  
Um	  jovem	  Integralista;	  	  
Um	  militar	  “anti-‐comunista”:	  Escola	  
do	  Realengo,	  	  
Serviços	  de	  Inteligência,	  Agulhas	  
Negras	  “comunista	  à	  tapa”;	  	  
Professor	  de	  Figueiredo,	  	  
amigo	  de	  Golbery;	  Os	  momentos	  no	  
Hotel-‐Fazenda	  Villa-‐Forte;	  Nenhum	  
hóspede	  no	  domingo;	  	  
O	  dono	  não	  fica	  no	  hotel	  para	  
receber	  um	  ex-‐Presidente,	  de	  quem	  
se	  dizia	  admirador;	  	  
O	  que	  aconteceu	  com	  o	  carro?	  

Reconstruir	  o	  momento	  no	  Hotel	  Villa-‐Forte	  
e	  a	  biografia	  do	  brigadeiro	  Newton	  Villa-‐
Fortes,	  com	  depoimentos	  novos	  e	  acesso	  a	  
depoimentos	  anteriormente	  realizados;	  
	  
Ter	  acesso	  a	  todas	  as	  reportagens	  e	  
documentos	  sobre	  o	  assunto;	  
	  
Descrevê-‐los	  e	  sistematizá-‐los.	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  julho	  
a	  20	  de	  setembro	  –	  tomada	  dos	  
depoimentos	  novos	  e	  leitura	  dos	  
depoimentos	  anteriormente	  
realizados	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  



Equipe	  5	   O	  momento	  da	  colisão	  e	  morte	  na	  
Dutra:	  sistematização	  das	  
diversas	  versões	  
	  
Versões	  do	  ocorrido:	  	  
Inquérito;	  Poder	  Judiciário;	  “Perícia	  
sigilosa	  feita	  por	  militares	  ligados	  
aos	  órgãos	  de	  informação	  e	  
segurança	  do	  governo”;	  Comissão	  
Aberta	  Paulo	  Otávio;	  Comissão	  
Municipal	  da	  Verdade	  Vladimir	  
Herzog;	  Comissão	  Nacional	  da	  
Verdade	  –	  “Relatório	  Preliminar”	  
	  

Ter	  acesso	  a	  todos	  os	  documentos	  e	  
informações	  sobre	  os	  procedimentos	  
elencados;	  
	  
Descrever	  suas	  conclusões	  finais	  e	  
sistematizá-‐las.	  
	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  julho	  a	  20	  de	  setembro	  –	  
leitura	  do	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  

Equipe	  6	   Os	  momentos	  imediatamente	  
posteriores	  à	  colisão	  e	  morte	  na	  
Dutra	  
	  
Não-‐preservacão	  do	  local;	  Presença	  
o	  médico	  Guilherme	  Romano,	  amigo	  
de	  Golbery	  (recolhimento	  do	  diário	  
de	  JK	  e	  entrega	  a	  Golbery);	  
Impedimento	  da	  aproximação	  de	  
jornalistas;	  O	  tratamento	  dos	  
corpos:	  o	  corpo	  do	  Presidente	  no	  
chão,	  o	  do	  motorista	  no	  caixão	  
	  

Reconstruir	  os	  momentos	  imediatamente	  
posteriores	  à	  colisão	  e	  morte	  na	  Dutra	  e	  a	  
biografia	  do	  médico	  Guilherme	  Romano,	  com	  
depoimentos	  novos	  e	  acesso	  a	  depoimentos	  
anteriormente	  realizados;	  
	  
Ter	  acesso	  a	  todas	  as	  reportagens	  e	  
documentos	  sobre	  o	  assunto;	  
	  
Descrevê-‐los	  e	  sistematizá-‐los.	  
	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  julho	  
a	  20	  de	  setembro	  –	  tomada	  dos	  
depoimentos	  novos	  e	  leitura	  dos	  
depoimentos	  anteriormente	  
realizados	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização.	  

Equipe	  7	  
	  

Os	  momentos	  mediatamente	  
posteriores	  à	  colisão	  e	  morte	  na	  

Ter	  acesso	  a	  todos	  os	  documentos	  e	  
informações	  sobre	  os	  procedimentos	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  



	   Dutra	  
	  

As	  investigações,	  suas	  conclusões	  e	  
suas	  críticas;	  Outras	  manifestações	  
	  

elencados;	  
	  
Descrever	  suas	  conclusões,	  as	  críticas	  feitas	  
e	  sistematizá-‐las.	  
	  

Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  julho	  
a	  20	  de	  setembro	  –	  tomada	  dos	  
depoimentos	  novos	  e	  leitura	  dos	  
depoimentos	  anteriormente	  
realizados	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização	  

Equipe	  8	   As	  dúvidas	  sobre	  a	  colisão	  e	  
morte	  na	  Dutra:	  conclusões	  e	  
sugestões	  de	  esclarecimentos	  

	  
Colisão	  do	  ônibus	  contra	  o	  Opala;	  
Tiro	  na	  cabeça	  de	  Geraldo	  Ribeiro	  	  	  	  	  	  	  	  

Sistematizar	  as	  dúvidas	  existentes	  em	  
relação	  a	  esses	  dois	  tópicos,	  a	  partir	  da	  
realização	  de	  perícia	  no	  crânio	  de	  Geraldo,	  
novos	  depoimentos,	  sistematização	  de	  
depoimentos	  anteriormente	  realizados,	  
acesso	  a	  todos	  os	  documentos	  referentes	  aos	  
tópicos,	  em	  todos	  os	  procedimentos	  
existentes,	  prioritariamente	  os	  objeto	  de	  
críticas	  referentes	  à	  falta	  de	  transparência	  e	  
inacessibilidade	  de	  informações	  essenciais.	  
	  
Descrever	  suas	  conclusões,	  as	  críticas	  feitas	  
e	  sistematiza-‐las.	  

20	  de	  junho	  a	  30	  de	  julho	  –	  pedido	  
de	  acesso	  aos	  documentos	  junto	  à	  
Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  e	  
outros	  órgãos;	  	  
	  
30	  de	  junho	  
a	  20	  de	  setembro	  –	  tomada	  dos	  
depoimentos	  novos	  e	  leitura	  dos	  
depoimentos	  anteriormente	  
realizados	  material;	  
	  
20	  de	  setembro	  a	  20	  de	  novembro	  
–	  descrição	  e	  sistematização	  

Equipe	  9	   Pareceres	  jurídicos	  
	  

Sistematizar	  as	  conclusões	  dos	  pareceres	  
jurídicos	  anexados	  

20	  de	  junho	  
a	  20	  de	  novembro	  –	  descrição	  e	  
sistematização	  

	  



                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO II 

 

 

 

CARTAZ DE EVENTO REALIZADO NA 

FACULDADE DE DIREITO DO LARGO SÃO 

FRANCISCO: JK – O HOMEM, O 

PRESIDENTE, A ATUALIDADE, EM 12 E 13 

DE SETEMBRO DE 2013 

  





                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO III 

 

 

 

RELATÓRIO PARCIAL DA COMISSÃO 

MUNICIPAL DA VERDADE “VLADIMIR 

HERZOG” DE SÃO PAULO, DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 2014 

  































































                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

E-MAILS ENVIADOS POR LEA VIDIGAL 

MEDEIROS AO COORDENADOR DA 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – 

CNV, PEDRO DALLARI, EM 22 DE ABRIL E 

6 DE MAIO DE 2014 
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Lea Vidigal <leavmedeiros@gmail.com>

Agenda - JK

Lea Vidigal <leavmedeiros@gmail.com> 6 de maio de 2014 20:24
Para: "Pedro B. A. Dallari" <pdallari@usp.br>
Cc: Marcio Kameoka <marcio.kameoka@cnv.presidencia.gov.br>

Prezado Professor Pedro Dallari,  Coordenador da Comissão Nacional da Verdade,

 

Solicitei em 22 de abril  último, audiência com guarida na Lei 15.528 de 2011, art. 4o, § 6.

 

O objetivo da reunião é levar a esta Comissão, representada na pessoa de seu Coordenador, o Sr. Carlos
Murilo Felício dos Santos, primo de JK e ex-deputado federal por Minas Gerais, e o Coronel Affonso Heliodoro,
secretário e homem da mais íntima confiança do Presidente, desde a Prefeitura de Belo Horizonte até sua
morte.

 

Essas duas pessoas dedicaram suas vidas a guardar a memória de JK.

 

Assim, na qualidade de cidadãos, pretendemos levar a história a esta Comissão, com o intuito de contribuir
para esclarecer os fatos e circunstâncias que envolvem a morte de um Presidente da República.

 

Depois de alguns telefonemas, finalmente, em 30 de abril, V. Exa. respondeu por e-mail, dizendo que o seu
conhecimento das circunstâncias da morte do Presidente Juscelino “se resume” ao material consubstanciado
no relatório preliminar de pesquisa e no laudo que se encontram acessíveis no site da Comissão Nacional da
Verdade.

 

Além disso, afirmou ter “dificuldade de agenda”, e ter pouco a contribuir com essa reunião, sugerindo que eu
me valha do material contido no site.

 

Sua resposta é equivocada, em vários níveis, Professor.

 

Permita-me expô-los com muita franqueza. Não a franqueza de quem lhe tem antipatia. Pelo contrário. A
franqueza de quem tem respeito por sua história, como intelectual, professor, militante político, no Partido
dos Trabalhadores e fora dele, por sua participação no governo Luiza Erundina, por ser o pai de família que é.
Mas também a franqueza que aprendi com os Mestres mais generosos e corajosos do Largo São Francisco,
entre os quais seu pai, o Prof. Dalmo Dallari, a quem fui prestar humilde homenagem na sagração como
Professor Emérito no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, e de quem carrego lições preciosas no
coração, como a de que, quando vemos coisas erradas, temos que falar.

 

Sua resposta é equivocada, em primeiro lugar porque fere direito l íquido e certo de qualquer cidadão

brasileiro, como expressamente previsto no artigo 4o da Lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Seu
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ato é abusivo. Diante da “prerrogativa” de qualquer brasileiro ser recebido, V. Exa., na qualidade de
autoridade pública, não tem a possibil idade de denegar tal exercício, mas sim o dever de implementá-lo.

 

Sua resposta afirma como razões a “falta de agenda” e “a dificuldade de deslocamento de São Paulo a
Brasíl ia” para não ouvir personagens da história, ainda vivos, que já são quase centenários, mas querem
colaborar com a verdade. Isso é inacreditável, e chocaria qualquer estudante de história. Que verdade
histórica é essa, que fica à mercê “da sua agenda”? Que qualidade tem a reconstrução da verdade que V. Exa.
preside, se coloca como empecilho uma viagem de uma hora e meia de duração? Essas duas desculpas, se
fossem o padrão dos historiadores, impedir-nos-iam de saber qualquer coisa sobre o passado, pois
justamente para conhecermos o que aconteceu são necessários deslocamentos, a consulta a fontes, ter
paciência, fazer pesquisa, ouvir as pessoas. É de péssima qualidade a “história” que V. Exa. está fazendo,
produzindo “verdades” i legítimas sobre o passado. V. Exa. não produz a verdade, reproduz a “verdade” dos que
a montaram anteriormente. A “verdade” dos vencedores de outrora.

 

Posso tentar compreender essa recusa em dialogar com a história a partir de algumas hipóteses.

 

A primeira, sua ignorância quanto à riqueza de informações que os Srs. Carlos Muril lo e Cel. Affonso
Heliodoro têm em relação aos fatos objeto de sua reconstrução histórica. Como se sabe, essas duas figuras
partilhavam das mais íntimas confissões pessoais e políticas de JK. Foi da casa de seu primo Carlos Muril lo
em Brasíl ia que o Presidente saiu rumo a São Paulo, após longas horas de conversa. Com o auxil iar de todas
as horas Affonso Heliodoro, JK mantinha diálogo ininterrupto. Essas foram as pessoas para quem JK
descreveu as movimentações políticas consigo ocorridas exatamente nos dias que antecederam o “acidente”.
Qualquer Comissão da Verdade do mundo optaria por ouvir pessoas com tal conhecimento específico e
envergadura, que, quase centenários, possuem na memória os detalhes de cada conversa, de cada afirmativa,
de cada detalhe. Qualquer levantamento da verdade que ignore o que tais pessoas têm a dizer afasta-se do
realmente vivido, para aproximar-se do arbitrariamente reconstruído.   

 

A segunda hipótese sobre sua recusa em nos receber pode ter a ver com o fato de que sua busca pela verdade
já tem conclusão, antes mesmo de ter começado.

 

Então, qualquer fato que possa colocar em dúvida suas conclusões deve ser evitado, descartado, si lenciado,
deslegitimado, excluído da agenda. Aliás, não seria melhor que esses fatos sequer tivessem ocorrido? Assim,
V. Exa. não precisaria nem lidar com eles.

 

Não seria melhor que o anúncio da morte de JK na Dutra não tivesse sido anunciado publicamente, no rádio,
dias antes de ocorrer? Não seria melhor que os documentos da Operação Condor não o tivessem colocado
como alvo?

Talvez fosse melhor se JK e Geraldo não tivessem desviado a rota da via Dutra para ir até um hotel-fazenda
cujo dono era amigo próximo do General Golbery do Couto e Silva, articulador da ditadura que conspirou
contra a posse de JK como Presidente, em 1955. Também seria bom se o médico l igado aos Generais Golbery e
Figueiredo não estivesse no local do crime minutos após a colisão, recolhendo objetos pessoais do
Presidente, elementos de prova.

 

Não seria melhor que o motorista de ônibus não tivesse revelado a mala de dinheiro a ele oferecida para
assumir a autoria de um crime? Não seria melhor que as provas não tivessem sido deliberadamente
adulteradas e o acesso a elas bloqueado de todas as maneiras? Não seria melhor que tudo o que incomoda ou
questiona as conclusões da ditadura sobre o “acidente” deixasse de existir? Assim, seu procedimento de
investigação seria enormemente facil itado.
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Mas, infelizmente, o mundo não é como V. Exa. gostaria que fosse, e a verdade é muito mais complexa do que
afirmam os escassos e duvidosos “documentos”, produzidos na ditadura e requentados  posteriormente, que
V. Exa. erige à condição de totalidade das provas. “A verdade ainda espera por fatos novos”, como apontado
por Carlos Heitor Cony em sua coluna na Folha de São Paulo do dia 29 de abril  último.

 

O problema com o procedimento da CNV é que tais incômodos fatos aconteceram e estão diretamente
relacionados ao que queremos esclarecer.

A terceira hipótese é a sua submissão acrítica aos trabalhos dos peritos, já em curso, sufragando-os
apressada e peremptoriamente, sem direito ao contraditório. Esta certamente não é a postura de um
magistrado.

 

A quarta hipótese é a pressa que hoje se abate sobre a Comissão Nacional da Verdade, duramente
pressionada pela imprensa e caricaturada como um órgão que “não anda”, “onde só há divergências e
nenhuma operacionalidade”, “uma aposta que vai fracassar”. V. Exa., como é de conhecimento público, foi
chamado para cumprir a nobre missão de centralizar e organizar minimamente os trabalhos da Comissão.
Ora, uma vez emitido um dos “relatórios preliminares”, por que perder mais tempo com ele? Vamos em frente,
não? Cumprir os prazos, entregar o relatório final, certo? Quem sabe até ganhar reconhecimento público como
um bom gestor, um homem que resolveu um problema que outros não resolveram? É pena que, sob essa
hipótese, soçobre a cidadania brasileira, e pereça sem florescer a verdade sobre nossa história.

 

Outras hipóteses podem existir, Professor.

 

Mas como saber, se V. Exa. já deu o assunto por encerrado? Se JK é página virada? Se os “documentos”
produzidos pela ditadura e agora referendados pela CNV encerram toda a verdade sobre o assunto? Como
saber suas motivações, se V. Exa. tem tantas outras coisas mais importantes para fazer do que ouvir
testemunhos vivos que podem colaborar para esclarecer um fato a respeito do qual o Estado brasileiro se
manifestará?

 

Professor Pedro, a mesma franqueza – que é, repito, de alguém que tem enorme empatia por V. Exa., – obriga-
me a dizer-lhe que, não revista sua posição, V. Exa. não estará à altura do cargo que a Nação lhe confiou,
como uma honra, não como uma benesse ou um fardo. V. Exa. foi indicado para o exercício de uma
magistratura, a da recomposição da verdade sobre nossa história, e não a de reciclagem da “investigação”
organizada pelo regime de exceção décadas atrás.

 

O procedimento de recusar-se a ouvir as pessoas referidas, se for mantido, não deixará dúvida de que V. Exa.
está aquém do que o cargo exige. Nessa hipótese, V. Exa. demonstrará não ter condições de ser fiador da
verdade que contaremos aos nossos fi lhos e netos.

 

A ditadura se compraz com a falta de diálogo. A democracia a repudia.

 

Mas, felizmente, em nossa democracia, a “verdade” produzida por V. Exa. será submetida a crivo público, pois,
diferente do que afirmou, o assunto não está encerrado.
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Não aceitamos mais o “destino” (“esse Deus sem nome”) preparado adrede pelos ditadores.   

 

Será que V. Exa. se dá conta de que a história será o seu juízo?

 

Lea Vidigal Medeiros

 

Mestranda pela Faculdade de Direito da USP

 

Em 30 de abril de 2014 09:09, Pedro B. A. Dallari <pdallari@usp.br> escreveu:

Prezada Lea,

 

Agradeço seu contato. Meu conhecimento das circunstâncias da morte do presidente Juscelino se resume
ao material coligido pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que acabou por se consubstanciar no
relatório preliminar de pesquisa e no laudo que se encontram acessíveis no site da CNV.

 

Assim, ademais da minha dificuldade de agenda – resido e trabalho em São Paulo, deslocando-me
eventualmente ao Rio e a Brasília apenas para reuniões da Comissão –, teria muito pouco a contribuir com
a reunião que você está organizando. Assim, sugiro que você se valha do material a que fiz referência.

 

Fico à sua disposição.

 

Abraço,

Pedro Dallari

 

 

De: Lea Vidigal [mailto:leavmedeiros@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 18:39
Para: marcio.kameoka@cnv.presidencia.gov.br
Cc: pdallari@usp.br
Assunto: Agenda - JK

 

Prezado Márcio, boa tarde.

 

Conforme indiquei por telefone, sou mestranda em Direito na Faculdade de Direito da USP e
advogada em São Paulo.

Juntamente com biógrafos especialistas, familiares, pessoas próximas e admiradores, estou
envolvida no Projeto JK que tem o objetivo de resgatar a memória e a honra do presidente
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Juscelino Kubitschek de Oliveira.

 

Na semana passada, estivemos reunidos com o chefe de gabinete da Presidenta Dilma, Dr. Beto
Vasconcelos, juntamente com o Sr. Carlos Murílo Felício dos Santos, ex-deputado federal e primo
de JK, e o Coronel Affonso Heliodoro, secretário e homem da mais íntima confiança do
Presidente. 

 

O Dr. Beto ressaltou a extrema relevância de realizarmos uma reunião com o Professor Pedro
Dallari assim que possível, para discutir as circustâncias e elementos que cercam a morte de JK.

 

Desse modo, gostaria de solicitar uma agenda com o Professor Pedro. 

Nessa reunião participarão, além de mim:

O Sr. Carlos Murilo;

Cel., Affonso Heliodoro;

O Professor Gilberto Bercovici, da Faculdade de Direito da USP, que está elaborando um parecer
jurídico sobre o assunto;e 

O Sr. Jean Claude Obry, biógrafo e coordenador do Projeto JK.

 

Solicitamos a gentileza de que a reunião seja em Brasília, uma vez que o Dr. Carlos Murillo e o
Coronel Affonso são idosos, e não teriam como deslocar-se a São Paulo.

 

Além disso, gostaria de saber se é possível obter cópia dos documentos que embasaram a
elaboração do relatório preliminar divulgado na data hoje sobre o caso.

 

Desde já, agradeço muito a atenção e deixo meus contatos para o que for necessário:

 

Telefones: (11) 9-9922-0208 / (11) 9-9902-7570 / (11) 3829-0202

 

Atenciosamente, 

 

Lea Vidigal Medeiros

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast!
Antivírus está ativa.
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ANEXO V 

 

 

 

CARTAZ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA “A 

DITADURA E A MORTE DE JK”, 

REALIZADA PELA COMISSÃO 

MUNICIPAL DA VERDADE “VLADIMIR 

HERZOG” E O CENTRO ACADÊMICO XI 

DE AGÔSTO, SALA DOS ESTUDANTES DO 

LARGO SÃO FRANCISCO, EM 3 DE JUNHO 

DE 2014 

  





                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

PARECER JURÍDICO DO PROFESSOR 

TITULAR GILBERTO BERCOVICI, DA 

FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

  











































































































































                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

CARTAZ DO ATO EM HOMENAGEM A 

JUSCELINO KUBITSCHEK, REALIZADO 

NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE 

DIREITO DO LARGO SÃO FRANCISCO – 

USP, ORGANIZADO PELA DIRETORIA DA 

FACULDADE E PELO CENTRO 

ACADÊMICO XI DE AGÔSTO, EM 11 DE 

AGOSTO DE 2014  





                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

CARTAZ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

APRESENTAÇÃO DOS PARECERES 

JURÍDICOS SOBRE O CASO JK, COM A 

PRESENÇA DE LUIS MORENO OCAMPO, 

GILBERTO BERCOVICI, BELISÁRIO DOS 

SANTOS JR. E ADRIANO DIOGO, 

REALIZADO NO PÁTIO DAS ARCADAS DA 

FACULDADE DE DIREITO DO LARGO SÃO 

FRANCISO, EM 29 DE AGOSTO DE 2014  





                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO IX 

 

 

 

NOTÍCIAS VEICULADAS NA MÍDIA 

SOBRE O CASO JK 

  



09/12/2014 O descompasso das comissões da verdade — CartaCapital

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/odescompassodascomissoesdaverdade5152.html 1/2

JK: morto em acidente ou vítima de complô?

Sociedade
Ditadura

O descompasso das comissões da verdade
Disputas e acusações de falta de cooperação marcam trabalhos da CNV com comissões locais e até mesmo com o MPF

Memorial JK

O presidente da Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, Gilberto

Natalini (PV), anunciou nesta terçafeira 3 que entrará com um mandado de

segurança para impedir a Comissão Nacional da Verdade (CNV) de

transformar em definitivo um documento preliminar sobre a morte do ex

presidente Juscelino Kubitschek.

Natalini quer que a CNV leve em consideração os depoimentos de pelo menos

oito testemunhas dos acontecimentos que culminaram com a morte de JK e de

seu motorista, Geraldo Ribeiro, em um aparente acidente de trânsito na Rodovia

Presidente Dutra, em 22 de agosto de 1976. A Comissão Vladimir

Herzog, vinculada à Câmara dos Vereadores de São Paulo, concluiu

que JK sofreu um atentado político, enquanto a CNV considerou em relatório

preliminar de pesquisa divulgado em abril que o expresidente foi vítima de um

acidente.

“Vamos pedir para a Comissão Nacional ouvir as testemunhas que deram depoimentos importantes sobre a morte do Juscelino. O relatório parcial da CNV

se baseou na conclusão da época da ditadura”, disse Natalini a CartaCapital, ao lembrar de uma conversa ao telefone com Pedro Dallari, coordenador da
CNV. “Conversamos com eles e eles disseram que só conversariam pessoalmente se tivéssemos argumentos técnicos e periciais que contestassem a

decisão deles. Eles estão, na verdade, se negando a conversar conosco.”

A decisão de entrar com mandado de segurança contra a CNV foi decidida na terçafeira 3, após audiência pública promovida pela Comissão da Verdade

Vladimir Herzog e o Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Na sessão, o professor Gilberto Bercovici

criticou o fato de a CNV não ter analisado a documentação e os depoimentos tomados pela comissão atrelada à Câmara dos Vereadores de São Paulo

antes de concluir o caso. "Não faz sentido a Comissão Nacional assumir laudo da ditadura militar, provavelmente forjado, e decidir encerrar a discussão

sobre a morte de JK", afirmou.

Segundo Bercovici, a CNV poderá ser contestada na Justiça por abuso de poder. "Até para que não haja dúvidas sobre o conjunto dos trabalhos da CNV,

não se pode encerrar as investigações sobre a morte de JK com a desculpa de que não há tempo suficiente para aprofundálas", disse. "Isso seria um

desserviço à memória e à verdade".

Nesta quartafeira 6, a CNV rebateu as declarações da Comissão Municipal. "Não é verdadeira a alegação que consta do pressrelease da Comissão da

Verdade Paulistana. (...) O relatório da Comissão Paulistana foi considerado na elaboração do relatório da CNV, que o estudou ponto a ponto para preparar

seu relatório preliminar de pesquisa".

E não é apenas as comissões nacional e municipal de São Paulo que parecem em descompasso. A relação entre a CNV com a Comissão da Verdade do

Rio também não anda das melhores. Na última semana, a falta de parceria e comunicação entre a CNV e a CEVRio ficou nítida. Enquanto a CNV convocou

a imprensa para uma diligência de reconhecimento ao centro de tortura clandestino na Base Aérea do Galeão, às 9h da última sextafeira 30, a CEVRio

chamou os jornalistas para acompanhar a divulgação das mais de 20 horas de depoimento dadas pelo coronel Paulo Malhães, encontrado morto no dia 25

de abril, depois de prestar uma das mais polêmicas declarações à Comissão da Verdade, na qual confessou ter torturado, matado e ajudado a ocultar

cadáveres de opositores ao regime militar. Resultado: a imprensa se dividiu, assim como o noticiário do dia, que teve de escolher entre dois assuntos

importantes e de relevância para o processo de resgate da verdade em relação à ditadura.

O desdobramento em relação às circunstâncias em torno da morte de Malhães acabou colocando as comissões de lado diferentes. Enquanto a CEVRio

dizia que Malhães temia por sua vida depois de fazer revelações sobre a tortura como política de Estado no regime militar e avaliava como grandes as

chances de ele ter morrido por queima de arquivo, a CNV estava na contramão. Para a comissão nacional, Malhães não demonstrava ter medo ao revelar o

que sabia, e sua morte talvez não tivesse relação com o depoimento prestado um mês antes.

por Marsílea Gombata — publicado 04/06/2014 04:40, última modificação 04/06/2014 15:46
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A falta de cooperação parece evidente também com o Ministério Público Federal. Era comum ver membros do MPF,

especificamente do Grupo Justiça de Transição, que trabalham com o mesmo tema, nas audiências envolvendo a

Comissão da Verdade. Isso ocorreu, por exemplo, em junho passado, em audiência sobre a sentença da Corte

Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Araguaia, feita em conjunto com a Comissão do Estado de São

Paulo “Rubens Paiva”, que contou com a presença de Marlon Weichert. Hoje, não se vê mais um intercâmbio grande

entre o MPF e as comissões.

Em 29 de abril, na audiência sobre o relatório preliminar do caso Riocentro, nenhum membro da ProcuradoriaGeral

esteve presente. A ausência chama a atenção pois os procuradores foram responsáveis pela denúncia, mais tarde

acatada pela Justiça, para levar ao banco dos réus o coronel reformado Wilson Luiz Chaves Machado, o exdelegado

Claudio Antonio Guerra, os generais reformados Nilton de Albuquerque Cerqueira, Newton Araujo de Oliveira e Cruz,

e Edson Sá Rocha, além do major reformado Divany Carvalho Barros. Quando a denúncia foi feita em fevereiro,

inclusive, o MPF deixava claro que não queria seu trabalho relacionado ao da CNV, uma vez que a comissão não

estaria se mostrando disposta a colaborar com a investigação realizada pelo Ministério Público sobre o caso. O

resultado foi o relatório preliminar de pesquisa “O Caso Riocentro – Terrorismo de Estado Contra a População

Brasileira” da CNV sem quaisquer novas evidências históricas sobre o caso, apenas reforçando a versão trazida pela denúncia do MPF.

Um ano atrás foi a vez da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos dar um ultimato à Comissão Nacional da Verdade. Em junho de

2013, parentes de vítimas da ditadura pediram mais transparência nos trabalhos do órgão, assim como uma reestruturação metodológica.

“Os familiares de mortos e desaparecidos não são apenas familiares, mas pessoas que apuraram esses crimes e, portanto, conhecem a estrutura da

repressão”, protestou Ivan Seixas, integrante da Comissão de Familiares e também membro da Comissão “Rubens Paiva”. À época, Seixas afirmou que os

familiares só se darão por satisfeitos quando conseguirem debater com a presidenta Dilma Rousseff o método das investigações, o procedimento das

apurações e as conclusões que levarão à construção das recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, cujo mandato vai até

dezembro de 2014.

Todas as comissões estaduais têm o mesmo tempo de mandato que a Comissão Nacional: dois anos. Assim, enquanto os trabalhos da Comissão “Rubens

Paiva” de São Paulo seguem até o fim deste ano, os da CEVRio prosseguem até março de 2015. As demais comissões, como a da Câmara Municipal de

São Paulo e outras atreladas a universidades ou entidades, funcionam em regimes particulares e possuem caráter de colaboração com a Comissão

Nacional. A principal diferença é que as comissões estaduais terão de entregar um relatório preliminar para a CNV, cujo conteúdo servirá de subsídio para o

documento final a ser produzido pelo órgão atrelado à Presidência da República.

*Esta reportagem foi atualizada para atualização de informações
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Apesar de a Comissão Nacional da Verdade (CNV) ter concluído, em relatório preliminar de
abril deste ano, que a morte do expresidente Juscelino Kubitschek foi acidental, um grupo
de trabalho (GT) ligado à Comissão Estadual da Verdade de São Paulo vai continuar a
investigar a morte do expresidente por entender que há fatos não esclarecidos sobre o
caso. Hoje (29), o grupo ouviu, em audiência pública, dois juristas que apresentaram
pareceres que dar sustentação ao trabalho. O GT reúne 15 estudantes, além de dois
professores orientadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Leia mais notícias no Portal EBC

CNV conclui que JK não foi assassinado

JK foi vítima de conspiração, diz relatório da Comissão da Verdade de São Paulo

O professor da Faculdade de Direito da USP, Gilberto Bercovici, apresentou parecer
jurídico no qual avalia que o ônus da prova sobre a morte de Juscelino deve ser do Estado
brasileiro, a exemplo do que acontece no Direito do Consumidor. “Por que não utilizar o
mesmo princípio para análise dos fatos de uma vítima do estado de exceção? É um Estado
que viola a própria regra para se manter, se preservar. Por que acreditar que o laudo feito
naquela época é verdade?”, questionou. Ele propõe que essa mesma lógica seja aplicada a
todas as vítimas da ditadura militar.

Bercovici defende a tese de que, da mesma forma que talvez não seja possível comprovar
que Kubitschek foi assassinado, também não é possível atestar que foi um acidente. “Há 40
anos, discutese se aquilo foi um acidente ou não. Como se pode afirmar de maneira
categórica que foi acidental, como fez a Comissão Nacional da Verdade?”, criticou. O
professor apontou que o relatório da CNV levou em conta apenas o laudo feito à época pelo
próprio regime militar, sem ouvir testemunhas da época que ainda estão vivas. O GT
selecionou 38 pessoas a serem ouvidas no âmbito das investigações.
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A versão oficial sobre a morte aponta que Juscelino e seu motorista, Geraldo Ribeiro,
morreram em agosto de 1976 em um acidente de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, que
liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O carro em que estava o expresidente colidiu com uma
carreta após ter sido fechado por um ônibus. O professor de Direito da Mackenzie, Marco
Aurélio Braga, que coordena o GT, destaca, entre as questões que precisam ser
esclarecidas, o fato de a morte ter sido divulgada na imprensa 15 dias antes de ocorrer, a
adulteração da posição dos veículos antes da perícia, a colocação do corpo do motorista
em caixão lacrado enquanto o presidente estava enrolado em um lençol.

Também participou da audiência o jurista argentino Luis Gabriel Moreno Ocampo, que atuou
no julgamento das violações de direitos humanos cometidas pela ditadura argentina e foi
promotor do Tribunal Penal Internacional. “Os países que investigaram o seu passado têm
menos denúncias de torturas nas investigações do presente. Precisamos citar o Brasil
como um exemplo claro disso. Um país que não revisou o seu passado e tem alto nível de
torturas e execuções extrajudiciais”, declarou. Ele aponta que o esclarecimento da morte de
Kubitschek é importante não só para a verdade histórica, mas para pensar hoje como Brasil
desenvolve políticas de segurança.

Assim como foi feito por Bercovici, Ocampo vai produzir um parecer jurídico para subsidiar
o trabalho do GT. Marco Aurélio Braga explicou que esses documentos vão orientar a
metodologia adotada pelo grupo. O produto deste trabalho, ainda sem prazo definido de
conclusão, será levado à CNV e, após avaliação, dar subsdídio para incursão na via judicial.
O presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado estadual Adriano Diogo,
participou da audiência pública.

A Agência Brasil procurou a CNV para comentar as críticas feitas pelo grupo, mas não
houve retorno até a publicação da reportagem.

Editor Davi Oliveira

Direitos autorais: Creative Commons  CC BY 3.0
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Caso JK: Comissão Municipal da Verdade

‹‹‹ Voltar

publicada em 11 de junho de 2014

Caso JK: Comissão Municipal da Verdade
vai à Justiça contra Comissão Nacional
Professor Gilberto Bercovici defende inversão do ônus da prova
e que Estado prove que Juscelino Kubitschek não foi assassinado

O presidente da Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog (CMVVH), Gilberto Natalini, anunciou nesta terçafeira (3) que entrará
com mandado de segurança para impedir a Comissão Nacional da Verdade (CNV) de transformar um documento preliminar sobre a
morte do expresidente Juscelino Kubitschek em relatório definitivo.

Natalini quer que a CNV leve em consideração os depoimentos de pelo menos oito pessoas que testemunharam os acontecimentos que
culminaram com a morte de JK e de seu motorista, Geraldo Ribeiro, num "acidente de trânsito" na Rodovia Presidente Dutra, em 22 de
agosto de 1976.

A CNVVH investigou a morte de JK e concluiu que ele sofreu um atentado político. A CNV considera a morte do expresidente
consequência natural de um acidente, com base nas perícias criminais feitas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em plena ditadura
militar.

Em audiência pública promovida nesta terçafeira pela CMVVH e o Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP), o professor Gilberto Bercovici afirmou que a CNV tem de analisar a documentação e os depoimentos
tomados pela CMVVH antes de concluir o caso. "Não faz sentido a Comissão Nacional assumir laudo da ditadura militar, provavelmente
forjado, e decidir encerrar a discussão sobre a morte de JK", afirmou ele.

Bercovici elabora parecer sobre o assunto. O jurista defende que a inversão do ônus da prova, prevista no Direito brasileiro, tem de valer
no caso JK. "A ditadura que torturou e matou não exitaria em fraudar um inquérito policial para encobrir o assassinato de JK. Cabe ao
Estado provar que não houve um assassinato".

De acordo com o professor da Faculdade de Direito da USP, a CNV poderá ser contestada na Justiça por abuso de poder. "Até para que
não haja dúvidas sobre o conjunto dos trabalhos da CNV, não se pode encerrar as investigações sobre a morte de JK com a desculpa de
que não há tempo suficiente para aprofundálas", declarou Bercovici. "Isso seria um desserviço à memória e à verdade".

Natalini, da CMVVH, deixou claro que não deseja abrir uma guerra contra a CNV, mas assegurou não aceitar que um inquérito da
ditadura se sobreponha a uma investigação democrática. "Em vez da perícia da polícia da ditadura, eu fico com o testemunho de um
homem negro e pobre", afirmou Natalini, referindose ao motorista de ônibus Josias Nunes de Oliveira, acusado injustamente de ter
causado o acidente que provocou as mortes de JK e de Geraldo Ribeiro.

Bercovici, por sua vez, criticou a falta de consideração com a memória de JK. "Não há provas de que foi um acidente. Não aceitamos a
história oficial, e sim queremos buscar a verdade efetiva dos fatos".

Informações: Gilberto Natalini (996549532) e Ivo Patarra (996035058)
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Comissão Nacional da Verdade conclui que JK
não foi assassinado

Comissão da Verdade pede a Dilma que
mude versão oficial sobre morte de JK

JK, assassinato, acidente, cnv, morte, ditaduraTAGS 

Fale com a Ouvidoria

Direitos Humanos

Comissão da Verdade de São Paulo
quer contestar versão de morte de JK
na Justiça

Daniel Mello - Repórter da Agência Brasil  Edição: Stênio Ribeiro

 A Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo prepara mandado de segurança
para contestar a versão de morte acidental do ex-presidente Juscelino Kubitschek. As
investigações da Comissão Nacional da Verdade (CNV) apontaram que a morte de JK e de seu
motorista, Geraldo Ribeiro, foi decorrente do acidente automobilístico sofrido na Rodovia
Presidente Dutra, em agosto de 1976.

O presidente da comissão municipal,
vereador Gilberto Natalini (PV), defende
apuração mais aprofundada, antes de uma
conclusão sobre o caso. Para ele, pode se
tratar de um assassinato. “Estamos
preparando um mandado de segurança para
que a Comissão Nacional da Verdade (CNV)
não publique o relatório sem ouvir todos os
envolvidos, principalmente os que
presenciaram o acidente”, ressaltou em uma
audiência pública na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.

Entre as evidências apresentadas pelas investigações conduzidas pelos vereadores está o
depoimento do motorista de ônibus Nunes de Oliveira, que contradiz a versão da
movimentação do carro no momento do acidente. Além do relato do perito criminal Alberto
Carlos de Minas, que diz ter recebido ameaças para não vincular o acidente a um atentado
político.

O relatório preliminar da CNV foi apresentado em abril. Na ocasião, o coordenador da
comissão, Pedro Dallari, disse que a CNV não foi convencida pelas conclusões da comissão
municipal, que apontam para assassinato. Segundo ele, “não há documentos, laudos e
fotografias trazidos para a presente análise, [nem] qualquer elemento material que, sequer,
sugira que o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e Geraldo Ribeiro tenham sido
assassinados, vítimas de homicídio doloso”.
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Audiência Pública dos pareceres jurídicos sobre o caso
JK
Ter, 26 de Agosto de 2014 1 6:1 7

Com  a  finalidade  de  continuar  nas  investigações  das  razões  que  levaram  à  morte  do  Presidente  JK  e  seu
motorista,  Geraldo  Ribeiro,  em  22  de  agosto  de  1976,  Grupo  de  Trabalho  Juscelino  Kubitschek  (GTJK)  e  a
Comissão  Estadual  da  Verdade  Rubens  Paiva  convidam  a  todos  e  todas  para  esta  Audiência  Pública  de
exposição dos Pareceres Jurídicos elaborados pelos juristas Luis Moreno Ocampo, Eduardo Saad Diniz e Gilberto
Bercovici sobre o caso.
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OFÍCIO ENVIADO À COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE EM 

COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DA 

MORTE DE JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 

22 DE AGOSTO DE 2014. 

  



1

BCA | Marco Braga

De: Thais Barreto <thaisbarreto84@gmail.com>

Enviado em: sexta-feira, 28 de novembro de 2014 20:29

Para: BCA | Marco Braga

Assunto: Fwd: Investigações sobre a morte de Juscelino Kubitschek

Anexos: oficio-cnv-pedro-dallari.jpg; oficio-cnv-pedro-dallari.pdf

 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Comissao da Verdade SP <comissaodaverdadesp@al.sp.gov.br> 
Data: 22 de agosto de 2014 18:11 
Assunto: Investigações sobre a morte de Juscelino Kubitschek 
Para: pdallari@usp.br 
Cc: comunicacao@cnv.presidencia.gov.br 
 

   
Prezado Pedro Dallari, 
  
Hoje, 22 de agosto de 2014, completam-se 38 anos da morte do presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Recebemos aqui na Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo o Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São Francisco - "GT-JK" que 
cuidadosamente elaborou um plano de trabalho para prosseguir as investigações 
sobre a morte de Juscelino Kubitschek. 
  
Em anexo, segue um Ofício sobre o que está sendo pleiteado pelo "GT-JK" conosco 
aqui na Comissão. 
  
Atenciosamente, 
  
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo "Rubens Paiva" 
Presidente Adriano Diogo 
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Location S2.23 Strand Building

CategoryPublic Talk, Seminar

When 04/11/2014 (17:3019:30)

Contact

brazilinstitute@kcl.ac.uk

Rebuilding the concept of rule of law under
transitional justice processes: the case of Brazil

There has been a huge debate in Brazil about the validity of
the Amnesty Law of 1979 per the Constitution of 1988 and
the International Law of Human Rights. The absence of
criminal responsibility for gross violations of human rights
practiced by public agents during the last dictatorship has
serious effects on institutional reforms, mainly on the
relations between the security apparatus, civilian
institutions and the civil society. One can see the
background of those relationships in the arguments that are
used by the Judiciary Power in several of its holdings, from
specific transitional justice decisions to others relating
actions of security forces. The speaker will try to show how
those debates can change the human rights landscape in
Brazil and how this can produce consequences to a growing
notion of an international “humanitarian rule of law"
concept.

Relating all of those considerations with the right to truth
and memory, in the end of the seminar, the speaker will be
joined by Professor Alessandro Octaviani, who will present
his legal opinion on the "reverse burden of proof" thesis,
and Researcher Lea Vidigal, who will introduce the present
results of the Working Group JK of the University of  São
Paulo and Mackenzie Law Schools about the death of ex
President Juscelino Kubistchek, at present under debate in
Brazil.

Emilio Peluso Meyer is an Adjunct Professor of
Constitutional Law at the Federal University of Minas
Gerais. He holds a PhD and a Masters Degree from the
same institution. He is currently a Visiting Research Fellow
at the King’s College Brazil Institute.He has published
numerous essays and books in Brazil, including Ditadura e
Responsabilização (Arraes Editores, 2012), Desafios
Contemporâneos do Controle de Constitucionalidade no
Brasil (Arraes Editores, 2012) and A decisão no controle de
constitucionalidade (Método, 2008). He’s also one of the
editors of Justiça de Transição nos 25 anos da Constituição
de 1988 (Initia Via, 2013).

Alessandro Octaviani is a Tenured Professor of Economic
Law and Political Economy at the University of São Paulo
Law School (2010  Present) and Professor of Political and
Economic Law in the Graduate Program at Mackenzie
Presbyterian University (2010  Present). He has published
several articles and two books on Economic Law: Recursos
genéticos e desenvolvimento: os desafios furtadiano e
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gramsciano" (Genetic resources and development: the
Furtadian and Gramscian challenges). São Paulo: Saraiva,
2013; "Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico"
(Essays, Opinions and Votes on Economic Law). São
Paulo: Singular, 2014. 

Lea Vidigal Medeiros is a Visiting Master's Student at the
King’s Brazil Institute. She is currently undertaking her
Master’s research at the University of São Paulo (USP)
School of Law, and coordinates the Working Group JK
(GTJK).

This talk, part of the King's Brazil Institute Research
Seminar Series, will be followed by a Q&A and wine.

THIS EVENT IS FREE TO ATTEND AND THERE IS
NO NEED TO BOOK BUT PLEASE ARRIVE EARLY
TO AVOID DISAPPOINTMENT
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 OFÍCIO ENVIADO À SECRETARIA GERAL 

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, AO SR. 

SECRETÁRIO GILBERTO DE CARVALHO, 

EM 2 DE DEZEMBRO DE 2014 
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Marco Aurelio Braga <marcz.braga@gmail.com>

nilza@presidencia.gov.br; raquel.rachid@hotmail.com

Marco Aurelio Braga <marcz.braga@gmail.com> 2 December 2014 at 16:24
To: gabinetesg@presidencia.gov.br

Exmo. Secretario da Presidência da República Sr. Gilberto de Carvalho,

1. No dia 11 de agosto deste ano, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi entregue a V. Exa.
petição solicitando a realização de diligências probatórias no caso JK. 

2. Diferentemente do que a Comissão Nacional da Verdade postulara até essa data, suas investigações e
conclusões carecem de técnica e aprofundamento, simplesmente ignorando inúmeros e relevantíssimos
aspectos do caso. Apresentamos a V. Exa. alguns desses elementos capazes de iluminar o período de
trevas que a ditadura trouxe ao País, aos seus cidadãos e aos que divergiam do autoritarismo: (i) o
documento encaminhado pelo chefe da polícia política chilena ao General Figueiredo, colocando Letelier e o
Presidente Juscelino no mesmo nível de "preocupação" e "providências"; (ii) a parada no HotelFazenda
pertencente a militar amigo íntimo dos Generais Golbery e Figueiredo; (iii) o anúncio da morte do Presidente
em acidente de trânsito dias antes do ocorrido, entre inúmeros outros elementos, até o momento
sumariamente ignorados pela Comissão Nacional da Verdade.

3. V. Exa., de público, ao receber o documento, afirmou a necessidade de investigar o caso JK, o que seria
uma obrigação do Estado brasileiro, bem como comprometeuse a tomar medidas para que tal fosse levado a
cabo. Em sua simpática manifestação, inclusive, convidou os cidadãos e cidadãs que lhe entregaram o
documento para novo encontro em Brasília, entre V. Exa. e aqueles que hoje buscam esclarecer a morte de
um exPresidente da República.

4. Até o momento não conseguimos nos reunir com V. Exa.: (i) dia 21 de agosto, seu gabinete nos informou
que sua agenda não estaria disponível; (ii) foinos sugerido que agendássemos reunião com o Sr. Lécio
Costa; (iii) até o momento não recebemos qualquer contato – seja de seu gabinete ou do Sr. Lécio Costa; (iv)
tentamos, ainda, contato com o Sr. Paulo Maldos, que também não deu qualquer retorno.

5. Assim, é a presente comunicação para (i) indagar quais providências V. Exa. tomou em relação ao
documento entregue; (ii) postular, mais uma vez, que consigamos nos reunir, para debater as providências
que, como cidadãos brasileiros, entendemos necessárias.

6. Durante a campanha eleitoral que acaba de se encerrar, inúmeras foram as manifestações referentes à
postura de transparência e verdade que a Presidenta reeleita empreendeu e pretende empreender para
transformar o Brasil que temos no Brasil com que sonhamos. Foi afirmado inúmeras vezes que a verdade
venceria a mentira; foi afirmado inúmeras vezes que a democracia venceria o autoritarismo; foi afirmado
inúmeras vezes que os fracos seriam defendidos contra a injustiça dos fortes; foi afirmado inúmeras vezes
que o Brasil precisa ter coragem, e não curvarse.

 

7. Somos brasileiros que concordamos com todas essas afirmações. Somos brasileiros que queremos
transparência, que queremos a verdade, que queremos a democracia, que repudiamos a injustiça da força
bruta, que queremos um Brasil resoluto e não curvado. Por isso, Sr. Gilberto de Carvalho, somos brasileiros
que queremos uma investigação decente sobre a morte de um exPresidente da República.

Certos de contar com seu apoio,
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Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek (GTJK)

Marco Aurelio Braga (Professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Doutorando em Direito pela USP)

Lea Vidigal Medeiros (Mestranda em Direito pela USP)

Raquel Requena Rachid (Graduanda em História pela USP e em Direito pelo Mackenzie)



                                                                                                                                                                              

 

 

ANEXO XIV 

 

 

 

OFÍCIO ENVIADO À COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE REITERANDO 

PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS 

DO CASO JK, EM 4 DE DEZEMBRO DE 2014 
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Marco Aurelio Braga <marcz.braga@gmail.com>

Requerimentos de oitivas: GTJK
1 message

Comissão da Verdade de SP <comissaodaverdadesp@al.sp.gov.br> 3 December 2014 at 18:31
ReplyTo: comissaodaverdadesp@al.sp.gov.br
To: pdallari@usp.br, comunicacao@cnv.presidencia.gov.br
Bcc: marcz.braga@gmail.com

Prezado Pedro Dallari,
 
Recebemos aqui na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo o Grupo de Trabalho Juscelino
Kubitschek do Largo São Francisco  "GTJK" que requer à CNV, com base nas prerrogativas legais, as
oitivas das testemunhas indicadas nos anexos.

O "GTJK" segue executando o plano de trabalho já enviado a esta CNV para prosseguir as investigações
sobre a morte de Juscelino Kubitschek.
 
 
Atenciosamente,
 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo "Rubens Paiva"
Presidente Adriano Diogo
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São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 01 – setembro/2014: Sr. Col. Affonso 
Heliodoro dos Santos 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Affonso Heliodoro dos Santos (assessor mais próximo e homem de confiança de 
JK desde a prefeitura de Belo Horizonte até a sua morte), a ser realizada em 
conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em 
epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 02 – setembro/2014: Sr. Exmo. Ministro 
Sepúlveda Pertence 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Exmo. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence (advogado de JK durante a 
perseguição militar, atuando ao lado de Sobral Pinto e Victor Nunes Leal), a ser 
realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 

caso em epígrafe.  
 

4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 
“Operação Condor” da CNV. 

 
5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  

 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 
 
À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 01 – setembro/2014: Sra. Anna Lee Rosa de 
Freitas 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como se 
sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente serem 
seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de 

graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 1o; II - promover 

o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) e sua autoria 
(...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 

circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos 

mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos diversos 

aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as instâncias do 

poder público para apuração de violação de direitos humanos; (...)  VII - promover, 

com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves 

violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa para 
todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter a mais 

técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos do 
diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário que a 

CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes anteriormente, 
e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e tornando ilegítima 

qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva da Sra. 
Anna Lee Rosa de Freitas, (jornalista que investigou aspectos relevantes da morte 
de JK, brasileira e residente na cidade Belo Horizonte), a ser realizada em conjunto 
com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 04 – setembro/2014: Sra. Maria Christina 
Thedim Miranda de Carvalho 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva da 

Sra. Maria Christina Thedim Miranda de Carvalho (filha do capitão Sergio 
Miranda de Carvalho, militar que se recusou a obedecer as ordens do Brigadeiro 
Burnier relativas a plano de atentados que tinha JK como um dos alvos), a ser 
realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 

caso em epígrafe.  
 

4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 
“Operação Condor” da CNV. 

 
5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  

 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
______________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
__________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 05 – setembro/2014: Sr. Rubens Marques 
dos Santos 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Rubens Marques dos Santos (tenente coronel da reserva e capitão médico do 
esquadrão à época do caso “Para-Sar”), a ser realizada em conjunto com 
representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 

 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 06 – setembro/2014: Sra. Luíza Villameá 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva da 

Sra. Luíza Villameá (pessoa íntima do Capitão Sérgio Ribeiro, que dele recebeu 
cópia do “Azulão”, documento confidencial sempre portado pelo Capitão, cópias 
do relatório escrito sobre o caso Para-Sar e cópia da carta do brigadeiro Eduardo 
Gomes para o presidente Geisel), a ser realizada em conjunto com 
representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

___________________________________________________________________ 
 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 07 – setembro/2014: Sr. Anthony Pereira 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Anthony Pereira (inglês, Professor do King’s College London, Diretor do King's 
Brazil Institute, especializado em pesquisas sobre os regimes militares da 
América Latina), a ser realizada em conjunto com representantes dessa 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

___________________________________________________________________ 
 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 08 – setembro/2014: Sr. Juan Manuel 
Guillermo Contreras Sepúlveda 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 
a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 

CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr.  
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (chileno, cumprindo pena na prisão 
militar de Cordillera localizada em Peñalolén, chefe da polícia secreta chilena 
DINA - Dirección de Inteligencia Nacional entre 1973 e 1977 e um dos 
articuladores da Operação Condor), a ser realizada em conjunto com 
representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
___________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 09 – setembro/2014: Sr. Juan Manuel 
Guillermo Contreras Sepúlveda 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (chileno, filho do general Juan 
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda), a ser realizada em conjunto com 
representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

___________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 10 – setembro/2014: Sr. Duane Ramsdell 
"Dewey" Clarridge 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Duane Ramsdell "Dewey" Clarridge (norte-americano, oficial da Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos – CIA com mais de 30 anos de atuação), a ser 
realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 
caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
___________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 11 – setembro/2014: Sr. Hugo Humberto 
Gutiérrez Gálvez  
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez, (chileno, advogado e notório conhecedor das 
práticas do regime chileno), a ser realizada em conjunto com representantes 
dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de 
qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

 
Dep. Adriano Diogo 

Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

___________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 12 – setembro/2014: Sra. Carmen Hertz 
Cádiz  
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva da 

Sra. Carmen Hertz Cádiz (chilena, advogada, profunda conhecedora do modus 

operandi do regime chileno), a ser realizada em conjunto com representantes 
dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de 
qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe. 

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

___________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 13 – setembro/2014: Sr. Henry Alfred 
Kissinger 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 
a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 

CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 
Henry Alfred Kissinger (norte-americano, diplomata, conselheiro político de 
diversos presidentes norte-americanos), a ser realizada em conjunto com 
representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 14 – setembro/2014: Sr. Frederick 
Latrash 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Frederick Latrash (norte-americano, chefe da CIA no Uruguai durante a década 
de 1970), a ser realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da 
Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 15 – setembro/2014: Sr. Mario Neira 
Barreiro 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Mario Neira Barreiro (uruguaio, ex-agente do serviço de inteligência do governo 
uruguaio com larga atividade no Brasil, atualmente cumprindo pena em 
liberdade condicional no Presídio de Charqueadas), a ser realizada em conjunto 
com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 
Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
______________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 

 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 16 – setembro/2014: Sr. Adhemar de 
Barros Neto 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Adhemar de Barros Neto (brasileiro, empresário, afilhado de Juscelino 
Kubistchek, com que teria se encontrado na data  22 de agosto de 1976 em sua 
casa no Pacaembu, SP), a ser realizada em conjunto com representantes dessa 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 

 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 17 – setembro/2014: Sr. Carlos Murilo 
Felício dos Santos 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Carlos Murillo Felício dos Santos (primo de JK, que acompanhou em detalhes 
todas as negociações políticas dos últimos dias de vida do ex-Presidente), a ser 
realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 
caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 18 – setembro/2014: Sr. Jorge Serpa 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 
a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 

CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 
Sr. Jorge Serpa (brasileiro, advogado, ex-conselheiro pessoal do Dr. Roberto 
Marinho, acompanhou em detalhe negociações políticas dos últimos dias de vida 
do ex-Presidente), a ser realizada em conjunto com representantes dessa 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 19 – setembro/2014: Sr. Mário Bernardo 
Garnero 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 
a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 

CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr.  
Mário Bernardo Garnero (brasileiro, empresário, almoçou com JK em São Paulo 
no restaurante “La Tambouille” no dia 22 de agosto de 1976, antes da viagem), a 
ser realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 
caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 20 – setembro/2014: Sr. Mauro Ribeiro 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Mauro Ribeiro (brasileiro, jornalista, almoçou com JK em São Paulo no 
restaurante “La Tambouille”, no dia 22 de agosto de 1976), a ser realizada em 
conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em 
epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 
 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 21 – setembro/2014: Sr. Cláudio Guerra 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 

tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV. 

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Cláudio Guerra (ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social – 
DOPS no Espírito Santo durante as décadas de 1970 e 1980), a ser realizada em 
conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em 
epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Prof. Marco Braga 
GT – JK 

____________________________________________________________________ 
 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 22 – setembro/2014: Sr. Serafim Jardim 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 
instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 
a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 

que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 
anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 

CNV. 
 

3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 
Serafim Jardim (secretário particular de Juscelino de Kubitschek de 1967 até a 
data de sua morte), a ser realizada em conjunto com representantes dessa 
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Prof. Marco Braga 
GT - JK 

____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 23 – setembro/2014: Sr. Luis Clemente 
Faustino Posada Carriles 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV.  

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Luis Clemente Faustino Posada Carriles (cubano, atualmente residente em 
Miami, envolvido no assassinato de Orlando Letelier), a ser realizada em 
conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o caso em 
epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 24 – setembro/2014: Sr. Dicler Simões 
Filho 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV.  

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Sr. Dicler Simões Filho (filho do Sr. Dicler Simões de Souza, jornalista em 
Resende, correspondente do Globo, principal responsável pela cobertura do caso 
e presente no local do acidente), a ser realizada em conjunto com representantes 
dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de 
qualquer pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 24 – setembro/2014: Sr. Carlos Heitor 
Cony 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV.  

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Sr. Carlos Heitor Cony (jornalista, realizou investigações sobre o caso), a ser 
realizada em conjunto com representantes dessa Comissão da Verdade do 
Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, antes de qualquer pronunciamento sobre o 
caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 



São Paulo, 13 de setembro de 2014 
 

À  
Comissão Nacional da Verdade – CNV 
A/C: Dr. Pedro Dallari 
Ref.: Caso JK – Requerimento de Oitiva 25 – setembro/2014: Sr. Maria Helena 
Moreira Alves 
 

1. A Comissão Nacional da Verdade – CNV investiga o “Caso JK”, submetida, como 
se sabe, ao art. 3o. da Lei no 12.528 de 2012, que determina cristalinamente 
serem seus objetivos os seguintes: “I - esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 

1o; II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de (...)  mortes, (...) 

e sua autoria (...);  III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as 

instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 

humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais ramificações nos 

diversos aparelhos estatais e na sociedade; (...) V - colaborar com todas as 

instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

(...)  VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história 

dos casos de graves violações de direitos humanos (...).” 
 

2. Assim, a fim de esclarecer os fatos, as circunstâncias, a autoria e as instituições 
envolvidas na morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, tão significativa 
para todos os brasileiros e combatentes contra o regime ditatorial, e para obter 

a mais técnica, adequada e legal reconstrução da história, nos exatos termos 
do diploma de regência, acima transcrito, faz-se absolutamente necessário 
que a CNV realize todo o rol de diligências pleiteado diversas vezes 

anteriormente, e até o momento não cumprido, eivando de dúvidas e 
tornando ilegítima qualquer declaração sobre o “Caso JK” por parte dessa 
CNV.  

 
3. Nesses termos, solicitamos a essa Comissão Nacional que organize a oitiva do Sr. 

Maria Helena Moreira Alves (cientista política, PhD em Ciências políticas do MIT, 
especialista em Direitos Humanos e Política Internacional, professora 
aposentada de Ciência Política e Economia – UERJ), antes de qualquer 
pronunciamento sobre o caso em epígrafe.  

 
4. Reitera-se, também, o pedido para que o presente caso seja analisado pelo grupo 

“Operação Condor” da CNV. 
 

5. Certos de que V. Exa. cumprirão a função prescrita na Lei,  
 
Respeitosamente, 
 

Dep. Adriano Diogo 
Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Prof. Marco Braga 

GT - JK 
____________________________________________________________________ 
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Observación “externa”  

de las investigaciones del caso Juscelino Kubitschek  

 

 

Sintiéndonos muy distinguidos por la consulta formulada por el prestigioso 

Centro de Estudiantes “XI de Agôsto”, ofrecemos nuestra opinión jurídica 

apoyada, s.m.j. y sin faltarle el respeto a la opinión contraria, en la 

observación externa de la irregularidad procesal que afecta 

sensiblemente la consistencia del Informe de la Comisión 

Nacional de la Verdad y Justicia brasileña. 

Esta opinión se estructura a partir de la (1) descripción objetiva de la 

controversia; la (2) diferenciación entre (a) indicios frágiles de accidente de 

tránsito e (b) indicios fuertes de asesinato comandado por los Militares, 

basados en función del contexto de los hechos y de la irregularidad de las 

investigaciones; (3) sugerencia de actuación estratégica en la resistencia al 

revisionismo de la Comisión Nacional.   

(1) Descripción objetiva de la controversia:  

Hechos controvertidos con respecto a la muerte del ex Presidente de Brasil, 

Juscelino Kubitschek – JK – (presidente entre 1956 y 1961) en el año 1976 

originaron una disputa jurídico-política del más elevado interés en Brasil: por 

un lado, la Comisión Nacional de Verdad y Justicia, ignorando severas 

inconsistencias del análisis de la prueba , recurrió a su poder declaratorio para 

afirmar que la muerte de JK, un opositor político de la Dictadura Militar en 

Brasil, no pasó de ser un accidente de tránsito. Con un criterio distinto  las 

Comisiones del Estado de São Paulo y del Municipio de São Paulo, a su vez, 

ofrecieron un parecer reafirmando la tesis histórica del asesinato, y 

buscan una amplia movilización en una acción colectiva para requerir una 

investigación mas profunda de los trágicos hechos y cuestionar jurídicamente 

la posición de la Comisión Nacional.  

Muy influyentes juristas brasileños, comprometidos con causas humanistas, 

están organizados para apoyar este movimiento. Es el caso de Gilberto 

Bercovici, en cuyo parecer jurídico están concentrados razonamientos sobre la 

necesidad de inversión de la carga de prueba, esquematizados de la siguiente 



forma: (1) sumisión de la Comisión Nacional al régimen constitucional 

brasileño, que impondría la anulación de la declaración de accidente, (2) 

condición in dubio pro victima en el Estado de Excepción 

(Ausnahmezustand), basado en la idea de que el Estado Democrático de 

Derecho tiene como presupuesto la protección de la víctima frente a la 

“excepción” en que están involucrado regímenes dictatoriales.     

La propuesta inicial tenía como preguntas las siguientes: (1) ¿en las 

Comisiones de Verdad, cuáles serían las condiciones para el traslado de la 

carga de prueba, su racionalidad y consecuencias jurídicas, (1.a.) ¿la 

condición especial de víctima y la búsqueda de la verdad autorizaría el 

traslado de la carga de prueba, (1.b.) ¿dudas sustanciales sobre los hechos 

serían causa idónea para justificar el traslado? (2) ¿bajo qué condiciones se da 

el uso de pruebas indiciarias? (3) ¿la no sumisión al régimen de traslado de la 

carga de la prueba es causa para accionar las Cortes Internacionales de 

Derechos Humanos? 

Parece, sin embargo, que un análisis ex ante de la irregularidad de las 

investigaciones de los hechos y de otras medidas de ahí derivadas podrían 

sugerir una contraposición aún más contundente al revisionismo impuesto 

por la Comisión Nacional.   

La propuesta de la Comisión Nacional, con máximo respeto a su opinión, no 

se basa en una investigación exhaustiva de los hechos y por lo tanto no resulta 

adecuada para aclarar hechos esenciales a las funciones de restauración y 

estabilización de la democracia.  

La frustración del curso de las investigaciones tampoco encuentra argumentos 

razonables en lo que concierne a los “indicios” que supuestamente 

recomendarían la revisión de los hechos.  

(2) Indicios frágiles de accidente de tránsito e indicios fuertes de 

asesinato  

A partir de la hoja de informaciones que nos fue presentada, es posible 

diferenciar dos puntos analíticos de crítica: (a) indicios frágiles de accidente 



de tráfico; (b) indicios fuertes de asesinato y (c) con indicios sobre la posible 

intervención de personal militar. 

No es recomendable a un País que ejerce una posición de liderazgo en las 

democracias latinoamericanas someterse a indicios frágiles de pruebas 

resultantes de investigaciones irregulares. Semejante revisión histórica no 

sería adecuada para fundar el modelo del Estado Democrático de Derecho.  

La Comisión Nacional ha dejado de lado elementales reglas de análisis de la 

prueba. En el caso, según nos fue informado, la capacidad de valorar las 

pruebas encuentra otras relaciones posibles, incluso en las propias instancias 

judiciales, considerándose que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro 

calificó como imprestable la pericia realizada, que no fue concluyente 

para el reconocimiento del choque accidental [causado por la colisión entre el 

auto de JK y el camión] por innúmeras y gravísimas irregularidades del 

procedimiento de investigación: 1. La no preservación del local del accidente; 

2. pericias técnicamente insuficientes; 3. subjetividad del laudo; 4. 

testimonios que no atestiguaron el choque entre el auto de JK y el autobús. 

Por más respetable que pueda ser el trabajo de revisión de la Comisión 

Nacional, desde nuestro punto de vista esas circunstancias generan serias 

dudas sobre la hipótesis de que hubo un accidente.  

Por otro lado, sin llegar a constituir elementos de prueba inequívoca de los 

hechos, existen indicios fuertes de prueba que sugieren la hipótesis del 

asesinato. Además en la hoja de informaciones que nos fue entregada se 

demuestran indicios que vincularían el asesinato de JK a miembros de los 

servicios de seguridad de la Dictadura Militar brasileña. 

A partir de 1964, se observa un contexto que se extiende desde las 

investigaciones sigilosas policiales-militares (así llamadas “IPMs”), seguido 

del constante monitoreo de las fuerzas de represión, hasta los hechos 

ocurridos el domingo 22.08.1976: la colisión entre el auto en que estaban JK y 

su conductor con el camión que venía en dirección opuesta.  

La investigación presenta elementos difíciles de aclarar, fuertes 

irregularidades e inobservancia del debido proceso legal:  



1. se notició inoficiosamente el “accidente” aun quince días antes de los 

hechos;  

2. la parada de JK y el conductor en una estancia de propiedad de militares 

vinculados a miembros de los órganos de la Dictadura y que estaba 

curiosamente fuera del itinerario regular de destino y, pocos minutos después 

de esa parada, se produjo el choque del auto y el camión “Scania-Vabis”;  

3. no preservación del local de ocurrencia, manteniéndose el tráfico intenso 

en la autopista antes de la realización de la pericia; 

4.  (elemento gravísimo de irregularidad procesal) adulteración de la 

posición de los vehículos luego de la colisión, antes de la pericia;  

5. prohibición de aproximación a los cadáveres en operación realizada por 

militares de la Academia Militar de “los Agujas Negros”;  

6. (elemento gravísimo de irregularidad procesal) cajón lacrado con el 

cuerpo del conductor Geraldo Ribeiro en comparación con el cuerpo de JK, 

dejado en el piso, envuelto en una colcha;  

7. aviso del Ministro de Justicia del régimen militar, Armando Falcão, 

enviado meses antes por intermedio de Roberto Marinho, de que JK sería 

objeto de acciones “dramáticas” por la represión y estaba en gran riesgo; 

8. sustracción de elementos del cuadro probatorio (incluyendo el diario 

personal JK) por un médico vinculado íntimamente a miembros de los 

servicios de seguridad de la Dictadura Militar; 

De hecho, las investigaciones en que se basa la Comisión Nacional no nos 

parecen concluyentes.  

(3) Sugerencia de actuación estratégica  

Por lo tanto, creemos: (a) las Comisiones de Verdad y Justicia, deben fundar 

sus conclusiones fácticas de un modo razonado y analizando todos los 

factores; (b) el Estado brasileño tiene un deber de proteger el derecho al más 

amplio acceso a la verdad y preservación de la memoria; (c) más allá de las 

relaciones interpersonales y de la protección de la víctima, la comisiones 

ostentan una función restaurativa, que deben promover el refuerzo del 

Estado Democrático de Derecho brasileño y el respeto a las directrices de las 

Cortes Internacionales de Derechos Humanos.  



Hacer historia es ofrecer a las futuras generaciones una descripción basada en 

evidencias de lo ocurrido, permitiendo adoptar un modelo para la reparación 

del daño y orientar las acciones futuras. El trámite regular de las 

investigaciones en ese caso, como en pocas otras ocasiones, representa más 

que nada un proceso importante para la pedagogía histórica. La historia 

latinoamericana de resistencia a las Dictaduras Militares ya nos mostró lo que 

no debemos hacer. Una revisión histórica de los hechos que rodean la 

muerte de Juscelino Kubitschek no puede estar basada en investigaciones 

sobre los hechos acentuadamente irregulares y a la indiferencia del debido 

proceso legal. Hacerlo sería negar motivo fundamental que mueve la 

reconstrucción democrática entre nosotros. La preservación de la memoria 

solo puede basarse en la revelación de los hechos ocurridos. 

 

Buenos Aires/Ribeirão Preto, 28 de agosto de 2014. 
 

 

 

 

Luis Moreno Ocampo 
Consultor Jurídico Internacional. Ex-Fiscal de la Corte Penal Internacional. 

 

 

 

 

 

Eduardo Saad-Diniz 
Prof. Dr. de la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Brasil 
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CONSULTA 
 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

órgão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o Grupo de 
Trabalho Juscelino Kubitschek do Largo São Francisco – “GT-JK” , 

organização da sociedade civil, nos honram com a seguinte consulta: 

“Em referência ao “caso Presidente Juscelino Kubitschek”, no qual a 

Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog declarou o assassinato 

perpetrado pelo Estado brasileiro, quando governado pelas forças de 

exceção, coligindo 103 fatos que confirmaram o planejamento e a execução 

da morte do ex-Presidente da República, no contexto da “Operação Condor” 

(articulação transnacional entre os aparatos estatais de repressão, vertida à 

eliminação dos seus inimigos, isto é, os que postulavam o retorno de seus 

países à democracia política), e no qual a Comissão Nacional da Verdade, 

em relatório preliminar, declarou tratar-se de acidente, denegando, como 

método de análise e substrato para a função estatal declaratória que exerce, 

a consideração de qualquer prova que considere ter caráter de 

“contextualização histórica ou política” pergunta-se: 

 
1. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988 

comporta hipóteses de inversão do ônus da prova? 
2. As declarações das Comissões da Verdade que investigam os 

atos do regime de exceção de 1964 estão constitucionalmente 
submetidas a esse regime? 

3. Possui legitimidade constitucional a declaração da Comissão 
Nacional da Verdade que não obedecer a esse critério?” 
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PARECER 
 
1. OS PADRÕES NORMATIVOS ADEQUADOS A UMA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO TRANSICIONAL BRASILEIRO 
 

A distribuição do ônus probatório no curso do processo tem relação 

direta com o sistema internacional e constitucional de direitos humanos, no 

caso brasileiro, regulado pela Constituição de 1988 e pela normativa 

internacional. As normas processuais de recorrente aplicação determinam a 

incidência de um ônus probatório sobre aqueles que, perante juízo, defendem 

seus direitos. O Código de Processo Civil estabelece que o autor deve, na 

petição inicial, indicar as provas com as quais provará a “verdade dos fatos” 

(art. 282, inc. VI); o réu deve especificar sua prova no momento da 

contestação (art. 300); o art. 333 do CPC fixa uma distribuição do ônus 

probatório em relação a autor e réu, mas também indica uma sensibilidade 

para a dinâmica envolvida ao estatuir que é nula qualquer convenção entre 

os mesmos que torne excessivamente difícil a uma parte o exercício de um 

direito – imagine-se a situação em que uma das partes literalmente priva a 

outra do acesso a qualquer prova. 

No processo penal brasileiro, ainda regido predominantemente por 

um Código de Processo Penal de fonte autoritária (apesar de recente 

alteração legislativa), a prova da alegação, segundo o art. 156, incumbe a 

quem a fizer, sendo facultado ao juiz, de ofício, determinar a produção de 

provas antecipadamente e, em caso de dúvida, no curso da instrução penal. 

É de discutível legitimidade tal recomposição do sistema acusatório, mas, em 

relação ao ônus probatório, o questionamento permanece: seria possível 

impor a uma vítima de um crime praticado com o uso do próprio aparato 

estatal, dirigido contra uma população civil, generalizada e sistematicamente, 

que ela produzisse tal acervo probatório? Ela teria, de fato, condições para 

tanto? 

Já se sabe que partes em situação de hipossuficiência gozam, em 

relações jurídicas normatizadas pelo Direito do Consumidor (art. 6º, inc. VIII), 
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por exemplo, de possibilidades diversas para a dinâmica da distribuição do 

ônus da prova. Não nos delongaremos, contudo, em uma apreciação 

processual da questão. A perspectiva que aqui será adotada visará a 

demonstrar que: a) a justiça de transição lida com padrões normativos que 

não podem ser olvidados – deve-se, portanto, esclarecer seu campo de 

incidência; b) tais padrões, longe de constituírem uma exceção, colocam-se 

como exigência há muito constituída no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (Estado de Direito Humanitário);1 c) essa exigência aparece no 

conceito de crimes contra a humanidade; d) crimes contra a humanidade 

detêm uma estrutura normativa que se impõe nas relações entre um regime 

democrático posterior e um regime autocrático anterior; e) temos um sistema 

constitucional que exige e do qual é exigido o respeito às normas 

concernentes a referidos crimes; f) diretamente associados a tais crimes se 

colocam, paralelamente, um dever de investigação e um direito à memória e 

à verdade ; g) tais normas, no Brasil, exigem a inversão do ônus da prova na 

investigação de crimes contra a humanidade, atribuindo-se ao Estado e seus 

órgãos a exigência de provar cabalmente que tais graves violações de 

direitos humanos não ocorreram ou impondo a conclusão por sua ocorrência, 

principalmente diante de casos controversos, como o caso Juscelino 

Kubitschek.  

 
2. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 
 

Para que se possa responder às três questões propostas, é 

indispensável que se reflita a partir de um determinado paradigma normativo: 

cuida-se daquele informado pelos elementos ou ferramentas da chamada 

justiça de transição. Em termos bastante didáticos, podemos verificar uma 

                                                
1 Registro a dificuldade de se adotar uma terminologia na língua portuguesa que reflita 
adequadamente a consolidação de certos padrões para o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. “Estado de Direito Humanitário”, de fato, remeteria mais ao Direito Humanitário 
que ao Direito Internacional dos Direitos Humanos”; por outro lado, não parece que, 
linguisticamente, seriam adequadas as expressões “Estado de Direitos Humanos” e “Estado 
de Direito Humanista” ou, ainda, “Estado de Direito da Humanidade”, como poderia induzir a 
preferência de Ruti Teitel mencionada abaixo. 



EMILIO PELUSO NEDER MEYER 
Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria do  

Estado e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG 

Departamento de Direito Público 
Av. João Pinheiro, 100 – Centro 

Belo Horizonte/MG – CEP 30.130-180 
e-mail: emiliopeluso@gmail.com 

5 

preocupação descritiva – como não poderia deixar de ser – na abordagem 

científica própria da Ciência Política responsável pela chamada 

“transitologia”, que tinha por objeto, justamente, os momentos iniciais em que 

se abandona um Estado autoritário e se tenta passar a um regime 

democrático. É notável que essa literatura se veja obrigada a lidar com as 

incertezas que sempre permeiam as mudanças de regime e que, no 

momento de elaboração de tais teorias (final da década de 1970 e início da 

década de 1980), soarão como destaque dos fenômenos analisados. 

Não é à toa que, no volume final da série de estudos empreendidas no 

projeto “Transitions from Authoritharian Rule: Prospects for Democracy in 

Latin America and Southern Europe” do Woodrow Wilson Center, os autores 

Guillermo O’Donnell e Philippe Schmitter introduzirão suas “tentativas de 

conclusão” com a palavra “incerteza”. Ainda assim, a estrutura de tal 

incerteza irá conviver com conclusões parciais, quais sejam, a de que há um 

fim desejável, em todos os casos, de consolidação de uma democracia 

política, de que a teoria que estuda tais fenômenos tem que obrigatoriamente 

lidar com a indeterminação dos eventos envolvidos na transição e, por fim, de 

que é preciso lidar com uma “metodologia própria” para trabalhar com 

situações em constante fluxo político.2 Tais características, paradoxalmente, 

indicam a presença de padrões a respeito de situações que são, de fato, 

excepcionais. 

Por isto, será possível para esse autores cunhar o sentido de termos 

que poderiam se deixar governar apenas pelas características de cada 

contexto político reduzido a determinado Estado. “Transição” será o intervalo 

entre um regime político e outro, qualquer que ele venha a ser; 

“consolidação” (com destaque para a consolidologia, um campo de estudos 

preocupado com o momento posterior à mudança), como o momento em que 

se verificam as condições do novo regime; “liberalização” como o processo 

                                                
2 O’DONNELL, Guillermo. SCHMITTER, Philippe. Tentative Conclusions about Uncertain 
Democracies. Baltimore e Londres: The Johns Hopkins University Press, 1986, p. 3-4. Para 
uma análise da luta no campo da advocacia de direitos humanos em diversos sectores, cf. 
KECK, Margareth E. SIKKINK, Kathryn. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in 
International Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998. 
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de redefinir e estender direitos; “democratização” como o conjunto 

procedimental mínimo a abarcar elementos como voto secreto, sufrágio 

universal, eleições periódicas, liberdade de associação, legitimidade do 

Executivo e assim por diante. 

A partir da leitura de vários e bastante diversos momentos 

transicionais ao redor do mundo, O’Donnell e Schmitter procuram desenhar 

estruturas que estão presentes em todos esses “locais”. Ou seja, mesmo 

para quem se precaveu desde o início sobre (e não contra) a “incerteza”, 

algum nível de definição se tornou possível – um nível que não encerraria, e 

não poderia pretendê-lo, o debate. Ainda assim, algo de normativo se perdeu. 

Alguma reflexão maior sobre o direito nas transições se fez ausente3. Tal 

ausência seria, de algum modo, preenchida anos mais tarde com os estudos 

que procuraram construir o que se chamou de justiça de transição. 

Paige Arthur destaca que a genealogia histórica do termo encontra 

menção histórica à expressão muito anterior aos debates que ocorreram nos 

anos de 1980 e 1990.4 Ainda assim, uma reconstrução mais rigorosa exigiria 

uma metodologia que levasse em consideração, a partir da proposta de 

Quentin Skinner, o fato de que a invenção de novos termos no vocabulário 

político está articulada com respostas a problemas concretos. Não seria 

apenas a oportunidade, portanto, de Ruti Teitel ou de outros pesquisadores, 

que permitiria o surgimento da expressão – não obstante ela tenha sido 

decisiva na sua divulgação e implementação. 5  De modo semelhante, a 

                                                
3 PINTO, Gabriel Rezende de Souza. Para a Democracia: Soberania, Transição e Rastro na 
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153. Dissertação de Mestrado. 
Brasília: UnB, 2013, p. 132. Cf., também, QUINALHA, Renan Honório. Justiça de transição: 
contornos do conceito. São Paulo: Outras Expressões, Dobra Universitária, 2013. 
4 ARTHUR, Paige. How “Transitions” Reshaped Human Rights: a Conceptual History of 
Transitional Justice. Human Rights Quaterly, 31, The Johns Hopkins University Press, 2009, 
p. 330. Há tradução desse texto para o português: ARTHUR, Paige. Como as “transições” 
reconfiguram os direitos humanos: uma história conceitual da justiça de transição. In 
RÉATEGUI, Félix (org.). Justiça de Transição: Manual para a América Latina. Brasília, Nova 
York: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011, p. 73 e ss. A autora se refere à 
obra de POLDEVAART, Arie W. Black-Robed Justice. 1948, que contém um capítulo 
intitulado “Transitional Justice”. 
5 CF. TEITEL, Ruti. Transitional Justice Genealogy, Harvard Human Rights Journal, 16, 2003. 
Há tradução desse texto para o português: TEITEL, Ruti. Genealogia da Justiça Transicional. 
In RÉATEGUI, Félix (org.). Justiça de Transição: Manual para a América Latina. Brasília, 
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publicação dos quatro volumes sobre a temática organizados por Neil Kritz 

mostrou-se fundamental para consolidação da expressão.6  

A persistência da expressão e sua aceitação de modo mais geral 

estava como que por detrás de tais publicações. Reivindicar transições para 

a democracia, ao invés de outros modelos políticos, econômicos ou sociais, 

deveu-se a alguns fatores: a) a reforma democrática tornou-se um dos 

objetivos de segmentos populacionais em diversos países que atravessavam 

mudanças políticas; b) a perda de legitimidade de antigas teorias da 

democratização associadas com teorias da modernização; e, c) a reabilitação 

do termo “transição”, que é reconfigurado para além de uma perspectiva de 

transformação social para uma ótica de reforma no nível jurídico-institucional 

da política; d) poder-se-ia ainda pensar no destaque dado ao campo dos 

direitos humanos ao longo do final da década de 1970 por diversos atores 

sociais. Muitos deles, inclusive, diretamente engajados a partir da “sociedade 

civil” em uma ação de naming and shaming contra regimes autoritários em 

que graves violações de direitos humanos eram institucionalizadas.7 

Ciente desses propósitos, seria possível para Arthur delinear, ao 

menos, uma base a partir da qual se possa pensar um conceito de justiça de 

transição: “[...] uma rede internacional de indivíduos e instituições cuja 

coerência interna é mantida por conceitos comuns, objetivos práticos e 

reivindicações próprias de legitimidade”. 8  A autonomia da justiça de 

transição, é preciso destacar com a autora, é construída a partir das 

conclusões de que esse campo: a) é passível de distinção do campo mais 

amplo dos direitos humanos do qual proveio; b) implica um conjunto de 

                                                                                                                                      
Nova York: Centro Internacional para a Justiça de Transição, 2011, p. 135 e ss. TEITEL, 
Ruti. Transitional Justice. Oxford e New York: Oxford University Press, 2001. 
6 KRITZ, Neil (org.). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 
Regimes. Volumes I, II, III e IV. Washington: United States Institute of Peace, 1995. 
7 Pense-se, por exemplo, no anterior Americas Watch (hoje Human Rights Watch), fundado 
no início da década de 1980 pelo exilado político argentino Juan Méndez – que viria, anos 
depois, a presidir a importante ONG International Center for Transitional Justice. 
8 Tradução livre de: “[...] an international web of individuals and institutions whose internal 
coherence is held together by common concepts, practical aims, and distinctive claims for 
legitimacy [...]” (ARTHUR, Paige. How “Transitions” Reshaped Human Rights: a Conceptual 
History of Transitional Justice. Human Rights Quaterly, 31, The Johns Hopkins University 
Press, 2009, p. 324). 
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atores com finalidades comuns e orientados para uma ação recíproca; c) 

desenvolveu instituições que buscam alcançar tais finalidades; d) desenvolve 

critérios distintos de julgamento e auto-legitimação. Não será à toa, como se 

perceberá, que a autora utiliza o verbo no presente em relação à última 

conclusão: a justiça de transição não se furta a uma permanente 

reconstrução. 

Quando, em 1988, a diretoria do Programa para Justiça e Sociedade 

do Aspen Institute, exercida por Alice Henkin, vislumbrara a possibilidade de 

realização de uma conferência que pudesse discutir como países em 

transição para a democracia lidam com abusos do passado, a pergunta sobre 

os desafios políticos, morais e jurídicos da temática não conseguiria desviar 

dos elementos de responsabilizações individuais, acesso à verdade, reformas 

institucionais e reparações. É significativo o destaque dado por Arthur à 

conferência, já que a presença na mesma de um elenco plural de atores e 

pensadores como Lawrence Weschler, Ronald Dworkin, Thomas Nagel, 

Carlos Nino, Jaime Malamudi-Goti, Mahmood Mamdani, Diane Orentlicher, 

Paulo Sérgio Pinheiro, John Herz, Juan Méndez e José Zalaquett, entre 

outros, demonstraria a impossibilidade de um consenso sobre diversos dos 

temas relacionados, a não ser o acesso à verdade. Pois se a 

responsabilização de agentes dos aparatos repressores com base no Direito 

Internacional ainda demandaria maior debate no campo científico, a 

reconstrução de fatos ligados a abusos de direitos humanos deveria 

acontecer incondicionalmente.9 

Para além de tal debate, a própria conformação contextual da justiça 

de transição impulsionaria uma questionável dicotomia entre justiça e 

verdade ao longo da década de 1990. Mesmo os volumes editados por Neil 

Kritz parecem apontar, em 1996, nesse sentido. Por exemplo, Zalaquett 

destacara que, apesar de um acesso à verdade, como proclamação oficial e 

exposição pública, serem imperiosos, poderia ser o caso de, em certas 

                                                
9 ARTHUR, Paige. How “Transitions” Reshaped Human Rights: a Conceptual History of 
Transitional Justice. Human Rights Quaterly, 31, The Johns Hopkins University Press, 2009, 
p. 353. 
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circunstâncias, recorrer a clemência, com os possíveis e mesmos efeitos 

preventivos gerais de uma punição.10 Detectando fatores como legados do 

autoritarismo, os termos da transição e o balanço de poderes entre civis e 

militares, Pion-Berlin irá destacar as circunstâncias da ação política pós-

autoritária como fundamentais para indicar ou não o caminho da justiça, 

deslocando a base normativa.11 Naquilo que destaca como segunda fase da 

genealogia da justiça de transição, Teitel vê um destaque menor para 

instituições jurídico-políticas nesse momento, com o deslocamento do foco 

para atores não estatais e formas alternativas às cortes, como salas de 

depoimentos próprias para o testemunho discursivo. 12  É o tempo das 

proliferação das comissões da verdade. 

Não demorará muito para se noticiar que uma visão mais holística 

deverá imperar no processamento construtivo da justiça de transição. A 

justiça, que parecia ter cedido espaço para uma atuação exclusiva da 

verdade, volta a ser exigida, talvez pela peculiaridade dos crimes praticados 

em nome do Estado e contra a população – peculiaridade esta que conforma 

a mesma justiça de transição em mais de um aspecto.13 Isto torna possível 

falar de uma justiça de transição que toca em aspectos significativos do 

Estado de Direito (rule of law): enquanto em democracias que contam com 

instituições mais amadurecidas, esse Estado de Direito é preocupado com o 

futuro apenas e contínuo em sua direção, no caso de momentos 

transicionais, ele é mais destacadamente preocupado com o passado e com 

                                                
10  ZALAQUETT, José. Confronting Human Rights Violations Committed by Former 
Governments: Principles Applicable and Political Constraints. In KRITZ, Neil (org.). 
Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Volume I. 
Washington: United States Institute of Peace, 1995, p. 11. 
11 PION-BERLIN, David. To Prosecute or To Pardon: Human Rights Decisions in the Latin 
American Southern Cone. In KRITZ, Neil (org.). Transitional Justice: How Emerging 
Democracies Reckon with Former Regimes. Volume I. Washington: United States Institute of 
Peace, 1995, p. 103. 
12 TEITEL, Ruti. Transitional Justice Genealogy, Harvard Human Rights Journal, 16, 2003, p. 
83. 
13 TEITEL, Ruti. Transitional Justice Genealogy, Harvard Human Rights Journal, 16, 2003, p. 
86. 
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o futuro, retrospectivo e prospectivo, contínuo e descontínuo, como ressaltará 

Teitel em 2001.14 15  

Por muito tempo, destacou-se que as medidas de justiça de transição 

variam de contexto para contexto e que, principalmente, a justiça poderia não 

se apresentar de imediato, devendo ser postergada em favor de outras 

ferramentas. “Assim, a ação imediata em todos os aspectos da frente da 

justiça de transição não é sempre essencial”.16 Mesmo assim, já em 2006, 

Roht-Arriaza chamava a atenção para o crescimento de uma superação de 

dualidades, em direção a uma ideia de justiça de transição “multifocada”: 

“Duas dimensões – nacional/internacional ou comissão da 

verdade/julgamento – não são mais suficientes para mapear o universo dos 

esforços da justiça de transição”.17 

Será em meio a essas condições que Teitel falará de um 

constitucionalismo “construtivista” para a transição: “O constitucionalismo 

transicional não é apenas constituído pela ordem política prevalente, mas 

também é constitutivo da mudança política”.18 A “constitutividade” do regime 

prevalente se apresentará com a memória não obrigada sobre aquele 

momento e com a negativa ostensiva das práticas que o definiram. Só assim 
                                                
14 TEITEL, Ruti. Transitional Justice. Oxford e New York: Oxford University Press, 2001, p. 
215. Dificilmente tal constatação poderia ser mantida mesmo para o Direito em “situações de 
normalidade” (que já são, por si só, dificílimas de serem detectadas). É preciso interpretar a 
proposição da autora em seu contexto de construção do próprio conceito de justiça de 
transição. 
15 Não se ignora aqui a dificuldade de uma “tradução” do termo rule of law: ele possui 
diferentes implicações contextuais, como Estado de Direito, L’État de Droit ou Rechtstaat. 
Ainda assim, arriscaremos manter seu sentido como necessário para uma construção própria 
ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Para uma discussão sobre os diferentes 
sentidos, cf. ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional e o Estado 
Democrático de Direito. Cadernos da Escola do Legislativo, vol. 7, nº 12, p. 11-63, jan.-jun., 
Belo Horizonte, 2004. 
16 Tradução livre de: “Thus immediate action on all aspects of the transitional justice front is 
not always essential” (LUTZ, Ellen. Transitional Justice: Lessons Learned and the Road 
Ahead. In ROHT-ARRIAZA, Naomi. MARIEZCURRENA, Javier (coords.). Transitional Justice 
in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 334. 
17 Tradução livre de: “Two dimensions – national/international, or truth commission/trial – are 
no longer enough to map the universe of transitional justice efforts” (ROHT-ARRIAZA, Naomi. 
The New Landscape of Transitional Justice. In ROHT-ARRIAZA, Naomi. MARIEZCURRENA, 
Javier (coords.). Transitional Justice in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006, p. 12). 
18 Tradução livre de: “Transitional constitutionalism not only is constituted by the prevailing 
political order but also is constitutive of political change” (TEITEL, Ruti. Transitional Justice. 
Oxford e New York: Oxford University Press, 2001, p. 191). 
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o momento constituinte pode ser visto como o de uma condição de 

possibilidade. Daí que apenas uma visão holística das ferramentas colocadas 

à disposição da justiça de transição pode dar conta de uma relação não 

excludente entre justiça de transição, constitucionalismo e Estado de Direito. 

Caminhar em direção a tais ligações não é apenas uma exigência 

paroquial. Como destaca De Greiff, a experiência internacional demonstra 

que o apego a uma ou outra medida transicional, mesmo que de forma 

agressiva, pode soar muito mais como medida de conveniência do que de 

justiça. Exercícios de acesso à verdade, por exemplo, na Guatemala, 

acabaram por demonstrar que a questão não era apenas de se saber o que 

ocorrera, mas de agir contra o que se passou. Partindo da premissa de que, 

em regimes de exceção, as normas mais fundamentais são descumpridas, 

uma abordagem holística da justiça de transição tem a vantagem de 

demonstrar que há uma disposição mínima para garantir que aquelas normas 

voltarão ou começarão a ser cumpridas.19 

O que se torna claro é que há uma compreensão abrangente do que 

significa a justiça de transição e essa compreensão está em permanente 

construção – até por que não se poderia desconsiderar uma compreensão 

interpretativa ou hermenêutica dessa expressão. Assim, há uma ênfase 

recorrente nos quatro tradicionais elementos da justiça de transição: 

responsabilização criminal individual; direito à memória e à verdade; 

reparações; e, reformas institucionais. Mas isto não significa que eles estejam 

imunes a reinterpretações.  

Tais elementos estão em permanente construção e reconstrução, 

como “conceitos” a admitirem diferentes “concepções” fiéis ao postulado dos 

direitos humanos.20 Daí que as ferramentas da responsabilidade individual e 

                                                
19 DE GREIFF, Pablo. Theorizing Transitional Justice. In WILLIAMS, Melissa S. NAGY, 
Rosemary. ELSTER, Jon (orgs.). Transitional Justice. New York e Londres: New York 
University Press, 2012. p. 38-39. 
20 A diferença entre “conceitos” e “concepções” está presente na obra de Dworkin e ganha 
maior densidade a partir da noção de que o Direito é formado por “conceitos interpretativos”: 
“A diferença não diz respeito apenas ao grau de detalhe das instruções fornecidas, mas ao 
tipo de instruções. Quando recorro ao conceito de justiça, recorro ao significado do conceito 
de justiça, e não atribuo nenhuma importância especial a meus pontos de vista sobre a 
questão. Quando formulo uma concepção de justiça, defino um sentido para o conceito de 
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do direito à memória e à verdade tenham, cada vez mais, indicado que 

dificilmente se estará dispondo adequadamente de uma justiça de transição 

sem problematizar os chamados “crimes contra a humanidade” e, 

principalmente, o modo como são eles investigados. Por isto é que, partindo 

da constatação de que há, de fato, uma autonomia da “justiça de transição”, 

deve-se questionar qual a “elasticidade” desse conceito e como ele se 

relaciona com a normativa do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 

3. ESTADO DE DIREITO HUMANITÁRIO E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 
 

Com as reuniões do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas realizadas depois de 24 de setembro de 2003, foi possível 

aprovar o Relatório S/2004/616, que estabeleceu, em nível supranacional, 

algumas linhas de base para a justiça de transição. 21 As experiências mais 

recentes do Conselho de Segurança demonstravam que a consolidação da 

paz tanto nos períodos que se seguem logo após os conflitos, como também 

a longo prazo, apenas seria atingida com a criação de instituições legítimas 

para pôr fim a estes e a prevalência de uma administração legítima da justiça. 

Some-se a isto que uma proteção adequada de minorias somente ocorreria 

sob os auspícios do Estado de Direito. Definindo uma linguagem comum para 

o documento, o Secretário-Geral das Nações Unidas conceituou a justiça de 

transição como o conjunto de medidas e mecanismos associados à tentativa 

de uma sociedade de lidar com um legado de abusos em larga escala no 

passado, buscando assegurar legitimidade (accountability), justiça e 

reconciliação. Dentro de tais mecanismos, pode-se falar em julgamentos 

                                                                                                                                      
justiça, e por isso meu ponto de vista está no cerne do problema. Quando apelo à justiça, 
coloco uma questão moral; quando formulo minha concepção de justiça, tento respondê-la” 
(DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 211). 
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. The rule of law and 
transicional justice in conflict and post-conflict societies: report of the Secretary-General. 23 
de agosto de 2004. Disponível em <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement>. Acesso em 26 
mar. 2012. 
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individuais, reparações, busca pela verdade, reformas institucionais e 

expurgos no serviço público. 

É interessante observar que o documento toma como base normativa 

para tal recuperação do Estado de Direito a Carta das Nações Unidas, o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Penal Internacional e o 

Direito Internacional dos Refugiados. Neste contexto, estariam incluídos 

padrões normativos internacionais adotados pela Organização das Nações 

Unidas.22 Destaque-se, também, que um dos tópicos ao qual se dedica o 

documento é o referente ao papel que julgamentos criminais podem 

desempenhar em contextos de transição. Além de demonstrar que as 

instituições de Estado de Direito aplicam-se também para os violadores de 

direitos humanos, eles trazem alguma satisfação para as vítimas em termos 

de justiça e de recuperação de sua dignidade. Outro contributo em termos de 

legitimidade diz respeito à confiança que os cidadãos podem depositar no 

sentido de que o Estado está comprometido com o cumprimento do direito 

estabelecido. 

Este não seria o local adequado para se polemizar o conceito de 

Estado de Direito. Feita a advertência de que o mesmo possui interpretações 

contextuais que indicam caminhos bastante diferentes (L’ État de Droit, 

Rechtstaat ou Estado de Derecho), a opção por tal terminologia não é feita 

sem a consciência de que é preciso interpretar a mesma de um modo mais 

                                                
22 “These standards also set the normative boundaries of United Nations engagement, such 
that, for example, United Nations tribunals can never allow for capital punishment, United 
Nations-endorsed peace agreements can never promise amnesties for genocide, war crimes, 
crimes against humanity or gross violations of human rights, and, where we are mandated to 
undertake executive or judicial functions, United Nations-operated facilities must scrupulously 
comply with international standards for human rights in the administration of justice” 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Segurança. The rule of law and 
transicional justice in conflict and post-conflict societies: report of the Secretary-General. 23 
de agosto de 2004. Disponível em <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement>. Acesso em 26 
mar. 2012, p. 5). Tradução livre: “Estes padrões também estabelecem as fronteiras 
normativas do compromisso da Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, que os 
seus tribunais não podem nunca permitir a pena capital, que os acordos de paz endossados 
pela Organização das Nações Unidas não podem nunca prometer anistias para genocídio, 
crimes de guerra, crimes contra humanidade ou violações em massa de direitos humanos e, 
onde somos encarregados de assumir funções executivas ou judiciais, as habilidades 
utilizadas pelas Nações Unidas devem se comprometer escrupulosamente com padrões 
internacionais de direitos humanos na administração da justiça”. 
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incisivo para que ela possa abarcar o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e o Direito Humanitário. Essa não é nenhuma novidade, uma vez 

que tem havido uma enorme expansão da utilização do termo Estado de 

Direito, percorrendo caminhos às vezes não isentos de críticas. Ainda assim, 

é possível notar, em pensadores como Fuller e Dicey, que há elementos 

contidos no conceito que se referem preponderantemente a instituições 

jurídicas, ou seja, normas e práticas de Estado que indicam uma estrutura de 

uma ordem jurídica, como adverte Martin Krygier.23  

Isso não seria suficiente, já que há algo relativo à propósitos quando 

se discute um conceito contestado como esse. Um fio condutor parece ser, 

segundo Krygier, o de que o Estado de Direito se apresenta como a instância 

de controle da arbitrariedade no manejo do poder, mas não apenas isto, que 

se some a tal o fato de que o direito é um empreendimento argumentativo e 

que, por isto mesmo, não pode permitir que aqueles submetidos à lei sejam 

silenciados ou ignorados na sua digna capacidade de se opor. 

Por um lado, há que se pensar também na possibilidade de um 

específico “Estado de Direito Transicional” (transitional rule of law). Torelly 

destaca que o mesmo beberia nas seguintes fontes normativas: a) a 

experiência nacional prévia de um sistema jurídico, ainda que relacionada ao 

direito anterior ao regime de exceção; b) o direito comparado, em suas 

diversas e localizadas experiências; c) o Direito Internacional.24 É possível, 

somando-se a essa proposta, avançarmos ainda mais na busca de um maior 

fortalecimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Por outro lado, a opção por um Estado de Direito Humanitário é 

preferível a um “constitucionalismo” mundial.25 Ela é menos discutível e mais 

                                                
23 KRYGIER, Martin. Four Puzzles about the Rule of Law: Why, What, Where? And Who 
Cares? In FLEMING, James E. (org.). Getting to the Rule of Law. New York e Londres: New 
York University Press, 2011. 
24 TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito: perspectiva 
teórico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 140-141.  
25 Em defesa desse constitucionalismo, cf. HABERMAS, Jürgen. The Constitucionalization of 
International Law and the Legitimation Problems of a Constitution for World Society. 
Constellations, volume 15, nº 4, 2008, p. 444-455. Devo a advertência sobre esse texto e a 
proposta de Marramao que se segue a Marcelo Cattoni, liberando-o, obviamente, das 
conclusões por mim assumidas. 
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plausível, dado que permeada por uma inquestionável proteção pro homine. 

Como eixo teórico para um Estado de Direito Humanitário que lida com 

influxos supranacionais, transnacionais, internacionais e domésticos na 

construção da justiça de transição, mais adequada se mostra a proposta de 

Giacomo Marramao de pensar a conjuntura atual a partir de uma perspectiva 

“glocalizada” (Roberston), em que problematizar uma esfera pública global 

significa lidar com a diferença que evita a uniformização26. 

Nessa perspectiva, é possível construir uma noção de Estado de 

Direito Humanitário que é fruto de duas linhas. Em primeiro lugar, podemos 

falar de uma perspectiva internacionalista, que se alimenta da normativa do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional 

Humanitário, apresentando-se com a atuação jurisdicional de tribunais 

supranacionais e regionais de direitos humanos, decorrente, principalmente, 

de agentes que atuam na esfera internacional independentemente da 

vontade estatal. É o que Ruti Teitel denominou de Humanity’s Law: a 

fundamentação das decisões de diversos atores estatais passa se colocar 

sobre uma gama imensa de normas de Direito Internacional que têm em vista 

a proteção do indivíduo.27 

Em segundo lugar, há uma outra via de construção que bebe nas 

experiências internas de cada Estado, o que torna possível a emergência de 

identidades constitucionais próprias que fornecem elementos jurídicos, 

históricos e sociais capazes de impulsionar o Estado de Direito Humanitário 

como que “de dentro para fora”. Nesse caso, falaríamos de uma perspectiva 

doméstica, mas não fechada em si própria, e sim ciente do que a normativa 

internacional exige de cada um dos Estados nacionais. Uma análise, no 

                                                
26 “[...] a questão é delinear uma política universalista da diferença traçando uma linha de 
demarcação dupla: por um lado, em relação à política universalista da identidade, cuja mais 
nobre expressão acontece no programa ético transcendental de Kant; por outro lado, no que 
toca à política anti-universalista das diferenças, que na América do Norte é levada a cabo 
pelos comunitaristas e na Europa pela etnopolítica dos diversos regionalismos e movimentos 
separatistas tipo Liga Norte. Claro que isto não é uma solução, mas mais... uma moral 
provisória” (MARRAMAO, Giacomo. De Weltgeschichte à Modernidade-Mundo. O problema 
de uma esfera pública global. In CARDOSO, Rui Mota (coord. geral). Política: Crítica do 
Contemporâneo. Conferências Internacionais Serralves 2007. Porto: Fundação Serralves, 
2008, p. 72). 
27 TEITEL, Ruti. Humanity’s Law. New York: Oxford University Press, 2011. 
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campo da justiça de transição, desse ponto de vista, está no trabalho de 

Naomi Roht-Arriaza sobre o chamado “efeito Pinochet”: a justiça universal 

passa a agir de modo pulverizado em países como Espanha, Argentina, 

Alemanha, Itália, Bélgica, França, entre outros, como também um modelo a 

ser seguido em termos de proteção individual, sempre com recurso a normas 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos.28 

Nenhuma dessas perspectivas exclui-se mutuamente. Mas é preciso 

apontar que há, sim, em eventual situação de conflito, uma preponderância 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Sem que seja necessário 

supor uma superioridade hierárquica de todo o Direito Internacional, como em 

Hans Kelsen, o que ocorre é que a justiça de transição permite ou, aliás, 

exige essa comunicação entre os diversos sistemas.29 Isto se torna evidente 

ao nos defrontarmos com a maneira como tratados, normas de jus cogens e 

o costume internacional passam a ser referenciados na ordem interna 

anterior, concomitante ou posteriormente a decisões de órgãos 

supranacionais de direitos humanos. Ou mesmo quando se pensa na forma 

como juízes e tribunais referendam outras decisões de tribunais 

estrangeiros.30 

Não há, contudo, e é preciso frisar, elemento de maior destaque nesse 

campo do que o concernente aos crimes de Estado e, de um modo mais 

recorrente no Direito Internacional dos Direitos Humanos, crimes contra 

humanidade. Não obstante não vejamos diferenças tão incisivas entre os dois 

termos para a solução do problema aqui colocado, uma reconstrução desses 

                                                
28 ROHT-ARRIAZA, Naomi. The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human 
Rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. 
29 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
30 Para uma análise da forma como podem se enredar as decisões de diversos tribunais em 
diferentes níveis, cf. NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009. Para uma discussão sobre a “migração de ideias constitucionais”, cf. 
CHOUDHRY, Sujit (org.). The Migration of Constitucional Ideas. Nova Iorque: Cambridge 
University Press, 2006. Para uma análise específica dessas correlações no campo da justiça 
de transição, cf. TORELLY, Marcelo D. A Formação da Norma Global de Responsabilidade 
Individual: Mobilização Política Transnacional, Desenvolvimento Principiológico e 
Estruturação em Regras Internacionais e Domésticas. In MEYER, Emilio Peluso Neder. 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Justiça de Transição nos 25 Anos da 
Constituição de 1988. Belo Horizonte: Initia Via, 2014, p. 479 e ss. 
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conceitos se faz necessária. Ela será fundamental por que também aqui 

estaremos a tratar de conceitos contestados ou em disputa. Além disto, ela é 

necessária por que toca exatamente em um ponto sensível da justiça de 

transição – e, principalmente, da justiça de transição brasileira – permitindo, 

uma vez mais, sua própria reinterpretação a exigir diferentes posições na 

forma de lidar com tais crimes e, preponderantemente, com as provas de tais 

crimes. 

 

4. CRIMES DE ESTADO E CRIMES CONTRA A HUMANIDADE ANTE O ESTADO DE 

DIREITO HUMANITÁRIO: COSTUMES INTERNACIONAIS, JUS COGENS E OBRIGAÇÕES 

ERGA OMNES 

 
Na análise da estrutura normativa da justiça de transição, é preciso 

diferenciar crimes de Estado de crimes comuns. Pela lente da criminologia, 

Eugenio Raúl Zaffaroni enfatiza que este ramo do conhecimento tem, ao 

longo do tempo, desprezado uma categoria que, em termos morais, é a que 

mereceria mais atenção, uma vez que voltada a comprometer um número 

cada vez maior de vidas humanas.31 A ciência não poderia se afastar de uma 

ética dos direitos humanos. Um primeiro elemento a ser levado em conta é o 

fato de que, em crimes de Estado, seus agentes sempre estão atrás de 

alguma justificação. Recuperando os estudos de Sykes e Matza a respeito da 

criminalidade infanto-juvenil, Zaffaroni procurará analisar tais crimes partindo 

da premissa efetiva de que seus agentes não enfrentam os valores de sua 

sociedade, mas buscam, isto sim, reforçá-los. 

A ideia fundamental do estudo clássico de Sykes e Matza, publicado 

em 1957, é a de que é necessário enfrentar as técnicas de neutralização 

presentes na delinquência infanto-juvenil. Estas técnicas justificariam ações 

criminosas em contextos sociais, ou seja, os valores prevalecentes são 

neutralizados ante a ação do agente, legítima perante tais valores. Mais do 

                                                
31 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El crimen de Estado como objeto de la criminología. 2006, p. 
19-34. Disponível em <www.bibliojuridica.org/libros/6/2506/4.pdf>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 
19. 



EMILIO PELUSO NEDER MEYER 
Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria do  

Estado e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG 

Departamento de Direito Público 
Av. João Pinheiro, 100 – Centro 

Belo Horizonte/MG – CEP 30.130-180 
e-mail: emiliopeluso@gmail.com 

18 

que nos crimes infanto-juvenis, os crimes de Estado, segundo Zaffaroni32, 

pressupõem um aprendizado e um treinamento profissional aceito em certos 

contextos políticos, técnicos e até mesmo científicos. Trata-se de um crime 

praticado no bojo de uma hierarquia e uma organização que refutam a ideia 

corrente de que o seu agente é meramente um psicopata. 

Tais crimes buscam recorrentemente superar uma suposta crise de 

valores que denunciam, tentando reafirmar valores postos em perigo, 

defendendo os costumes vigentes.33 Costuma-se nem recorrer aos princípios 

fundamentais que alimentam o Estado de Direito, preferindo-se apelar para 

circunstâncias excepcionais que permitem seu afastamento – e serão tais 

agentes os responsáveis pelo retorno destes pilares.34 Do lado das vítimas, 

não há um ataque àqueles integrantes do grupo dominante, mas apenas aos 

opositores – salvo quando parcelas dos primeiros são consideradas traidoras. 

Além disto, a partir do mesmo estudo de Sykes e Matza, Zaffaroni 35 

identificará cinco técnicas de neutralização que podem estar presentes nos 

crimes de Estado. 

A primeira delas seria a negação da responsabilidade, seja pela 

negação dos próprios fatos (que pode acontecer com a atribuição pura e 

simples do ônus da prova às vítimas e resistentes, diga-se), seja pela 
                                                
32 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El crimen de Estado como objeto de la criminología. 2006, p. 
19-34. Disponível em <www.bibliojuridica.org/libros/6/2506/4.pdf>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 
25. 
33 “A ação policial da ditadura foi rotineiramente defendida como resposta adequada e 
necessária à ameaça terrorista (sic!). O general Ernesto Geisel, num depoimento aos 
historiadores Maria Celina d’Araujo e Celso Castro, desenvolveu esse raciocínio justificativo: 
“Era essencial reprimir. Não posso discutir o método da repressão, se foi adequado, se foi o 
melhor que se podia adotar. O fato é que a subversão acabou”.” (GASPARI, Elio. A ditadura 
escancarada: as ilusões armadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 17-18).  
34 “Este é um ponto que já reflete algo a ser mais desenvolvido adiante: a inversão das 
características desses crimes em relação aos crimes comuns. Enquanto nestes o agente 
geralmente procura desculpar sua conduta vendo-a como uma exceção necessária a uma 
regra com a qual ele mesmo concorda, o agente público que comete um crime apoiado pela 
própria organização estatal à qual pertence, se vê, muitas vezes, como uma espécie de 
arauto dos valores sociais que seriam reforçados com o seu ato” (SILVA FILHO, José Carlos 
Moreira da. Crimes do Estado e justiça de transição. Sistema penal e violência, Porto Alegre, 
vol. 2, n. 2, 2010, p. 22-35. Disponível em < 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/8276/6
040>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 26). 
35 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El crimen de Estado como objeto de la criminología. 2006, p. 
19-34. Disponível em <www.bibliojuridica.org/libros/6/2506/4.pdf>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 
27. 
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negação de sua descrição. Além disto, pode-se alegar que tais fatos foram 

simplesmente inevitáveis. A segunda técnica de neutralização se daria pela 

negação da lesão, o que é mais difícil em se cuidando de crimes de Estado; 

por isto, prefere-se diminuir os efeitos dos danos ou alegar uma pretensa 

legítima defesa. A terceira seria a negação das vítimas, colocando-as nas 

posições de terroristas, traidoras ou “verdadeiros agressores”. A quarta seria 

uma condenação daqueles que exigem responsabilização, desautorizando-se 

moralmente tais atores sociais. Por fim, o último tipo de técnica de 

neutralização seria o apelo a supostos deveres de consciência. A grande 

questão que separa a gestação de tais técnicas no seio de crimes infanto-

juvenis daqueles chamados crimes de Estado é a sofisticação científica ou 

teórica que costuma acompanhar estes últimos. Neste campo é que são 

construídas noções perigosas como a doutrina da segurança nacional. 

Uma definição um pouco mais pormenorizada e didática dos crimes 

de Estado é traçada por Silva Filho.36  O primeiro aspecto que se deve 

destacar concerne a quem possa ser o sujeito ativo. Muito mais do que 

assumir apenas a responsabilidade de Estado neste caso, a normativa 

internacional caminhou para a fixação também da responsabilidade 

individual. Além disto, deve-se considerar que normas internacionais e 

nacionais fixam padrões normativos para a delimitação de tais tipos. No que 

respeita às sanções, elas podem ser ligadas aos Estados (sanções 

econômicas, ações militares em casos extremos, public shame etc.) ou aos 

indivíduos. Importa considerar que o enfrentamento dos crimes de Estado 

deve ser feito à luz dos elementos componentes da justiça de transição. 

Responsabilização e elucidação dos fatos são essenciais para a 

consolidação de uma nova ordem democrática; a imperatividade da 

elucidação irá exigir formas diversas de lidar com o arsenal probatório. 

Julgamentos contribuem para evitar as técnicas de neutralização e, ao 

contrário do que se dá em crimes comuns, “[...] nos crimes de Estado as 
                                                
36 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Crimes do Estado e justiça de transição. Sistema 
penal e violência, Porto Alegre, vol. 2, n. 2, 2010, p. 22-35. Disponível em < 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/8276/6
040>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 23. 
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motivações e as ações dos agentes individuais não se separam das 

motivações e neutralizações presentes na instituição estatal”37. 

Construída sob os auspícios do Tribunal de Nuremberg, a noção de 

crimes contra a humanidade quer evocar a lesividade provocada por atos que 

atentam contra o próprio sentido de humanidade do homem.38 Boa parte dos 

países aliados percebeu, durante a Segunda Guerra Mundial, que vários dos 

crimes praticados pelos nazistas não se dirigiam contra estrangeiros, mas, 

como é sabido, contra cidadãos da própria Alemanha; não haveria, desse 

modo, como puni-los ante do Direito Internacional vigente, assim como ante 

os costumes de guerra. A ideia de vários dos responsáveis pela elaboração 

do Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg foi a de enquadrar 

tais atos ao que seria semelhante ao crime internacional de “agressão”. A 

seção 6 (c) do Estatuto acabou por tentar tipificar o que seriam crimes contra 

a humanidade.39  

                                                
37 SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Crimes do Estado e justiça de transição. Sistema 
penal e violência, Porto Alegre, vol. 2, n. 2, 2010, p. 22-35. Disponível em < 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/8276/6
040>. Acesso em 12 jul. 2012, p. 30. 
38  “Com efeito, a humanidade é que se instala no estatuto de vítima, uma “vítima 
absolutamente única, que escapa ao Direito comum, diante da qual devem apagar-se os 
direitos do homem incapazes de apreendê-la, (...) mas as consequências dessa inovação 
são tão dolorosas politicamente que ela se torna uma noção conjuntural”. Por conseguinte, a 
grande dificuldade de falar em crime contra a humanidade, ao longo da história, decorre 
precisamente do fato de que ele pode corresponder ao tratamento desumano, por um 
Estado, de sua própria população, sobre seu próprio território, competência que outrora 
correspondia ao estrito domínio reservado dos Estados. O Acordo de Londres, que instituiu o 
Tribunal de Nuremberg, reverteu, já em 1945, o princípio da imunidade no que atine à 
responsabilidade individual dos violadores, ao possibilitar o julgamento de agentes públicos 
que atuaram odiosamente em nome do Estado e por meio de seu aparelho” (VENTURA, 
Deisy. A interpretação judicial da Lei de Anistia brasileira e o Direito Internacional. BRASIL. 
Comissão de Anistia. Ministério da Justiça. Revista anistia política e justiça de transição. N. 4 
(jul./dez. 2010). Brasília: Ministério da Justiça, 2011, p. 217). 
39 “(c) Crimes against humanity: 
Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any 
civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are 
done or such persecutions are carried on in execution of or in connexion with any crime 
against peace or any war crime.” [Tradução livre: (c) Crimes contra a humanidade: 
Homicídio, extermínio, escravização, deportação ou quaisquer atos inumanos praticados 
contra qualquer população civil, ou perseguições com fundamentos políticos, raciais e 
religiosos, quando tais atos são praticados ou tais perseguições são levadas à frente na 
execução ou em conexão com qualquer outro crime contra a paz ou qualquer crime de 
guerra]. 
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Acquaviva salienta que, ante o princípio da legalidade, o grande 

argumento sempre levantado a favor desta definição é o de que ela estaria 

ligada, naquele momento, aos crimes de jurisdição do Tribunal de 

Nuremberg. 40  A confirmação jurídico-política destes crimes deu-se 

efetivamente com a aprovação da Resolução n° 3/1946 e da Resolução n° 95 

(I)/1946, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que confirmaram os 

princípios do Estatuto de Nuremberg e aqueles decorrentes das condenações 

no mesmo tribunal. Já a Resolução n° 2.391/1968 foi responsável por instituir 

a Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes 

contra a Humanidade: ela especifica que tal imprescritibilidade incide mesmo 

para crimes contra a humanidade praticados em tempos de paz e mesmo 

que a legislação interna de um Estado não os tipifique. 

A ausência de adesão ao tratado internacional não importa para o 

reconhecimento de sua aplicação. E isto por duas razões. A primeira delas é 

a de que referida convenção, seguindo os passos de Nuremberg, apenas 

tornou explícita uma norma de jus cogens. No âmbito do Direito Internacional, 

o jus cogens atua como “fonte de direito”, sendo mencionado pelo art. 53 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados41, incorporada em nosso 

ordenamento jurídico pelo Decreto 7.030 de 14 de dezembro de 1999. 

Observe-se, contudo, que, mesmo antes da definitiva incorporação, ela já era 

vista como obrigatória para todos os Estados, ainda que não tivessem os 

mesmos dado início ao processo de incorporação – tendo em vista seu 

caráter de Direito Internacional Geral.42  

Tomuschat salienta que, em relação ao jus cogens, efetivamente há 

um conjunto de normas internacionais que detêm primazia (ele fala em 

                                                
40  ACQUAVIVA, Guido. At the origins of crimes against humanity: clues to a proper 
understanding of the nullum crimen in the Nuremberg Judgement. Journal of International 
Criminal Justice, 9, 2011, p. 885. 
41 “É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa 
de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de 
Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional 
dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só 
pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”. 
42 MAZZOULI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito 
interno. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 167. 
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normas “hierarquicamente” superiores) sobre outras normas de Direito 

Internacional e que não podem ser derrogadas pela vontade de dois ou mais 

Estados na medida em que permaneçam aceitas pela sociedade 

internacional. 43 Este é o caminho construído pelos direitos humanos e que 

permite falar em um Estado de Direito Humanitário. Paul Tavernier chega a 

falar em um processo gradativo de moralização do Direito Internacional, o 

que não nos parece ser o caso, já que o jus cogens está assentado em 

norma jurídica internacional. 44 

É preciso considerar que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos já reconheceu o caráter impositivo das normas que punem os 

crimes contra a humanidade. O caso Almocinad Arellano y otros vs. Chile45 

envolvia a prisão e execução extrajudicial de Luis Alfredo Almocinad Arellano, 

professor, militante do Partido Comunista chileno e sindicalista. Ele foi preso 

em sua casa no dia 16 de setembro de 1973, levado à porta da mesma e ali 

fuzilado à vista de seus familiares. O Decreto-Lei chileno 2.191/1978 buscou 

anistiar tais crimes; depois de diversas tentativas infrutíferas de medidas 

judiciais internas visando estabelecer responsabilidades, a família de Arellano 

levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que, 

posteriormente, provocou a Corte.  

Em seu julgado, a Corte Interamericana reconheceu que a noção de 

crimes contra a humanidade é anterior ao próprio julgamento de Nuremberg: 

ela remonta à Convenção de Haia sobre Leis e Costumes de Guerra 

Terrestre de 1907 (número IV) e a expressão foi cunhada por França, Reino 

Unido e Rússia para remeter ao massacre dos armênios na Turquia em 1915. 

Para que se configure um crime contra a humanidade, segundo a Corte, 

                                                
43 TOSMUSCHAT, Christian. Reconceptualizing the debate on jus cogens and obligations 
erga omnes – concluding observations. In TOMUSCHAT, Christian. THOUVENIN, Jean-Marc 
(eds). The fundamental rules of international legal order: jus cogens and obligations erga 
omnes. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006, p.  426. 
44 TAVERNIER, Paul. L’identification des règles fondamentales – un problème résolu? In 
TOMUSCHAT, Christian. THOUVENIN, Jean-Marc (eds). The fundamental rules of 
international legal order: jus cogens and obligations erga omnes. Leiden: Koninklijke Brill NV, 
2006, p. 1 e ss. 
45 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almocinad Arellano vs. 
Chile. San José, 26 de setembro de 2006. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf>. Acesso em 20 out. 2011. 
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basta que um único ato seja praticado no contexto de um ataque 

generalizado e sistemático contra uma população civil. O mais importante foi 

assinalar que todos esses elementos pré-existiam ao assassinato de 

Arellano. 

Reconhecendo o conjunto de recentes medidas visando estabelecer 

responsabilizações por crimes contra a humanidade – por exemplo, as 

Resoluções 827 e 955 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os 

Estatutos dos Tribunais Penais Internacionais para a ex-Iugoslávia e Ruanda, 

assim como o Informe do Secretário-Geral das Nações Unidas que marca a 

impossibilidade de que acordos de paz estipulem anistias (S/2004/616, de 3 

de agosto de 2004) – a Corte expressamente decidiu no sentido de abraçar o 

conceito internacional de crimes contra a humanidade, inclusive em relação à 

sua estrutura normativa (por exemplo, confirmando sua imprescritibilidade).46  

A conclusão a partir desta e de outras decisões é semelhante para 

autores como Naomi Roht-Arriaza: ela sustenta, desde o início da década de 

1990, que há uma responsabilidade estatal internacional de investigação e 

persecução de desaparecimentos, esquadrões da morte e outras graves 

violações de direitos humanos praticadas por regimes opressores. Já naquele 

momento, ela destacava a incidência de um direito costumeiro internacional 

capaz de fundamentar um dever para com a verdade. Ele estaria assentado 

em: a) tratados internacionais que poderiam gerar obrigações mesmo para 

Estados não signatários, reconhecendo tais normas um direito a uma solução 

judicial (right to a remedy); b) práticas estatais, tais quais a persecução de 

perpetradores, a formação de um direito doméstico conforme as normas 

internacionais de direitos humanos, as declarações de representantes 

governamentais, resoluções e declarações de organizações internacionais; e, 

                                                
46  “Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la 
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de 
Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está 
reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma 
imperativa” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Almocinad 
Arellano vs. Chile. San José, 26 de setembro de 2006. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf>. Acesso em 20 out. 2011, 
p. 60-61). 
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c) a responsabilidade estatal pelos atos de seus agentes que consistam em 

graves violações de direitos humanos.47 

Em sentido equivalente, Cherif Bassiouni também defendera, em 

meados da década de 1990, uma estrutura normativa a partir da qual 

teríamos a formação de direitos e obrigações estatais concernentes à prática 

de crimes contra a humanidade. Tal estrutura tem caráter de norma 

imperativa de jus cogens e determina obrigações erga omnes. 

Especificamente, ela determinaria:48 

a) a obrigação de persecução ou extradição; 

b) fornecimento de assistência jurídica; 

c) a eliminação de cláusulas de afastamento da norma penal (statutes of 

limitations, como as auto-anistias); 

d) a eliminação de imunidades estatais; 

e) e, adicionaríamos com Roht-Arriaza, a obrigação de inversão do ônus 

da prova em favor da vítima e em desfavor do Estado.49 

Ora, se tais crimes são tão graves a ponto de serem categorizados 

como, de uma ótica, crimes de Estado e, no campo internacional, crimes 

contra a humanidade, recebendo, inclusive, a qualificação da 

imprescritibilidade, como aceitar que o modo de produção de provas a 

respeito de tais crimes seja o mesmo dos crimes comuns? Como imputar às 

vítimas desse crime, solidárias que são com “toda a humanidade”, o fardo 

mais pesado de produzir a prova sobre a ocorrência de tais fatos? Como 

desconsiderar elementos claros que indicam a ocorrência do crime contra a 

humanidade, preferindo versões do próprio regime que os praticou? Poderia 

a ordem constitucional de 1988 ser complacente com tal nova violação de 

direitos? De modo algum. 

                                                
47 ROHT-ARRIAZA, Naomi. State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human 
Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 1990, p. 449 e ss. 
48  BASSIOUNI, Cherif. Searching for Peace and Achieving Justice: the Need for 
Accountability. Law and Contemporary Problems, vol. 59, nº 4, 1996, p. 17. Cf., também, 
BASSIOUNI, Cherif. International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. Law and 
Contemporary Problems, vol. 59, nº 4, 1996, p. 63 e ss. 
49 ROHT-ARRIAZA, Naomi. State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human 
Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 1990, p. 506. 
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5. DIREITO COSTUMEIRO INTERNACIONAL, JUS COGENS E OBRIGAÇÕES ERGA 

OMNES NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA: A INSERÇÃO DA ESTRUTURA NORMATIVA 

DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE NO CONTEXTO BRASILEIRO 
 

Na atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, o acórdão que 

deixa explícita a necessidade de fazer prevalecer uma norma internacional 

mais favorável em termos de um Estado de Direito Humanitário é o resultante 

do julgamento do Recurso Extraordinário n° 466.343/SP. 50  Ao decidir a 

respeito da impossibilidade de prisão civil do depositário infiel no Brasil, ante 

a antinomia entre as normas do art. 5°, inc. LXVII, da Constituição, e do art. 

7°, número 7, do Pacto de San José da Costa Rica – assim como o art. 11 do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – o Supremo Tribunal 

Federal deu prevalência às normas internacionais. Louvável no resultado, 

mas criticável na fundamentação, a decisão acabou por colocar tratados 

internacionais de direitos humanos (a grande maioria deles) dos quais o 

Brasil é signatário em uma posição ainda inferior àquela que defendemos, ao 

caracterizá-los como normas “supra legais” para diferenciá-los daqueles que 

viessem a ser aprovados pelo rito qualificado do art. 5°, § 3°, da Constituição.  

Assim, em prol da devida efetivação de um Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, uma decisão que leve a sério a vinculação de tais normas 

deveria prestar tributo total e irrestrito a tais tratados internacionais, na esteira 

do que defendido, entre nós, por Celso Duvivier de Albuquerque Mello e 

Flávia Piovesan.51 Mas isto ainda não é o suficiente: reconhecer aos tratados 

internacionais de direitos humanos a hierarquia que lhes é cabida é o 

primeiro passo, mas é preciso ir além, afirmando a incorporação costumeira 

                                                
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n° 466.343/SP. Recorrente: 
Banco Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator Ministro Cezar Peluso. 
Brasília, 3 de dezembro de 2008. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 30 set. 2010. 
51 Cf. MELLO, Celso Duvivier Albuquerque. O § 2° do art. 5º da Constituição Federal. In 
TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 25 e ss, e PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e do direito constitucional 
internacional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 95 e ss. 
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do Estado de Direito Humanitário e da estrutura dos crimes contra a 

humanidade. 

Assim, não se trata apenas de tomar a decisão do Supremo Tribunal 

Federal como um mero indício de incorporação da estrutura jurídica dos 

crimes contra a humanidade na justiça de transição brasileira, dando vazão 

àquilo que aqui se chama de um Estado de Direito Humanitário. Cuida-se de 

demonstrar sua incorporação também por meio do costume internacional 

que, de modo algum, conflita com a ordem jurídica doméstica, somando-se a 

esse normativa elementos de jus cogens e obrigações erga omnes. Como 

adverte Bryers, os elementos que formam o Direito Costumeiro Internacional 

são de duas ordens: a) a presença de uma consistente e geral prática estatal; 

b) a confirmação por parte dos Estados de que aquela prática está de acordo 

com o direito (opinio juris sive necessitatis).52  

Há um reconhecimento já efetivo dessa prática que caminha em um 

sentido sem retorno, passando a referida estrutura a ser parte de um direito 

doméstico “acostumado” (ainda que lentamente) a um genuíno Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Como bem observado por Marcelo D. 

Torelly, há uma progressiva incorporação de uma norma global de 

responsabilização individual nos diversos processos que Vicki Jackson 

classificou como de convergência, de articulação e de resistência. 53  A 

questão é que se pode ir além, para perceber a introspecção de uma mais 

ampla estrutura normativa dos crimes contra humanidade. 

No caso brasileiro, é possível apontar as seguintes normas 

constitucionais como definidoras da incorporação da estrutura normativa dos 

crimes contra a humanidade como normas de jus cogens e obrigações erga 

                                                
52 BRYERS, Michael. Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and 
Customary International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 130. 
53 TORELLY, Marcelo D. A Formação da Norma Global de Responsabilidade Individual: 
Mobilização Política Transnacional, Desenvolvimento Principiológico e Estruturação em 
Regras Internacionais e Domésticas. In MEYER, Emilio Peluso Neder. CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Justiça de Transição nos 25 Anos da Constituição de 1988. 
Belo Horizonte: Initia Via, 2014, p. 479 e ss; JACKSON, Vicki. Constitutional Engagement in 
a Transnational Era. New York: Oxford University Press, 2009. 
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omnes.54 Em primeiro lugar, há que se mencionar o art. 5o da Constituição da 

República. Nos dispositivos concernentes ao acesso à justiça (inc. XXXV) e 

ao devido processo legal (inc. LIV) é possível verificar uma clara adesão ao 

direito à uma solução judicial (right to remedy) como norma determinante 

para a investigação e persecução de crimes contra a humanidade, nos 

termos sistematizados por Roht-Arriaza.55 Já o direito à informação (inc. 

XXXIII) garante um direito à memória e à verdade e um dever de investigação 

por parte do Estado e de seus órgãos. Já o § 2o do mesmo art. 5o irá 

expandir o campo de direitos fundamentais na perspectiva dos direitos 

humanos, de acordo com o que estabelece como uma não exaustão do rol de 

direitos, tanto por meio do sistema normativo instituído pela Constituição de 

1988, quanto por conta de tratados internacionais.  

É possível ir além e será o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias que o fará. O art. 7o do ADCT fixa que o Estado brasileiro 

propugnará pela formação de um tribunal internacional de direitos humanos, 

dispositivo que, no plano interno, torna imperiosas normas costumeiras, de 

jus cogens e obrigações erga omnes geradas pela atuação de órgãos como a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, há que se mencionar que 

o art. 8o do mesmo ADCT claramente marca o sentido de uma anistia que 

apenas é referente aos que foram “atingidos” por atos de exceção, 

institucionais ou complementares, não se podendo falar em qualquer tipo de 

óbice à incidência da estrutura dos crimes contra a humanidade no caso 

brasileiro, pelo contrário, o dispositivo estabelece uma exigência do seu 

cumprimento. 

A prática estatal no Brasil também demonstra a adesão à 

mencionada estrutura, reforçando a incidência do costume internacional para 

regular os crimes contra a humanidade aqui praticados. Senão vejamos. 

                                                
54 Observe-se, contudo, que essa incidência independe, a nosso ver, da conjugação entre 
normas constitucionais e normas de Direito Internacional dos Direitos Humanos, dada a 
incontornável força de tais determinações.  
55 ROHT-ARRIAZA, Naomi. State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human 
Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 1990, p. 449 e ss. 
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A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça vem recorrentemente 

fazendo alusão às graves violações de direitos humanos praticadas por 

agentes públicos no período da ditadura como crimes contra a humanidade. 

No julgamento administrativo do requerimento do conhecido Cabo Anselmo, 

a Comissão de Anistia, além de destacar o sentido diverso da anistia 

estabelecida pelo art. 8o do ADCT (em um claro rompimento com a 

concepção que se buscou afirmar com a Lei de Anistia de 1979), 

ostensivamente posicionou-se no sentido de que não se poderia conceder o 

pedido a alguém que corroborou a prática de crimes contra humanidade 

promovidos pelo Estado ditatorial, designando destacadamente as violações 

como sistemáticas.56 

Em cumprimento à decisão condenatória no Caso Gomes Lund, o 

Ministério Público Federal, por meio da Resolução nº 1/2011 da 2a Câmara 

de Coordenação e Revisão Criminal, entendeu não haver colisão entre a 

decisão da corte regional de direitos humanos e a decisão do Supremo 

Tribunal Federal da ADPF 153/DF, que rejeitara o pleito do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil para dar “interpretação conforme” à Lei 

de Anistia de 1979.57 Para o órgão, seriam diferentes os campos do controle 

                                                
56  BRASIL. Ministério da Justiça. Comissão de Anistia. Requerimento de Anistia nº 
2004.01.42025. Requerente: José Anselmo dos Santos. Relator: Conselheiro Nilmário 
Miranda. Brasília, 22 de maio de 2012, p. 18 
57 Cf. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010. Disponível em 
<www.corteidh.or.cr>. Acesso em 1 jan. 2011; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental nº 153/DF. Arguente: Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Arguidos: Presidente da República e Congresso Nacional. 
Relator Ministro Luiz Fux. Brasília/DF: 29 de abril de 2010. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=330654&tipo=TP&descricao=ADPF
%2F153>. Acesso em 12 mar. 2011; BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral 
da República. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Documento n° 1/2011. Brasília/DF, 21 
de março de 2011. Disponível em: <www.prr3.mpf.gov.br>. Acesso em 12 mar. 2012; 
MEYER, Emilio Peluso Neder. Ditadura e Responsabilização: Elementos para uma Justiça 
de Transição no Brasil. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2012; MEYER, Emilio Peluso Neder. 
Imprescritibilidade dos crimes de Estado praticados pela ditadura civil-militar brasileira de 
1964-1985. In ANJOS FILHO, Robério Nunes (org.). STF e direitos fundamentais: diálogos 
contemporâneos. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 173-192; MEYER, Emilio Peluso Neder. 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. TORELLY, Marcelo Delmás. SILVA FILHO, José 
Carlos Moreira da. PAIXÃO, Cristiano. Não há anistia para crimes contra a humanidade – 
partes I e II. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2014-set-15/nao-anistia-crimes-
humanidade-parte> e < http://www.conjur.com.br/2014-set-16/nao-anistia-crimes-
humanidade-parte-ii>. Acesso em 21 out. 2014; WEICHERT, Marlon Alberto. Proteção penal 
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de constitucionalidade e do controle de convencionalidade. Com isto, a noção 

de graves violações de direitos humanos, a nosso ver equivalente a de 

crimes contra a humanidade, ganhou densidade normativa na ordem jurídica 

brasileira.  

Porém, os crimes contra a humanidade, nessa exata designação, 

teriam destaque com a propositura de ações penais relativas a crimes da 

ditadura perpetrados no início da década de 1970 (caso Rubens Paiva), e, 

daí, imprescritíveis, e após a anistia de 1979 (caso Riocentro).58 A noção de 

crimes contra a humanidade também seria invocada no caso que envolveu a 

morte e desparecimento do opositor político Luiz Eduardo da Rocha 

Merlino.59 

Também o Procurador-Geral da República mostrou claramente ter o 

Brasil sido incorporado ao desenho normativo dos crimes contra a 

humanidade, em duas ocasiões, pelo menos. Na primeira delas, ao 

apresentar parecer em relação ao pedido de extradição feito pela República 

Argentina em relação a Manuel Alfredo Montenegro, acusado de crimes de 

privação ilegítima de liberdade agravada com imposição de tortura durante a 

                                                                                                                                      
contra violações aos direitos humanos. In MEYER, Emilio Peluso Neder. CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade (orgs.). Justiça de Transição nos 25 Anos da Constituição da 
República. Belo Horizonte: Initia Via, 2014, p. 563 e ss. 
58 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro. Denúncia referente ao Procedimento de Investigação Criminal nº 
1.30.001.006990/2012-37. Disponível em: < http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/crimes-da-
ditadura/atuacao-1 >. Acesso em 15 jun. 2014; BRASIL. Ministério Público Federal. 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. Denúncia referente ao 
Procedimento de Investigação Criminal nº 1.30.001.0069906990/2012-37. Manifestação 
anexa. Disponível em: < http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/crimes-da-ditadura/atuacao-1 
>. Acesso em 15 jun. 2014; BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República 
no Estado do Rio de Janeiro. Denúncia referente aos Procedimentos de Investigação 
Criminal nº 1.30.001.005782/2012-11 e 1.30.011.001040/2011-16. Disponível em: < 
http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/crimes-da-ditadura/atuacao-1>. Acesso em 15 jun. 
2014. O trabalho do MPF está sistematizado (com a clara alusão à tese) em: BRASIL. 
Ministério Público Federal. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Grupo de Trabalho justiça 
de transição: atividades desenvolvidas pelo Ministério Público Federal: 2011-2013. Coord. e 
org. Raquel Elias Ferreira Dodge. Disponível em < 
http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/justica-de-transicao/relatorios-
1/Relatorio%20Justica%20de%20Transicao%20-%20Novo.pdf>. Acesso em 16 jun. 2014. 
Brasília: MPF/2a CCR, 2014. 
59 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 
Denúncia referente ao Procedimento de Investigação Criminal nº 1.34.001.007804/2011-57. 
Denúncia nº 71284/2014. Disponível em <http://s.conjur.com.br/dl/denuncia-coronel-
ustra.pdf>. Acesso em 21 out. 2014. 



EMILIO PELUSO NEDER MEYER 
Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria do  

Estado e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG 

Departamento de Direito Público 
Av. João Pinheiro, 100 – Centro 

Belo Horizonte/MG – CEP 30.130-180 
e-mail: emiliopeluso@gmail.com 

30 

última ditadura argentina. Ao discutir eventual impossibilidade da extradição 

em vista de incidência de norma anistiadora, o Procurador-Geral da 

República, Rodrigo Janot, destacou a nulidade das leis argentinas de 

“obediência devida” e “ponto final”, reconhecida pela Suprema Corte 

Argentina em casos como Símon. 60  Também não haveria que se supor 

prescrição, dado que norma consuetudinária imperativa (jus cogens) sobre a 

imprescritibilidade teria sido apenas formalmente reconhecida com a adesão 

da Argentina à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra 

e dos Crimes Contra a Humanidade, prevalecendo previamente, como 

também assentara a mesma Suprema Corte em Arancibia Clavel.61 

O mais importante, a fim de demonstrar a prática estatal capaz de 

fazer valer o costume internacional, foi o Procurador-Geral da República 

reconhecer que o destaque que deve ser dado é para a força costumeira e 

principiológica da imprescritibilidade de crimes contra a humanidade, o que 

também se aplica ao Brasil. Sua referência é o trabalho de Cherif Bassiouni. 

As palavras do Procurador-Geral da República merecem transcrição, pois 

demonstram o total desequilíbrio entre vítimas e perpetradores na prática de 

crimes contra a humanidade, fazendo merecer, no tratamento desses, 

peculiares formas de investigação e persecução: 

Na persecução de crimes contra a humanidade, em especial no 
contexto da passagem de um regime autoritário para a democracia 
constitucional, carece de sentido invocar o fundamento jurídico 
geral da prescrição, traduzido no brocardo dormientibus non 
sucurrit jus e no postulado da preservação da segurança jurídica. 
Nos regimes autoritários, os que querem o socorro do direito contra 
os crimes praticados pelos agentes respectivos não deixam de 
obtê-lo porque estão dormindo, e sim porque estão de olhos 
fechados, muitas vezes vendados; não deixam de obtê-lo porque 
estão em repouso, e sim porque estão paralisados, muitas vezes 
manietados. Falar em sanção contra a inércia quando não é 
possível sair dela constitui, no mínimo, grave contrassenso e, no 
limite, hipocrisia hermenêutica. Não há segurança jurídica a 

                                                
60 ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. S. 1767. XXXVIII. Símon, Julio 
Hector y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. Causa n° 17.768. Fallos: 328:2056. 
Buenos Aires, 14 de junho de 2005. Disponível em <www.csjn.gov.ar>. Acesso em 12 jul. 
2012. 
61 ARGENTINA. Corte Suprema de Justicia de la Nación. A. 869. XXXVII. Arancibia Clavel, 
Enrique Lautaro s/ homicidio y associación ilícita. Causa n° 259. Fallos: 327:3312. Buenos 
Aires, 8 de março de 2005. Disponível em <www.csjn.gov.ar>. Acesso em 12 jul. 2012. 
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preservar quando a iniciativa se volta contra o que constituiu pilar 
de sustentação justamente de um dos aspectos autoritários de 
regime que, para se instaurar, pôs por terra, antes de tudo, a 
mesma segurança jurídica.62 

A posição do Procurador-Geral da República ficaria ainda mais 

cristalina com o parecer apresentado na ADPF nº 320, proposta pelo PSOL – 

Partido Socialismo e Liberdade. A ação foi proposta visando a que o 

Supremo Tribunal Federal declarasse que a Lei de Anistia de 1979 (Lei nº 

6.683/1979) não seria aplicada às graves violações de direitos humanos 

praticadas por agentes públicos contra os que, de modo efetivo ou suposto, 

teriam praticado crimes políticos durante a ditadura, bem como que a lei não 

seria aplicada a crimes continuados ou permanentes; além disso, que 

determinasse o Supremo Tribunal Federal o total cumprimento de todos os 

pontos decisórios constantes da decisão tomada pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos em Gomes Lund.63 O Procurador-Geral da República 

claramente abraçou a tese encampada pelo Grupo de Justiça de Transição 

do Ministério Público Federal, integrado por membros da instituição que 

atuam neste campo. 

Destacou o chefe do Ministério Público Federal que deveria 

prevalecer a distinção dos campos de controle de constitucionalidade e de 

controle de convencionalidade. Apontou também que o Estado brasileiro, 

soberanamente, submeteu-se à jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, por meio do Decreto nº 4.463/2002; e que, similar e 

previamente, aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, via 

Decreto nº 678/1992. Negar-se a cumprir a decisão tomada no Caso Gomes 

Lund exigiria prévia denúncia desses tratados, nos termos do art. 75 da 

Convenção Americana e do art. 44 (1) da Convenção de Viena sobre Direito 

dos Tratados (também incorporada pelo Decreto nº 7.030/2009) – o que, de 

                                                
62 BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Parecer. Prisão preventive para extradição nº 
696. Requerente: República Argentina. Requerido: Manuel Alfredo Montenegro. Relator 
Ministro Gilmar Mendes. Disponível em < http://s.conjur.com.br/dl/extradicao-manuel-
montenegro-parecer-pgr.pdf>. Acesso em 22 out. 2014, p. 14. 
63  BRASIL. Partido Socialismo e Liberdade – PSOL. Petição inicial. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental nº 320. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em 
<www.stf.jus.br>. Acesso em 20 out. 2014. 
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mais a mais, implicaria em retrocesso inaceitável em matéria de direitos 

humanos. Como a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já 

reconhecera (Extradições nº 974, 1.150 e 1.278), os crimes de 

desaparecimento forçado, como graves violações de direitos humanos, são 

permanentes, não havendo que se cogitar de prescrição ou anistia. Mas para 

além desses específicos crimes, deve prevalecer que as graves violações de 

direitos humanos são crimes contra a humanidade, portanto sujeitos a uma 

disciplina normativa de há muito firmada: 

Instrumentos internacionais, a doutrina e a jurisprudência de 
tribunais de direitos humanos e cortes constitucionais de 
numerosos países reconhecem que delitos perpetrados por 
agentes estatais com grave violação a direitos fundamentais 
constituem crimes de lesa-humanidade, não sujeitos à extinção de 
punibilidade por prescrição. Essas categorias jurídicas são 
plenamente compatíveis com o Direito nacional e devem permitir a 
persecução penal de crimes dessa natureza perpetrados no 
período do regime autoritário brasileiro pós-1964.64 

A disciplina normativa elencada pelo Procurador-Geral da República 

merece aqui ser transcrita, dado que plenamente pertinente a responder à 

questão da diversidade de ônus probatório no caso dos crimes contra a 

humanidade. Ele indica as seguintes normas de Direito Internacional que 

permitem identificar os crimes praticados pela ditadura brasileira em um 

contexto de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil: 

a) Carta do Tribunal Militar Internacional (1945); b) Lei do Conselho de 

Controle nº 10 (1945); c) Princípios de Direito Internacional reconhecidos na 

Carta do Tribunal de Nuremberg e nos julgamentos do Tribunal, com 

comentários (International Law Commission, 1950); d) Relatório da Comissão 

de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) (1954); e) 

Resolução 2.184 (Assembleia Geral da ONU, 1966); f) Resolução 2.202 

(Assembleia Geral da ONU, 1966); g) Resolução 2.338 (Assembleia Geral da 

ONU, 1967); h) Resolução 2583 (Assembleia Geral da ONU, 1969); i) 

                                                
64 BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Parecer na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 320. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em <www.stf.jus.br>. 
Acesso em 22 out. 2014, p. 3. 
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Resolução 2.712 (Assembleia Geral da ONU, 1970); j) Resolução 2.840 

(Assembleia Geral da ONU, 1971); k) Princípios de Cooperação Internacional 

na identificação, prisão, extradição e punição de pessoas condenadas por 

crimes de guerra e crimes contra a humanidade (Resolução 3.074 da 

Assembleia Geral da ONU, 1973); i) Convenção das Nações Unidas sobre a 

Imprescritibilidade de Crimes de Guerra e de Crimes contra a Humanidade, 

que, acrescente-se, incidiria como norma costumeira no caso brasileiro. 

Destaque também é dado, no parecer do Procurador-Geral da 

República, para os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos e 

para tribunais estrangeiros. Algo fundamental, porque foca no modo como se 

lida judicialmente com tais crimes. E no caso brasileiro, a prática estatal 

ganha nova roupagem com recentes posicionamentos do próprio Supremo 

Tribunal Federal: ao aceitar a equiparação normativa dos crimes de 

desaparecimento forçado como sequestro no plano doméstico (art. 148 do 

Código Penal), a corte mostra-se sensível para essa grave violação de 

direitos humanos. E a questão é que isto não foi feito uma vez, mas, ao 

menos, em três ocasiões.65 

Mencione-se, como mais um indicativo da prática estatal, as decisões 

de recebimento das ações nos casos Rubens Paiva e Riocentro. Em relação 

ao primeiro caso, a decisão do Juiz Federal Caio Márcio Taranto estabeleceu 

que os crimes contra a humanidade da ditadura brasileira foram praticados 

no contexto de uma perseguição política. A ordem constitucional vigente à 

época já permitia o entendimento da incidência de princípios de Direito 

Internacional; para além disto, com o Decreto nº 10.719/1914, o Brasil 

ratificou a Convenção Concernente às Leis e Usos da Guerra Terrestre, 

                                                
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição nº 974. Requerente: Governo da República 
Argentina. Extraditado: Manoel Cordeiro Piacentini. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator 
para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília/DF, 6 de agosto de 2009. Disponível 
em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606492>. Acesso 
em 12 mar. 2011; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição n° 1.150. Requerente: 
Governo da Argentina. Requerido: Norberto Raul Tozzo. Relatora Ministra Cármen Lúcia. 
Brasília, 19 de maio de 2011. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 23 mar. 2012; 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição n° 1.278. Requerente: Governo da Argentina. 
Requerido: Cláudio Vallejos. Relator Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 18 de setembro de 
2012. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out. 2014. 
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firmada em Haia, em 1907. Some-se a isto a incidência do art. 6º do Estatuto 

do Tribunal de Nuremberg. A decisão ainda sustenta que a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura foi incorporada ao nosso 

ordenamento jurídico em 13 de novembro de 1989, por meio do Decreto nº 

98.386, em data, pois, em que não teria ocorrido a prescrição da pretensão 

punitiva dos crimes relativos ao desaparecimento de Rubens Paiva; a partir 

de então, tal punibilidade tornou-se, por mais esse ângulo, imprescritível (e, 

portanto, um crime contra a humanidade).66 

No caso Riocentro, a Juíza Federal Ana Paula Vieira de Carvalho 

aderiu à tese de que tais crimes se configuram como crimes contra a 

humanidade e são, portanto, imprescritíveis. Essa imprescritibilidade é um 

princípio geral de Direito Internacional, tendo sido acolhido como costume 

pela prática dos Estados e por resoluções da Organização das Nações 

Unidas. Ela fez referência ao pensamento de Malcolm Shaw e às Resoluções 

nº 95, de 1946, e nº 3.074, de 1973, da Assembleia Geral da ONU.67 Além 

disso, reforça a integração ao jus cogens desse preceito, ao destacar que, 

em 1914, o Brasil ratificou a Convenção Concernente às Leis e Usos da 

Guerra Terrestre, firmada em Haia em 1907, na qual reconhece “o caráter 

normativo dos princípios jus gentium preconizados pelos usos estabelecidos 

entre as nações civilizadas, pelas leis da humanidade e pelas exigências da 

consciência pública”.68 

                                                
66 BRASIL. Justiça Federal. 4a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ. 
Recebimento de denúncia. Ação criminal nº 0023005-91.2014.4.025101. Juiz Federal Caio 
Márcio Gutterres Taranto. Disponível em < http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/crimes-da-
ditadura/atuacao-1>. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2014. Acesso em 15 jun. 2014. 
67 Cf. SHAW, Malcolm N. Direito Internacional. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla, Lenita 
Ananias do Nascimento, Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
68 BRASIL. Justiça Federal. 6a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ. 
Recebimento de denúncia. Ação criminal nº 2014.51.01.017766-5. Juíza Federal Ana Paula 
Vieira de Carvalho. Disponível em <www.trf2.jus.br>. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014. 
Acesso em 15 jun. 2014, p. 10. Registre que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
manteve a decisão de primeira instância no julgamento do Habeas Corpus nº 104222-
36.2014.4.02.0000 (REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Anos de chumbo: Ação contra 
acusados de matar Rubens Paiva deve seguir, diz TRF-2. 10 de setembro de 2014. 
Disponível em < http://www.conjur.com.br/2014-set-10/acao-acusados-matar-rubens-paiva-
seguir-trf>. Acesso em 22 out. 2014). Ainda que a medica cautelar do Supremo Tribunal 
Federal na Reclamação nº 18.686 tenha suspenso o processo, ela não discutiu, obviamente, 
o mérito e a qualificação dos crimes imputados ao acusado (BRASIL. Supremo Tribunal 
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Portanto, se é possível encontrar em ordens jurídicas comparadas o 

reconhecimento, como prática estatal, dos crimes contra a humanidade, 

dificilmente pode-se alegar que no Brasil a situação seja, hoje, diferente. Há 

um claro fluxo de incorporação dessa estrutura normativa e das 

consequências práticas que ela implica para a justiça de transição no Brasil. 

É cediço que, para que os crimes contra a humanidade praticados 

por agentes estatais não sejam assim reconhecidos posteriormente, os 

agentes públicos e o próprio aparato estatal cuidem de manter uma estrutura 

que, ao mesmo tempo em que pratica crimes, cuida para que haja o 

desaparecimento de quaisquer provas relativas aos mesmos. Diversos dos 

crimes praticados o são justamente com a intenção de que sejam encobertos, 

com militares vestindo-se de civis e conduzindo veículos sem placas, ou 

pessoas que desaparecem sem deixar pistas, como bem lembra Hayner.69 

A prática de crimes contra a humanidade, de modo sistemático e 

generalizado contra população brasileira, já foi reconhecida no sistema 

normativo interno. Juridicamente, esse reconhecimento já aparece com a 

Constituição de 1988 que, no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, consolida a situação jurídica do “anistiado político” e reconhece 

a lesão de direitos provocada por atos de exceção, institucionais e 

complementares. Também a Lei 9.140/1995, que reconhece como mortas as 

pessoas que exerceram atividades política ou foram acusadas de exercê-las, 

desaparecidas de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, tendo sido 

detidas por agentes públicos, claramente confirmou a institucionalização de 

um política de repressão por parte do Estado brasileiro. 

Recentemente, a própria Comissão Nacional da Verdade, 

reconheceu em relatório preliminar e não exaustivo 17 centros de tortura 

utilizados pelas Forças Armadas contra ex-presos políticos. A própria 

metodologia aplicada demonstra que impera o reconhecimento da 
                                                                                                                                      
Federal. Medida cautelar na reclamação nº 18.686. Relator Ministro Teori Zavascki. 
Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 22 out. 2014.) 
69 HAYNER, Priscilla B. Enfrentando crímenes pasados y la relevancia de comisiones de la 
verdad. In EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL (ed.). 
Ensayos sobre la Justicia Transicional. New York: International Center for Transitional 
Justice, 2003, p. 134. 
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sistematicidade na prática dos crimes: a identificação dos casos de tortura 

teve por finalidade demonstrar que a ocorrência de graves violações de 

direitos humanos já foi reconhecida pelo Estado brasileiro; o que agora se 

busca é identificar, oficialmente, as instalações com as práticas ilícitas.70 

 

6. DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE, DEVER DE INVESTIGAÇÃO E COMISSÕES DA 

VERDADE 
 

A conformação de um direito à memória e à verdade na estrutura de 

um Estado de Direito Humanitário vem ocorrendo de forma incisiva nos 

últimos anos. A um direito à memória e à verdade pode-se correlacionar 

diretamente um dever de investigar por parte das autoridades públicas, 

especialmente quando o que está em jogo são crimes contra a humanidade. 

A relação de um direito à memória e à verdade com o Estado de Direito é 

direta: permitir o acesso à verdade pode fomentar a construção de uma 

confiança cívica, tanto entre os cidadãos, como quanto entre estes e as 

instituições, nas palavras de Pablo De Greiff.71 

Em termos de uma proposta que positive no âmbito internacional a 

investigação, persecução e responsabilização dos crimes contra a 

humanidade, é necessário verificar a iniciativa estabelecida pelo Whitney R. 

Harris World Law Institute da Washington University School of Law72. A 

Proposed International Convention on the Prevention and Punishment of 

                                                
70  BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Quadro parcial das instalações 
administrativamente afetadas ou que estiveram administrativamente afetadas às Forças 
Armadas e que foram utilizadas para a perpetração de graves violações de direitos humanos. 
Relatório preliminar de pesquisa especialmente elaborado para subsidiar os termos e 
fundamentos do Ofício CNV n° 124, de 18 de fevereiro de 2014, do qual é parte integrante na 
forma de documento anexo. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 27 out. 2014, p. 10. 
71 “In a nutshell, my hypothesis is that truth telling can contribute to the establishment and 
entrenchment of the rule of law, even when the latter is understood in the thick sense just 
described, essentially because truth telling can foster the development of civic trust, both 
among citizens and between citizens and institutions. Such trust is both a condition and a 
consequence of the rule of law” (DE GREIFF, Pablo. Truth Telling and the Rule of Law. In 
BORER, Tristan Anne (org.). Truth Telling and Peace Building in Post-Conflict Societies.  
Notre Dame:  University of Notre Dame Press, 2006, p. 194). 
72 Whitney R. Harris foi um dos promotores perante o Tribunal de Nuremberg, assistindo 
diretamente o Chief Prosecutor Robert Jackson e viria, anos depois, a ser um dos pioneiros 
na defesa da existência de uma “Convenção sobre Crimes contra a Humanidade”. 
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Crimes Against Humanity resultou de uma iniciativa de quatro fases que 

começou em 2008, com um texto preliminar de Cherif Bassiouni, e teve fim, 

após vários debates com estudiosos e diplomatas, com uma proposta 

concretizada em 2010. Esta contém claras determinações no sentido de 

obrigar os eventuais Estados-partes a levar adiante investigações e 

persecuções penais: ao receber informações de que eventual crime contra 

humanidade foi praticado, o Estado deve tomar medidas imediatas para 

investigar os fatos relatados (art. 8º, B, número 7).73 

Wiebelhaus-Brahm remete à segunda Guerra Mundial e à posterior 

adoção, em 1949, das Convenções de Genebra e do Protocolo Adicional I, a 

construção inicial de um direito à verdade (right to know). 74  A corrente 

normativa seria ainda desenvolvida com: a) Resolução II da XXIV 

Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Vermelho Crescente, de 

Manila, 1981; b) art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; c) 

art. 2(3) do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; d) Relatório Louis 

Joinet de Junho de 1997, na qualidade de Relator Especial para a Sub-

Comissão de Prevenção contra a Discriminação e a Proteção de Minorias do 

Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas; e) em 2005, na revisão do 

documento anterior, o Conjunto Atualizado de Princípios para a Proteção e 

Promoção dos Direitos Humanos pela Ação para Combater Impunidade, 

relatório especial de Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1; f) 

Princípios Básicos e Diretrizes para o Direito a uma Solução Judicial e 

Reparação para Vítimas de Graves Violações do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e Sérias Violações do Direito Internacional Humanitário, 

UN Doc.A/RES/60/147 (2005), especificamente os princípios VII e XXIV. 

Pelo menos desde 1995, já se ressaltava, no campo específico de 

atuação da justiça de transição, a necessidade de observância um inerente 

dever de investigação completa da verdade: 
                                                
73 Cf. <http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/EnglishTreatyFinal.pdf>, acesso em 28 out. 2014. 
Cf., também, SADAT, Leila Nadya (ed.). Forging a Convention on Crimes Against Humanity. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
74 WIEBELHAUS-BRAHM, Eric. Truth Commissions. In SCHABAS, William. BERNAZ, Nadia 
(eds.). Routledge Handbook of International Criminal Law. Londres e New York: Routledge, 
2013, p. 370 e ss. 
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A verdade deve ser completa, isto é, a natureza e extensão das 
violações cometidas devem ser reveladas, assim como elas foram 
planejadas e executadas, qual é o destino das vítimas, 
individualmente, quem deu as ordens e quem as colocou em 
prática. [...] 
Além disso, esconder a verdade permite que militares e outros 
grupos ou instituições responsáveis por abusos do passado 
escapem do julgamento da história e que se insista em versões 
escusatórias do que aconteceu; novos recrutas irão absorver uma 
tradição institucional que não eliminou seus aspectos mais 
questionáveis. Tudo isto pode apenas enfraquecer esforços para 
prevenir a recorrência de abusos de direitos humanos cometidos 
por governos anteriores e para reforçar o Estado de Direito.75 

 

No âmbito do Sistema Europeu de Direitos Humanos, a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, em Nachova and Others v. Bulgaria, decidiu 

que o art. 2o da Convenção Europeia de Direitos Humanos estabelece uma 

obrigação dos Estados de investigar “efetivamente” casos de privação do 

direito à vida. Seria um caso de grave preocupação concluir pela 

impossibilidade de levar adiante tais procedimentos justamente pela ausência 

de objetividade e imparcialidade por parte das autoridades estatais.76 

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos é 

vastíssima a esse respeito. Shelton arrola, pelo menos, 20 casos em que o 

dever de investigar é reconhecido pela corte regional. 77  No Caso Neira 

Alegría y otros v. Perú, a Corte Interamericana considerou não caber à 

Comissão Interamericana identificar o paradeiro de presos desparecidos em 

                                                
75 Tradução livre de: “The truth must be complete, that is, the nature and extension of the 
violations committed should be disclosed, as well how they were planned and executed, what 
is the fate of the victims, individually, who gave the orders and who carried them out. […] 
Moreover, hiding the truth allows the military and other groups or institutions responsible for 
past abuses to escape the judgment of history and to insist on exculpatory versions of what 
happened; new recruits will absorb an institutional tradition which has not expunged its most 
objectionable aspects. All this can only weaken efforts to prevent the recurrence of human 
rights abuses and to reinforce the rule of law” (ZALAQUETT, José. Confronting human rights 
violations committed by former governments: principles applicable and political constraints. In 
KRITZ, Neil J. (ed.). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former 
Regimes. Vol. I. Washington: United States Institute of Peace Press, 1995, p. 6-7). 
76 CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Case of Nachova and Others v. Bulgaria. 
Sentença de 6 de julho de 2005. Disponível em < 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69630#{"itemid":["001-
69630"]}>. Acesso em 28 out. 2014. Cf., também, THÜRER, Daniel. International 
Humanitarian Law: Theory, Practice, Context. Haia: Hague Academy of International Law, 
2011, p. 194. 
77 SHELTON, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2005, p. 468-476. 



EMILIO PELUSO NEDER MEYER 
Professor Adjunto de Teoria da Constituição, Teoria do  

Estado e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG 

Departamento de Direito Público 
Av. João Pinheiro, 100 – Centro 

Belo Horizonte/MG – CEP 30.130-180 
e-mail: emiliopeluso@gmail.com 

39 

presídio e que estavam sob a guarda do Estado peruano, restando a este o 

ônus probatório, uma vez ter o mesmo o dever de investigar.78 Já no Caso 

Blake v. Guatemala, este Estado foi condenado pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos pela violação das garantias judiciais previstas na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, ao não possibilitar à família do 

desaparecido Nicholas Blake os meios necessários para apurar os fatos e 

responsabilizar eventuais culpados. 79  Em outra decisão envolvendo a 

detenção, tortura e morte extrajudicial de insurgentes políticos presos na 

mesma Guatemala, a Corte expressa-se em termos de um direito à verdade 

dos familiares da vítima e de um direito coletivo da sociedade, estabelecendo 

que o Estado deve prontamente investigar e identificar os responsáveis pelas 

graves violações de direitos humanos.80 

Não é nunca demais rememorar que, no Caso Gomes Lund, afirmou 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos que a obrigação de investigação 

de graves violações de direitos humanos faz parte da forma de 

implementação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Trata-se de 

obrigação de meio que deve ser assumida pelo Estado como obrigação de 

caráter jurídico e não pode ser recusada pela mera possibilidade de restar 

infrutífera. Uma investigação que se queira séria, imparcial e efetiva deverá 

ser implementada ex officio, sem depender de uma suposta gestão de 

interesses particulares em que as vítimas se veriam obrigadas a levar a 

questão ao Estado. Lembre-se que, em relação à investigação e punição de 

graves violações de direitos humanos, a Corte foi além dos fatos 

relacionados à Guerrilha do Araguaia: 

                                                
78 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Neira Alegría y otros v. 
Perú. Sentença de 19 de janeiro de 1995. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf>. Acesso em 28 out. 2014, 
p. 16. 
79  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Blake v. Guatemala. 
Sentença de 24 de janeiro de 1998. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf>. Acesso em 28 out. 2014, 
p. 37. 
80 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Case of Bámaca-Velásquez v. 
Guatemala. Sentença de 25 de novembro de 2000. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_70_ing.pdf>. Acesso em 28 out. 2014, 
p. 86. 
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As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 
investigação e sanção de graves violações de direitos humanos 
são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de 
efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo 
para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a 
identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter 
igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves 
violações de direitos humanos consagrados na Convenção 
Americana ocorridos no Brasil. 81 

As comissões da verdade têm sido utilizadas como ferramentas 

recorrentes para o asseguramento do direito à memória e à verdade no 

contexto transicional. A adoção das comissões da verdade por países que 

atravessam processos de justiça de transição encontra diversas explicações: 

enfatiza-se a necessidade de promoção de uma reconciliação nacional e a 

superação de um passado; entende-se também que elas seriam um passo 

necessário para uma ulterior responsabilização; ou, ainda, ela atenderia a um 

reclamo de marcar distância entre um novo governo e governos passados, 

bem como o nascimento de uma era de reafirmação de direitos.82  

O Brasil tem dado passos relevantes na direção da afirmação de um 

direito à memória e à verdade, mas que precisam ser ainda mais reforçados. 

Em 1991, a Câmara dos Deputados instalou uma Comissão Externa para 

acompanhar as buscas na vala comum do Cemitério de Perus, em São 

Paulo. A partir de 1992, familiares de vítimas começam a ter acesso aos 

documentos das DEOPS (Delegacias de Ordem Política e Social) de diversos 

estados da federação. 

A afirmação do direito à memória e à verdade em relação ao período 

da ditadura começa de forma mais incidente ainda no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, como a publicação da Lei n° 9.140/1995. A lei instalou, no 

âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos. Nos vários anos de atividade, a Comissão investigou e concedeu 

indenizações em casos de morte e desaparecimento de pessoas envolvidas 

                                                
81 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros 
(“Guerrilha do Araguaia”) v. Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010. Disponível em < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em 28 out. 2014, 
p. 114, grifos nossos. 
82 HAYNER, Priscilla B. Unspeakble truths: facing the challenges of truth commissions. 
Routledge, 2002, p. 24. 
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com atividades políticas. O resultado de seu exercício foi a elaboração do 

documento “Direito à memória e à verdade”, que relata cerca de 150 casos 

de desaparecidos políticos no período. 83  Há dispositivo na lei em que 

aparece uma clara atribuição investigatória para a Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos. É o constante do art. 4o, inc. II, na medida em que 

determina que a mesma “envide esforços” no sentido de localizar os corpos 

de mortos pelo regime – o que é uma forte determinação na legislação 

doméstica do dever de investigar.84  

Já a Lei 10.559/2001, que regulamenta o art. 8o do ADCT da 

Constituição da República e cria Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça, vai muito além. O art. 12, § 3º, da referida lei assim disciplina a 

matéria: 

Art. 12.  Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a 
Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os 
requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o 
respectivo Ministro de Estado em suas decisões. 
[...] 

§ 3º  Para os fins desta Lei, a Comissão de Anistia poderá realizar 
diligências, requerer informações e documentos, ouvir testemunhas 
e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir os processos 
e requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, 
o valor das indenizações previstas nos arts. 4º e 5º nos casos que 
não for possível identificar o tempo exato de punição do 
interessado. 

Nota-se, pois, um avanço maior ainda: a Comissão de Anistia detém 

atribuições investigatórias que concretizam o dever de investigar crimes 

                                                
83 BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos. Direito à verdade e à memória. Brasília, 2007. O documento 
encontra-se disponível no sítio < 
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/.arquivos/livrodireitomemoriaeverd
adeid.pdf> em 27 de março de 2012. 
84  Lei 9.140/1995: Art. 4º. Fica criada Comissão Especial que, face às circunstâncias 
descritas no art. 1º desta Lei, assim como diante da situação política nacional compreendida 
no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, tem as seguintes atribuições: 
(Redação dada pela Lei nº 10.875, de 2004) 
[…] 
II - envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de 
existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados; […]”. 
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contra a humanidade atribuídos ao Estado brasileiro.85 Tal dever vai ganhar 

relevo maior ainda em se tratando da atuação de comissões da verdade. 

A reivindicação, pois, da instalação de uma comissão da verdade no 

Brasil encontra eco em diversos sistemas comparados de justiça de 

transição. Este reclamo pôde se efetivar com o envio ao Congresso Nacional, 

ainda no Governo Lula, do Projeto de Lei n° 7.376/2010, uma das 

concretizações do PNDH-3 (Plano Nacional de Direitos Humanos). Aprovado 

no Congresso Nacional, o projeto foi sancionado pela Presidente Dilma 

Rousseff, transformando-se na Lei n° 12.528 de 18 de novembro de 2011. A 

Comissão Nacional da Verdade (doravante CNV) foi criada no âmbito da 

Casa Civil da Presidência da República e tem como objetivo examinar e 

esclarecer graves violações de direitos humanos ocorridas no período entre 

18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988. 

Entre os poderes que a CNV detém, contidos no art. 4º, destaque-se o 

recebimento de testemunhos e depoimentos, inclusive podendo assegurar o 

sigilo da identidade do depoente; a requisição de informações e documentos 

de órgãos públicos, inclusive os que estejam classificados sob sigilo; a 

convocação de pessoas que possam ter relações com as violações; a 

realização de perícias e diligências; a realização de audiências públicas; a 

requisição da proteção de depoentes; a instituição de parcerias com órgãos 

públicos e privados, nacionais e internacionais, para o intercâmbio de 

informações; a requisição do auxílio de órgãos públicos. Todas essas 

atribuições são claramente correlatas ao dever de investigar que o Estado 

deve cumprir. 

                                                
85 “[…] temos que o processo de reparação está dando uma contribuição significativa na 
direção de um avanço sustentado nas políticas de memória num país que tem por tradição 
esquecer, seja pela edição de obras basilares, como o livro-relatório Direito à verdade e à 
memória, que consolida oficialmente a assunção dos crimes de Estado, seja por ações como 
as Caravanas da Anistia e o Memorial da Anistia, que além de funcionarem como políticas de 
reparação individual e coletiva, possuem uma bem definida dimensão de formação de 
memória. Para além da já referida dimensão de revelação histórica, consubstanciada no 
acesso aos documentos, o registro dos testemunhos dos perseguidos políticos e a realização 
dos debates públicos sobre o tema têm ensejado uma nova reflexão sobre o período” 
(TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito: Perspectiva 
Teórico-Comparativa e Análise do Caso Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 264). 
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Este mesmo art. 4º, em seu § 3°, institui um importante dever: 

servidores públicos e militares devem colaborar com a CNV. Aliás, ainda que 

o dispositivo não o preveja expressamente, pode-se cogitar do cometimento 

do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal) por parte daqueles que 

se omitirem. E mesmo ato de improbidade administrativa, uma vez que a Lei 

8.429/1992 determina como atos de improbidade a violação dos princípios 

que regem a Administração Pública, e, mais especificamente, deixar de 

praticar ato de ofício, assim como negar publicidade aos atos oficiais. 86  

Projetos paralelos ao instituído pela Lei n° 12.528/2011 também se 

efetivaram. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos 

instituiu uma comissão da verdade que já começara a funcionar em 3 de abril 

de 2012, antes mesmo que a Presidente Dilma Rousseff anunciasse os 

nomes dos integrantes da CNV. No âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, foi estabelecida a Comissão da Verdade Rubens 

Paiva, em 2 de março de 2012, também precedendo os trabalhos da CNV. 

Os dois casos demonstram uma maior mobilização em torno deste elemento 

da justiça de transição e uma independência em relação aos trabalhos 

desenvolvidos pelo Executivo federal. 

No que respeita ao direito de acesso à informação, novas 

regulamentações vieram também em 2011. A Lei n° 12.527/2011 revogou a 

antiga e inconstitucional disciplina do direito à informação (previsto, como 

mencionado, no art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição) estabelecida nos arts. 22 

a 24 da Lei n° 8.159/1991 e na Lei n° 11.111/2005. Um dos mais importantes 

dispositivos veio com o art. 21. Por ele, não poderá ser negado o acesso à 

informação que seja necessário à tutela judicial ou administrativa de direitos 

                                                
86 Código Penal, “Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. 
Lei 8.429/1992, “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
[...] 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
[...] 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
[...]”. 
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fundamentais, assim como não poderá haver restrição se os documentos 

reportarem a condutas de violação de direitos humanos praticadas por 

agentes públicos.  

Por um lado, tal dispositivo abriu um amplo espaço de atuação para a 

Comissão Nacional da Verdade, permitindo que ela obrigue outros órgãos 

estatais a cumprir com suas determinações; por outro lado, possibilitou-se a 

qualquer interessado o acesso direto a tais documentos. Pois se o direito à 

memória e à verdade compõe a gama de direitos fundamentais da ordem 

constitucional de 1988, não só os diretamente interessados, como familiares 

das vítimas, podem exercer tal direito. Com isto, supostos “imperativos de 

segurança nacional ou interesse social” não podem limitar o amplo acesso à 

verdade. Podemos ir além: tem-se toda uma estrutura no âmbito doméstico 

capaz de estabelecer um direito à memória e à verdade acompanhado de 

seu correlato dever de investigação. 

Ampliando seu campo de investigação para uma análise que engloba 

elementos de cerca de 40 comissões da verdade, Hayner destaca a 

importância de uma obrigação estatal para com a reconstrução da verdade: 

deve-se prover o maior número de informações possíveis, preservando-as e 

mantendo-as em arquivos públicos. Isto pode ser feito com: leis que 

desclassificam o sigilo de documentos; a exumação de fossas comuns; 

investigações parlamentares; e, outras formas de investigação. 

Adicionaríamos a esses instrumentos a reversão do ônus da prova, somando 

à obrigação estatal de investigar um correspondente dever de apresentar 

provas de que crimes contra a humanidade não foram praticados por seus 

agentes ou, em casos controversos, presumir a ocorrência dos fatos na 

perspectiva da vítima.87 

 

7. CRIMES CONTRA A HUMANIDADE, ACESSO À VERDADE E INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA 
 
                                                
87 HAYNER, Priscilla B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth 
Commissions. 2a ed. New York e Londres: Routledge, 2011, p. 24. 
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Ante a estrutura apresentada pelo Estado de Direito Humanitário, é 

de se exigir que as investigações a respeito dos crimes contra humanidade 

praticados por agentes públicos em meio a um regime de exceção sejam 

feitas com a necessária inversão do ônus da prova, considerando-se os 

aspectos postos pela justiça de transição. Da perspectiva de uma 

Constituição pautada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, não é 

de se esperar que caiba às vítimas, evidentes hipossuficientes nessa relação, 

o papel de produzir as provas para fatos em que há uma clara utilização do 

aparato estatal para praticar crimes e, em seguida, fazer desaparecer os 

elementos probatórios correspondentes. Todas essas exigências adentram a 

ordem normativa brasileira e são exigíveis perante ela. 

Antonio Cassese, pronunciando-se perante a Assembleia-Geral das 

Nações Unidas em 7 de novembro de 1995, já destacava, como primeiro 

Presidente do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia, que este 

órgão dependia diretamente da ação de autoridades estatais para levar 

adiante suas finalidades. Tanto o regulamento do referido tribunal (art. 29), 

quanto o regulamento do Tribunal Penal Internacional para Ruanda (art. 28), 

determinam que os Estados “cooperem” no sentido de investigar e processar 

pessoas acusadas pelo cometimento de sérias violações do Direito 

Internacional Humanitário (no caso); como tais cortes foram estabelecidas 

com base no Capítulo VII da Carta da ONU, aquelas obrigações têm força de 

lei.88 89 Tais normas, é possível dizer, detêm a força adicional de jus cogens e 

obrigações erga omnes, ainda mais considerando-se que foram também 

                                                
88 CASSESE, Antonio et al. International Criminal Law: Cases and Commentary. Oxford: 
Oxford University Press, 2011, p. 535. 
89 “Artigo 29o  
1 - Os Estados cooperarão com o Tribunal Internacional no domínio da investigação e do 
exercício da acção penal contra as pessoas acusadas de terem cometido violações graves 
ao direito internacional humanitário” (Regulamento do Tribunal Penal Internacional para a Ex-
Iugoslávia). 
“Artigo 28º 
1. Os Estados devem cooperar com o Tribunal Internacional para o Ruanda na investigação 
e no exercício da acção penal contra as pessoas acusadas de terem cometido violações 
graves ao direito internacional humanitário” (Regulamento do Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda). 
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incorporadas aos arts. 86-93 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional.90 

A prática do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia indicou 

a necessidade da cooperação dos Estados na investigação de crimes contra 

a humanidade. Não haveria, isoladamente, uma “carta branca” (ou um 

blanket right) para se sustentar a oposição pura e simples de argumentos de 

segurança nacional contra exigências de órgãos do tribunal internacional. Foi 

o que decidiu a Câmara de Apelações do referido tribunal em relação à 

argumentação desse tipo invocada pela Croácia quanto a uma requisição de 

informações e documentos em Blaškić.91 

Como relata Schabas, enquanto a prática do uso de provas em 

Nuremberg mostrou-se extremamente ampla e aberta em relação a 

procedimentos não técnicos, a atual conjuntura do campo normativo dessa 

fase processual da responsabilização criminal encontra-se em patamar 

diverso. O Estatuto de Roma compreende uma seção específica (“Regras 

Probatórias”) que contém 13 provisões voltadas à garantia do devido 

processo legal. O Direito Internacional dos Direitos Humanos irá abranger, 

nesse campo, normas sobre o direito de exclusão de provas ilícitas (por 

exemplo, art. 95 do Regulamento do Tribunal Internacional para a Ex-

Iugoslávia), proteção de testemunhas, reformas procedimentais em relação à 

adoção de provas para crimes sexuais e o uso de técnicas de DNA.92 

Ainda que a prática de vários tribunais internacionais e domésticos 

tenha recorrido ao adágio do common law de que a culpa deva ser provada 

“para além de uma dúvida razoável” (beyond reasonable doubt, o que 

aparece como uma exigência de fundamentos sólidos para a condenação, 

sem o que a absolvição se imporia), é dispensável destacar que tal exigência 

                                                
90 “Os Estados Partes deverão, em conformidade com o disposto no presente Estatuto, 
cooperar plenamente com o Tribunal no inquérito e no procedimento contra crimes da 
competência deste” (Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional). 
91 MAY, Richard. Collection and admissibility of evidence and rights of the accused. In 
LATTIMER, Mark. SANDS, Philippe (eds). Justice for Crimes Against Humanity. Portland: 
Hart Publishing, 2003, p. 171. 
92 SCHABAS, William A. The UN International Criminal Tribunals: the former Yugoslavia, 
Rwanda and Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 453 e ss. 
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surge nos contornos de um procedimento em que a prova já chegou a ser 

admitida. Se há, pelo contrário, “dúvida razoável” sobre a materialidade e a 

autoria de um crime contra a humanidade, impende que se investigue e se 

leve a termo um procedimento que, só ao final, poderia contar com uma 

conclusão que exclui a ocorrência dos fatos.  

Tanto é assim que o Tribunal de Nuremberg viria a absolver os 

acusados Schacht e von Pappen justamente por não se cumprir esse ônus 

probatório – mas apenas depois de um procedimento em que se pôde 

produzir prova, em que o resultado da prova foi contestado e discutido. 

Schabas também ressalta que é possível verificar na prática do Tribunal 

Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia a adoção de um critério denominado 

“ônus de persuasão”. Por ele, antes da fase de decisão sobre condenação ou 

absolvição, admite-se que uma reflexão sobre as probabilidades prove a 

ocorrência de determinados fatos.93 

O Comitê de Direitos Humanos instituído pelo Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos de 1966 já se consolidou no sentido de que, em se 

tratando de procedimentos individuais instaurados para a apuração de graves 

violações de direitos humanos, o ônus da prova não deve pura e 

simplesmente recair apenas sobre o requerente. No que concerne a esse 

aspecto, não basta que o Estado simplesmente alegue generalizadamente a 

não ocorrência dos fatos nos termos em que narrados pelo postulante.94 A 

Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o 

Desaparecimento Forçado é expressa, em seu art. 24, números 2 e 3, em 

estabelecer um direito à verdade e uma obrigação estatal de promover 

                                                
93 SCHABAS, William A. The UN International Criminal Tribunals: the former Yugoslavia, 
Rwanda and Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 465. 
94 “In terms of the burden of proof, the HCR has established that, in cases of allegations of 
severe abuse have been made, the burden of proof will not fall exclusively on the 
complainant, so that it will not be enough for the respondent State simply to refute the 
complaint in general terms” (BECKER, Hicka et alii. Human Rights Law. 4ª ed. Oxford: Oxford 
University Press, Law Society of Ireland, 2012, p. 106). Tradução livre: “Em termos do ônus 
da prova, o Comitê de Direitos Humanos estabeleceu que, em casos de alegações de que 
severos abusos tenham sido praticados, o ônus da prova não recairá exclusivamente no 
postulante, de modo que não será suficiente para o Estado acusado simplesmente refutar o 
requerente em termos gerais”. 
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investigações sobre a base de uma necessária inversão do ônus da prova, 

como indica Kovras:95 

Argumenta-se que a mais convincente dessas normas foi a 
Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 
Contra o Desaparecimento Forçado (daqui em diante, Convenção), 
em 2007. A convenção representa um avanço: ela confirma o 
caráter contínuo do crime (artigo 8) e prescreve o direito inalienável 
de tanto as vítimas como a sociedade em geral de ‘saber a 
verdade’ (artigo 8, parágrafo 2) sobre o destino dos desaparecidos 
e as condições dos seus desaparecimentos. O elemento crucial é 
que os parentes não carregam o ônus da prova; pelo contrário, o 
Estado detém um dever de investigar e, no caso de morte, 
localizar, identificar e devolver os restos mortais dos familiares (art. 
8, parágrafo 3).96 

E, de fato, não poderia ser de outra forma. Crimes contra a 

humanidade, constituem, de per si, violações à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a tratados específicos e ao próprio direito costumeiro 

sancionador da tortura, mortes extrajudiciais e desaparecimentos forçados, 

como destaca Naomi Roht-Arriaza. 97  Mas ao pressupor uma norma 

internacional que determina que os Estados investiguem e promovam a 

responsabilização dos crimes contra a humanidade por seus agentes 

praticados, surge também a obrigação de uma inversão do ônus da prova 

para os ombros desse mesmo Estado. Com a mudança, seria possível, 

inclusive, delinear consequências importantíssimas, para além do encontro 

com a verdade: a) a possibilidade de que seu próprio Poder Judiciário possa 
                                                
95 “2. A vítima tem o direito de saber a verdade sobre as circunstâncias do desaparecimento 
forçado, o andamento e os resultados da investigação e o destino da pessoa desaparecida. 
O Estado Parte tomará medidas apropriadas a esse respeito. 
3. O Estado Parte tomará todas as medidas cabíveis para procurar, localizar e libertar 
pessoas desaparecidas e, no caso de morte, localizar, respeitar e devolver seus restos 
mortais” (Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o 
Desaparecimento Forçado). 
96  Tradução livre de: “Arguably the most compelling of these legal norms was the 
International Convention of Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
(henceforth, Convention) in 2007. The convention represents a breakthrough: it verifies the 
continuous character of the crime (Article 8) and ascribes the inalienable right of both 
relatives and society at large to ‘know the truth’ (Article 24, para. 2) about the fate of the 
disappeared and the conditions of their disappearance. The crucial element is that the 
relatives do not carry the burden of proof; rather, the state has a duty to investigate and, in 
the case of death, to locate, identify and return the remains of the relatives (Article 24, para. 
3)” (KOVRAS, Iosif. Truth Recovery and Transitional Justice: Deferring Human Rights Issues. 
Abingdon, New York: 2014, p. 152-153). 
97 ROHT-ARRIAZA, Naomi. State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human 
Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 1990, p. 506. 
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promover responsabilizações, sem a necessidade de condenações 

internacionais do Estado envolvido; b) a independência desse mesmo 

Judiciário em relação à eventual pressão das forças de segurança, 

principalmente militares; c) um reforço do poder civil eventualmente 

ameaçado por militares. 

No âmbito do Direito Comparado, encontramos na Colômbia um 

exemplo de aplicação da inversão do ônus da prova na situação de uma 

justiça de transição ainda em tempos de conflitos. Além de prever medidas 

de reparação, verdade e justiça, a chamada Lei de Vítimas (Lei 1.148/2011) 

reconhece um direito de restituição às pessoas que perderam suas terras ou 

que foram obrigadas a abandoná-las – lembrando que, apenas atrás do 

Sudão, a Colômbia é o segundo país do mundo em registro de 

deslocamentos forçados internos por conta de conflitos.98 Diante disso, os 

arts. 77 e 78 da referida lei alteram as presunções legais e o ônus da prova a 

respeito da propriedade de terras em favor das próprias vítimas. 

No que respeita à atuação de comissões da verdade, Priscilla Hayner  

destaca que há uma diferença entre a exigência específica do nível de prova 

chamado beyond reasonable doubt presente nos julgamentos judiciais e 

aquele que concerne à atuação das referidas comissões de investigação.99 À 

guisa de exemplo, a Comissão Sul-Africana Verdade e Reconciliação 

orientou-se por uma reflexão sobre as probabilidades: a comissão teria que, 

diante de graves violações de direitos humanos, levar em consideração todas 

as diferentes versões dos eventos para, só aí, convencer-se pela que seria 

mais razoável de ter acontecido. É claro que, nessa consideração – que não 

é puro “decisionismo” – deve estar em jogo a análise de uma estrutura 

voltada para a prática de crimes contra a população civil. A Comissão de El 

Salvador optou por estabelecer três níveis de certeza (o que tornaria o 

processo mais “matemático”, algo que pode ser rechaçado), deixando, por 

                                                
98 SUMMERS, Nicole. Colombia’s Victims’ Law: Transitional Justice in a Time of Violent 
Conflict? Harvard Human Rights Journal, vol. 25, 2012, p. 212. 
99 HAYNER, Priscilla B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth 
Commissions. 2a ed. New York e Londres: Routledge, 2011, p. 142. 
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exemplo, de nomear perpetradores se o nível indicado pela prova fosse o 

primeiro, qual seja, o mais leve. 

Tais níveis de controle de probabilidades indicam que, em se 

tratando de crimes contra a humanidade ou graves violações de direitos 

humanos, impera o dever de investigação, com a consequente inversão do 

ônus da prova. É o Estado o responsável por investigar e encontrar a 

verdade, principalmente pela utilização das comissões da verdade; porém, 

isto deve ser feito atentando-se para o fato de que é ele o principal detentor 

de informações a respeito de fatos controversos, quando não encobertos. E, 

se há probabilidades fáticas suficientes para fazer presumir a versão em prol 

da vítima, é esta que deve imperar. 

No caso brasileiro, a legislação concernente à justiça de transição é 

clara em reconhecer a relação de “hiper-hipossuficiência” em favor de vítimas 

e familiares de vítimas de crimes contra  a humanidade. Ao reposicionar a 

condição dos anistiados políticos com a redação do art. 8o do ADCT, a 

Constituição de 1988, de antemão, reconhece a peculiar relação e permite a 

inversão do ônus da prova. O dispositivo reconhece a anistia política para os 

atingidos pelos atos de exceção, institucionais e complementares, fixando, de 

antemão, a responsabilidade do Estado por conta de tais atos. Além disso, o 

§ 2o do referido dispositivo assegura, de per si, a condição de anistiado 

político para trabalhadores do setor privado, dirigentes ou representantes 

sindicais também atingidos por atos ostensivos ou sigilosos, o que, uma vez 

mais, corrobora a presunção em favor dos que foram politicamente 

perseguidos por atos do Estado.100 

                                                
100 ADCT da Constituição de 1988: 
“Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente 
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos 
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei 
nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 
emprego, 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, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores 
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.      (Regulamento) 
[...] 
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A Lei 9.140/1995, aqui já referida, caminhou no mesmo sentido, ao 

estabelecer uma presunção de morte em favor daqueles que praticaram ou 

foram acusados de praticar atividade política, detidas por agentes públicos 

entre 1961 e 1988 e desaparecidas até a publicação da lei. Mais do que isso, 

ela apenas estabeleceu para os familiares a necessidade de prova do vínculo 

de parentesco para que o oficial do registro civil possa lavrar o assento de 

óbito. Não há, portanto, mais claro reconhecimento do necessário tratamento 

diferenciado que a prova deve merecer em tais casos. A lei: a) reconhece, 

portanto, que o Estado mantinha uma política estatal de eliminação de 

opositores políticos por meio de seus agentes, de modo generalizado ou 

sistemático, ou seja, a lei reconheceu que crimes contra a humanidade foram 

praticados no Brasil; b) por consequência, impera, pela incorporação no 

Brasil da estrutura jurídica dos crimes contra a humanidade, a inversão do 

ônus da prova em desfavor do Estado.101 

A Lei 10.559/2001 não diverge da referida estrutura jurídica. Ao 

regular o art. 8o do ADCT, ela traz uma longa lista de quem seriam aqueles 

passíveis de serem reconhecidos como anistiados políticos. Todas as 

hipóteses dizem respeito aos que foram atingidos por atos de exceção, 

institucionais e complementares, inclusive na mais ampla abrangência, por 

motivação exclusivamente política, como preconiza o art. 2o. 

                                                                                                                                      
 § 2º - Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do 
setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente 
políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades 
remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades 
profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 
[...]”. 
101 Lei 9.140/1995: 
“Art. 1º São reconhecidos como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham 
participado, ou tenham sido acusadas de participação, em atividades políticas, no período de 
2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, tenham sido detidas 
por agentes públicos, achando-se, deste então, desaparecidas, sem que delas haja notícias. 
(Redação dada pela Lei nº 10.536, de 2002) 
[…] 
Art. 3º O cônjuge, o companheiro ou a companheira, descendente, ascendente, ou colateral 
até quarto grau, das pessoas nominadas na lista referida no art. 1º, comprovando essa 
condição, poderão requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domicílio a 
lavratura do assento de óbito, instruindo o pedido com original ou cópia da publicação desta 
Lei e de seus anexos.” 
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No mesmo sentido veio disciplinar a matéria a Lei 12.528/2012, que 

determina a instalação da Comissão Nacional da Verdade. O art. 1o da 

referida lei expressamente estabelece que caberá à Comissão examinar e 

esclarecer as graves violações de direitos humanos, ou seja, os crimes 

contra a humanidade praticados no período fixado no art. 8o do ADCT. Se há 

reconhecimento legal de prática de crimes contra a humanidade, a inversão 

do ônus da prova se impõe. Há mais. O dever de investigação fixado no art. 

3o, inc. I, fundamenta a inversão, já que a CNV deve esclarecer os fatos e 

circunstâncias das graves violações de direitos humanos; ela deverá, 

segundo o inc. II do art. 3o, esclarecer os casos de tortura, mortes e 

desaparecimentos forçados, todos crimes contra a humanidade; deve a 

Comissão Nacional da Verdade também apontar as estruturas, locais, 

instituições e ramificações no aparato estatal e na sociedade que serviram à 

prática dos crimes contra a humanidade, ou seja, há claro reconhecimento da 

generalidade e sistematicidade dos crimes contra humanidade (art. 3o, inc. 

III); mais do que isso, ela deve colaborar com todas as instâncias do poder 

público em tais apurações (art. 3o, inc. IV), o que, como veremos em relação 

ao Caso Juscelino Kubitschek, não ocorreu.102 

 

                                                
102 Lei nº 12.528/2011: 
“Art. 3º  São objetivos da Comissão Nacional da Verdade:  
I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 
humanos mencionados no caput do art. 1º;  
II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior;  
III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionados à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput do art. 1o e 
suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;  
IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que 
possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos 
políticos, nos termos do art. 1o da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995;  
V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos 
humanos;  
VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos 
humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e  
VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de 
graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada 
assistência às vítimas de tais violações”. 
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8. O CASO JUSCELINO KUBITSCHEK COMO EXEMPLO PRIVILEGIADO DE 

NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
 

Demonstrado que há um Estado de Direito Humanitário que governa 

a atuação de regimes democráticos em períodos de justiça de transição, 

como é o caso brasileiro, e apresentadas as consequências de um conceito 

jurídico de crimes contra a humanidade, entre elas a necessária inversão do 

ônus da prova, tomemos por referência um caso controverso em que a 

verdade histórica pode deixar de ser conhecida pelo não cumprimento 

dessas normas. 

A Sentença nº 2.629, da Comarca de Resende do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro, reconheceu que, no evento que levou à morte do 

ex-Presidente da República Juscelino Kubitschek, não houve colisão do 

ônibus da Viação Cometa com o Opala que transportava as vítimas (o ex-

presidente e o motorista Geraldo Ribeiro). A sentença reconheceu a 

inocência do motorista do ônibus, Sr. Josias de Oliveira, além de demonstrar 

as mais diversas falhas na perícia realizada por determinação do Estado 

autoritário de então: ausência de preservação do local, de interdição do local, 

da sua correta descrição, das características da curva, além de erros em 

cálculo de velocidade, desconsideração de várias avarias sofridas pelo 

automóvel e elevado número de elementos subjetivos adotados pelos peritos. 

Tal decisão foi confirmada pelo antigo II Tribunal de Alçada do Estado do Rio 

de Janeiro (Apelação 4.537, de 1978). Apenas a existência de coisa julgada 

abrangendo tais considerações já seria apta a determinar um dever 

veemente por parte da Comissão Nacional da Verdade de apurar 

devidamente os fatos. 

A Comissão Nacional da Verdade não pode, pois, simplesmente 

desconsiderar uma decisão transitada em julgado e reconhecer validade às 

perícias e conclusões obtidas pelo mesmo governo ditatorial que se deve 

investigar. Ao assim proceder, e ao ignorar a gama de conclusões diversas 

de outros órgãos estatais, como a Comissão da Verdade da Câmara 

Municipal de São Paulo, ela está ignorando seu dever de investigação e a 
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determinação, própria dos crimes contra a humanidade, de que o ônus da 

prova recai sobre o próprio Estado e seus órgãos. Mais do que isso: fere a 

Constituição de 1988 (art. 5o, inc. XXXVI), as normas processuais sobre coisa 

julgada e a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8o, nº 4). 

O Relatório Preliminar de Pesquisa apresentado pela Comissão 

Nacional da Verdade é omisso ao desconsiderar tais decisões judiciais. Ele 

expressamente conclui que: 

2. Antes de invadir a pista de sentido Rio-São Paulo e colidir 
frontalmente com veículo Scania Vabis, o Chevrolet Opala que 
Geraldo Ribeiro conduzia teve sua lateral esquerda envolvida em 
colisão com a lateral anterior direita do ônibus de placa HX-2630-
SP, prefixo 3148 da Viação Cometa S/A, em circunstâncias que 
não se pode materialmente precisar; [...]103 

Como pode um relatório de comissão da verdade pura e 

simplesmente desconsiderar a coisa julgada, violando os direitos 

fundamentais e humanos do Sr. Josias de Oliveira, para, por outro lado, nada 

concluir? O que são “[...] circunstâncias que não se pode materialmente 

precisar [...]”? Ora, se não se pode materialmente precisar tais 

circunstâncias, é preciso ir muito além, é preciso considerar outras versões, 

ouvir outras testemunhas, presumir que se trata de um crime contra a 

humanidade, assumindo para si a tarefa de encontrar provas cabais que 

afastem essa presunção; ou, reconhecer que, de fato, se trata de um crime 

contra a humanidade. Aponte-se que os próprios membros da Comissão 

Nacional da Verdade reconheceram a impossibilidade de percepção de todos 

os elementos que envolveram o evento. 

Acaso levemos em consideração a lógica de probabilidades 

mencionada por Hayner e utilizada por outras comissões da verdade, então o 

relatório parcial e a investigação padecem de graves vícios. Isto porque, as 

conclusões que permeiam o relatório de nove páginas da Comissão Nacional 

da Verdade simplesmente ignoram os 103 fatos arrolados pela Comissão 

                                                
103 COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório Parcial de Pesquisa: o Caso Juscelino 
Kubitschek. Brasília, 22 de abril de 2014. Disponível em < 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/jk/relatorio_preliminar_jk.pdf>. Acesso em 29 out. 2014, p. 
8. 
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Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo. A 

conclusão dessa comissão foi diametralmente oposta à da Comissão 

Nacional da Verdade: ela declarou o assassinato de Juscelino Kubitschek.  

Destaque-se que entre os 103 fatos, há elementos importantíssimos 

que fazem presumir a ocorrência de um crime contra a humanidade. Isto 

porque há elementos indicativos da utilização sistemática do aparato estatal 

para a prática de um crime, no contexto de um ataque generalizado contra a 

população civil: a) Juscelino Kubitschek seria um dos alvos da Operação 

Condor, reunião entre diversos Estados sul-americanos que visavam 

combater a oposição política por meio da prática de crimes contra a 

humanidade; b) carta de Manuel Contreras, autoridade militar chilena à 

época, dirigida a João Baptista Figueiredo, na ocasião, chefe do SNI, Serviço 

Nacional de Informações, em que se menciona a necessidade de concretizar 

plano contra certas personalidades políticas; c) o anúncio da morte de JK 

feita na imprensa 15 dias antes da ocorrência da morte; d) comprovação de 

que o automóvel parou no Hotel-Fazenda Villa-Forte, de propriedade do 

Brigadeiro Newton Villa-Forte, amigo de Golbery do Couto e Silva, Ministro-

Chefe da Casa Civil à época; e) comprovação de que o médico Guilherme 

Romano, ligado às autoridades militares da época, antecipou-se ao local do 

acidente e furtou pertences de JK; f) comprovação de que policiais e militares 

que chegaram ao local adulteraram provas e colocaram o corpo de Geraldo 

Ribeiro em um caixão lacrado; entre outros fatores. 

Presumir que o Estado autoritário era o detentor das condições para 

uma aferição imparcial do que aconteceu com Juscelino Kubitschek e do que 

aconteceu com vítimas da ditadura é negar o próprio Estado Democrático de 

Direito estabelecido pela Constituição de 1988. Procurou-se demonstrar que 

as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, na perspectiva de 

uma efetiva justiça de transição, apontam no caminho oposto: é necessário 

que o Estado brasileiro assuma o ônus da prova em se tratando de 

investigações sobre crimes contra a humanidade, devendo considerar 

devidamente o alegado pelas vítimas, seja para proceder a uma investigação 

rigorosa dos fatos, seja para concluir em seu favor.  
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RESPOSTAS 
 

A partir do que se expôs, é possível concluir: 

 

1. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988 
comporta hipóteses de inversão do ônus da prova? 

Sim. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988, 

pautado que é pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, incorpora a 

estrutura normativa dos crimes contra a humanidade, estrutura esta que 

comporta, como de sua essência, a norma que obriga a inversão do ônus da 

prova na investigação desses mesmos crimes contra a humanidade. Tais 

crimes atestam uma evidente discrepância entre a posição das vítimas e 

aquela dos agentes que se utilizam do aparato estatal para atacar sistemática 

e generalizadamente sua população civil. A incidência dessas normas, no 

caso brasileiro, se deve a normas costumeiras, de jus cogens e a obrigações 

erga omnes: a incidência de tais crimes já é prática estatal no Brasil. Os 

crimes da ditadura brasileira de 1964-1985, praticados por seus agentes, são 

crimes contra a humanidade. Posto que o Brasil se encontra em uma 

situação de necessário cumprimento de exigências normativas da justiça de 

transição, é ilícito, ante o nosso ordenamento jurídico, que o ônus da prova 

recaia apenas sobre as vítimas, especialmente em casos controversos. 

 
2. As declarações das Comissões da Verdade que investigam os 

atos do regime de exceção de 1964 estão constitucionalmente 
submetidas a esse regime? 

Sim. Os casos investigados pelas comissões da verdade no Brasil são 

casos de crimes contra a humanidade. Em sendo assim, tais fatos devem ser 

considerados segundo a estrutura normativa dos crimes contra a 

humanidade, que, para as comissões da verdade, estabelecem: a) um dever 

de investigação completa dos fatos, do modo mais abrangente possível; b) o 

pleno asseguramento de um direito à memória e à verdade para vítimas, 

familiares de vítimas e para toda a sociedade; c) a obrigação de inversão do 
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ônus da prova em favor da vítima e em desfavor do Estado; d) a presunção 

em favor das alegações das vítimas, vez que o aparato estatal foi utilizado 

não apenas para a prática do crime, mas para fazer desaparecer as provas 

do mesmo. 

 

3. Possui legitimidade constitucional a declaração da Comissão 
Nacional da Verdade que não obedecer a esse critério? 

Não. A Comissão Nacional da Verdade é órgão de Estado. Rege-se 

pelo Estado Democrático de Direito estabelecido pelo ordenamento 

constitucional pós-1988, atuando em prol do dever de investigar, do direito à 

memória e à verdade e da necessária inversão do ônus da prova em prol das 

vítimas. Declaração que não obedeça a esse critério é ilícita perante as 

normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, assim como 

inconstitucional e ilegal. Ela viola normas costumeiras, de jus cogens e 

obrigações erga omnes concernentes a proteção contra a prática de crimes 

contra a humanidade e garantidoras do acesso à verdade histórica sobre tais 

crimes. Atuando de modo a não permitir uma investigação exauriente ou 

concluindo em prejuízo das declarações em prol das vítimas, a Comissão 

Nacional da Verdade, ao invés de efetivar o direito à memória e à verdade, 

acabar por desrespeitá-lo, além de não cumprir devidamente com seu dever 

de investigação. Ao simplesmente desconsiderar os eventos apontados pela 

Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão 

Nacional da Verdade descumpre o disposto no art. 8o do ADCT da 

Constituição da República, no art. 1o da Lei 9.140/1995, no art. 2º da Lei 

10.559/2001 e no art. 3o da Lei 12.528/2011. 

 

É este o parecer. 

 

Londres, 3 de Novembro de 2014. 

 

 

Emilio Peluso Neder Meyer 
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Direito à Memória Nacional e à Verdade: regime 
probatório do microssistema Constitucional-legal  

 

Alessandro Octaviani 1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 Professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. Ex-

Conselheiro do CADE (2011-2014).  
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CONSULTA 

 

Tenho a honra de ser instado pela Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e pelo GT-JK (grupo de pesquisa que 

atua na investigação do “Caso JK”), a responder, à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, a consulta abaixo:  

“Em referência ao ‘caso Presidente Juscelino 
Kubitschek’, no qual a Comissão Municipal da Verdade 
‘Vladimir Herzog’ declarou o assassinato perpetrado pelo Estado 
brasileiro, quando governado pelas forças de exceção, coligindo 
103 fatos que confirmaram o planejamento e a execução da 
morte do ex-Presidente da República, no contexto da ‘Operação 
Condor’ (articulação transnacional entre os aparatos estatais de 
repressão, vertida à eliminação dos seus inimigos, isto é, os que 
postulavam o retorno de seus países à democracia política), e no 
qual a Comissão Nacional da Verdade, em relatório preliminar, 
declarou tratar-se de acidente, denegando, como método de 
análise e substrato para a função estatal declaratória que exerce, a 
consideração de qualquer prova que considere ter caráter de 
‘contextualização histórica ou política’, pergunta-se: 

1. O ordenamento jurídico brasileiro pós-
Constituição de 1988 comporta hipóteses de inversão do ônus da 
prova? 

2. As declarações das Comissões da Verdade que 
investigam os atos do regime de exceção de 1964 estão 
constitucionalmente submetidas a esse regime? 

3. Possui legitimidade constitucional a declaração 
da Comissão Nacional da Verdade que não obedecer a esse 
critério?” 

Os consulentes encaminharam os seguintes documentos:  

(i) Decisão judicial no processo 2629, da Comarca de 
Resende-RJ, de agosto de 1977 (Autora: A Justiça 
Pública; Acusado: Josias Nunes Oliveira; Vítimas: 
Juscelino Kubitschek de Oliveira e Geraldo Ribeiro); 

(ii) Decisão judicial na apelação 4537/Resende, do II 
Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, de agosto de 1978 
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(Apelante: A Justiça Pública; Apelado: Josias Nunes 
Oliveira; Vítimas: Juscelino Kubitschek de Oliveira e 
Geraldo Ribeiro); 

(iii) Relatório da Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados “Destinada a Esclarecer em Que Circustância 
Ocorreu a Morte do Ex-Presidente Juscelino Kubitschek, 
em 22 de agosto de 1976, em Acidente Rodoviário 
Ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, Km 165, no 
Município de Resende” (“Comissão Paulo Octávio” ou 
“Comissão Paulo Octávio – Osmânio Pereira”), entregue 
ao Presidente da Câmara dos Deputados Dep. Aécio 
Neves em maio de 2001; 

(iv) Relatório da Comissão Municipal da Verdade “Vladimir 
Herzog” (Câmara dos Vereadores do Município de São 
Paulo), de fevereiro de 2014; 

(v) Relatório Preliminar da Comissão Nacional da Verdade – 
CNV, e anexos, de abril de 2014,;  

(vi) Relatório Parcial da Comissão da Verdade do Estado de 
São Paulo“Rubens Paiva” (Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo), de agosto de 2014; 

(vii) Petição encaminhada à Comissão Nacional da Verdade – 
CNV, pelo Centro Acadêmico XI de Agosto e GT-JK, 
de julho de 2014; 

(viii) Manifestação encaminhada pelos consulentes à Comissão 
Nacional da Verdade – CNV, de julho de 2014; 

(ix) Sentença no Mandado de Segurança Mandado de 
Segurança Individual no. 0043065-74.2014.4.01.3400, 15a. 
Vara Federal, TRF-1a. Região, Seção Judiciária do 
Distrito Federal (Impetrante: Câmara Municipal de São 
Paulo; Impetrado: Coordenador da Comissão Nacional 
da Verdade – CNV), de novembro de 2014. 

Após detida leitura dos documentos encaminhados, procedo à 
resposta dos quesitos no presente Parecer. 
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PARECER 

 

I. Introdução 

 

1. O presente Parecer trata dos critérios de decidibilidade 

cogentes ao intérprete/aplicador do direito brasileiro na atividade de organizar 

a prova que constitui o substrato de sua atividade cognitiva, em dois 

momentos: o início da distribuição do ônus e sua valoração final.  

2. Existe, como é cediço, um sistema probatório no direito 

brasileiro, que não permite que a organização da prova seja atividade aleatória, 

ad hoc, objeto de mera escolha individual e arbitrária. Quando se trata de 

atividade Constitucional, legal e administrativamente organizada, os 

intérpretes/aplicadores estão submetidos a critérios organizacionais 

funcionalmente explícitos, dos quais não podem desprender-se, sob pena de 

realizarem atos eivados de vícios, o que, no limite, pode implicar sua 

responsabilização. 

3. Longe de ser algo aleatório, passível de criação sponte propria de 

intérprete/aplicador “iluminado”, encarnação canhestra de “juiz Hércules”, o 

sistema probatório, no direito brasileiro, é moldado, a partir da Constituição, 

com fundamento em uma perspectiva funcional da prova. 

4. Isso significa dizer que: 

(i) a verdade buscada através de atos jurídicos é 
organizada por específicos meios e voltada a específicos fins, 
ambos constitucional e legalmente definidos; a atividade 
probatória é a busca da verdade juridicamente organizada, 
procedimental e finalisticamente, a alcançar, por exemplo, o 
término do litígio em tempo razoável ou diminuição da tensão 
social;  

(ii) a atividade probatória está submetida a 
objetivos civilizatórios protegidos pelo ordenamento jurídico, que 
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reconhece direitos especiais a pessoas, grupos, feixes de imputação 
ou patrimônios jurídicos em situações especiais (considerados 
hipossuficientes), organiza competências e serviços 
administrativos para possibilitar a fruição material de tal posição 
jurídica e estabelece um sistema probatório funcional a tais fins;  

(iii) o sistema probatório brasileiro utiliza-se de 
diversas tecnologias jurídicas para cumprir os fins a ele 
determinados, como a distribuição dinâmica do ônus da prova ou as 
provas indiciárias; utilizadas como a correta forma de proteger, em 
tempo adequado e com a intensidade necessária, os 
valores/interesses civilizatórios que o ordenamento estipula para 
sociabilidade no Estado brasileiro (como se percebe pela atuação 
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE ou do Supremo 
Tribunal Federal – STF, ao tratar de interesses nos quais um dos 
polos da relação é notadamente frágil e, por isso mesmo, objeto 
da política que estrutura sua proteção);  

(iv) o sistema probatório brasileiro, buscando 
reduzir a o custo financeiro e psicossocial de alguns sujeitos de 
direito – porque isso significa uma escolha civilizatória, 
politicamente deliberada e juridicamente organizada, via de regra 
através de microssistemas Constitucional-legais – internaliza 
também as tecnologias jurídicas de inversão do onus probandi e de 
topoi consagrados em jurisprudência (como, por exemplo, o in 
dubio pro operario, in dubio pro consumatore ou in dubio pro natura). 

5. A tarefa do intérprete/aplicador é, reconhecendo essas 

características cogentes e mandatórias do sistema probatório brasileiro, 

identificar se o microssistema Constitucional-legal que organiza os direitos das 

vítimas da ditadura militar no Brasil (as denominadas vítimas do Estado de exceção 

violador dos direitos humanos) está submetido a tais padrões (a. valores/interesses 

especiais juridicamente protegidos, pela condição de vulnerabilidade, 

hipossuficência, em relação a uma contraparte muito mais forte; e b. 

reconhecimento de direitos, estabelecimento de competências administrativas 

para a fruição material de tais direitos e regime probatório funcional a tais 

fins). 
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6. A partir de tal análise, a atividade probatória para o caso sub 

examine e assemelhados emerge com clareza. 

7. Para tanto, o Parecer está organizado em quatro partes: I – 

Prova no direito brasileiro; II – O microssistema do Direito à Memória 

Nacional e à Verdade e o sistema probatório cogente; III. O “Caso JK” e a 

distribuição do onus probandi: momento estático/subjetivo e momento 

dinâmico/objetivo; e IV. Respostas aos quesitos. 

 

II. Prova no direito brasileiro 

 

A perspectiva funcional (i): a verdade juridicamente organizada 

 

8. A função jurídica é uma categoria organizativa do exercício do 

intérprete/aplicador, capaz de direcionar a atividade de maneira adequada.2 

Por isso, convém aproximar-se do tema da prova no direito brasileiro 

inquirindo para que serve a prova, qual sua finalidade, qual sua função.  

9. Dessa maneira, é útil a menção a CHIOVENDA, um dos 

moduladores do que o contemporâneo direito brasileiro veio a praticar: 

“Probar significa crear el convencimiento del juez sobre la existencia o la no 

existencia de hechos de importancia en el proceso.”3 Assim, a prova é um 

instrumento de criação do convencimento, o que enseja, como decorrência 

lógica de sua característica instrumental, a diferença existente, inclusive, entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
2 Sobre a análise funcional no direito brasileiro, que se espraia por inúmeros ramos, vejam-se duas 

sínteses: OCTAVIANI, Alessandro. A benção de Hamilton na semi-periferia: a Ordem 
Econômico-Social e os juros da Dívida Pública Interna. In Alessandro OCTAVIANI. Estudos, 
Pareceres e Votos de Direito Econômico. São Paulo: Singular, 2014; e OCTAVIANI, Alessandro. O 
CADE e a Hermenêutica Realista: Grupo Econômico para Fins de Direito Concorrencial, 
Participação Minoritária, Gestão Compartilhada e Fundos de Investimento (Homenagem a Fábio 
Konder Comparato). In A Nova Lei do CADE: o 1º ano na visão das autoridades. Ribeirão Preto: 
Migalhas, 2013, p. 51. 

3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, v. 3. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1954, p. 221. 
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a prova da verdade dos fatos e a prova utilizada no processo: “Por sí, la 

prueba de la verdad de los hechos no conoce límites; pero la prueba en el 

proceso, a diferencia de la prueba puramente lógica o científica, experimenta 

una primera limitación por la necesidad social de que el proceso tenga un 

término; una vez que la sentencia es firme, la investigación sobre los hechos 

de la causa queda definitivamente cerrada, y desde ese momento el derecho no 

vuelve a ocuparse de si los hechos estimados por el juez corresponden o no a 

la realidad de las cosas. Queda entonces la sentencia como afirmación de la 

voluntad del Estado, sin que en nada pueda afectar ya a su valor el elemento 

lógico de que es resultado.”4 

10. Esse mesmo percurso será realizado por CARNELUTTI, 

afirmando a caracterização funcional da prova como a busca da verdade e, 

simultaneamente, qualificando-a como “juridicamente organizada”, vertida aos 

fins do processo: “Dessa alteração do significado comum da palavra prova na 

linguagem jurídica, tem conhecimento mais ou menos claro quase toda a 

doutrina, a qual, depois de ter notado como prova [...] a demonstração da verdade 

de um fato, sente quase sempre a necessidade de esclarecer seu significado 

jurídico completando a definição assim: demonstração da verdade de um fato dada 

com os meios legais (por legítimos modos) ou, mais brevemente, demonstração da verdade 

legal de um fato.”5 

11. Assim, a função da prova diz, basicamente, para os dois 

fundamentais processualistas, com a demonstração da verdade dos fatos de maneira 

juridicamente organizada, submetida ao regime jurídico que o ordenamento 

imputa ao processo ou procedimento, a partir de escolhas sociais ou políticas 

finais, juridicamente estruturadas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
4 Idem, p. 221. 
5 CARNELUTTI, Francesco. A prova civil: o conceito jurídico da prova. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 2003, p. 72. 
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12. Dessa maneira, conectando a função à estrutura, surge o 

sistema organizativo da atividade probatória, como relembra OVÍDIO BAPTISTA 

DA SILVA (referindo-se ao processo civil, mas em análise válida para o 

fenômeno da prova como um todo): “O direito probatório constitui sem 

dúvida um capítulo especial do processo civil, regido por princípios e regras 

particulares que lhe dão o caráter de um verdadeiro sistema.”6 

13. O sistema probatório será instrumental, por sua vez, aos 

interesses ou valores que o ordenamento visa a proteger, a partir das escolhas 

políticas juridicamente modeladas.  

 

Prova no direito brasileiro – a perspectiva funcional (ii): a prova e a 
proteção dos valores/interesses especiais; vulnerabilidade – 

hipossuficiência – necessidade 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
6 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Curso de Processo Civil, v. 1, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

325. À p. 320, o saudoso mestre gaúcho distingue a prova como at iv idade  e a prova como 
in s t rumento : “No domínio do processo civil, onde o sentido da palavra prova não difere 
substancialmente do sentido comum, ela pode significar tanto a at iv idade  que os sujeitos do 
processo realizam para demonstrar a existência dos fatos formadores de seus direitos, que haverão 
de basear a convicção do julgador, quanto o in s t rumento  por meio do qual essa verificação se faz. 
No primeiro sentido, diz-se que a parte produziu a prova, para significar que ela, através da exibição 
de algum elemento indicador da existência do fato que se pretende provar, fez chegar ao juiz certa 
circunstância capaz de convencê-lo da veracidade da sua afirmação. No segundo sentido, a palavra 
prova é empregada para significar não mais a ação de provas, mas o próprio instrumento utilizado, ou 
o meio com que a prova se faz.” Essa será também a distinção do baiano J. J. CALMON DE 
PASSOS, que, para além das inesquecíveis preleções nos congressos de direito processual em que 
pugnava pela inseparabilidade do direito e do poder (cf. Revisitando o Direito, o Poder, a Justiça e o 
Processo – reflexões de um jurista que trafega na contramão. Salvador: Ed. Jus Podvium, 2012), deixou com 
precisão técnica inescusável distinção bastante próxima à de OVÍDIO BAPTISTA: “Prova é termo 
utilizado em mais de uma acepção. No direito processual civil usa-se o vocábulo prova como 
equivalendo a meio de prova, isto é, elementos de juízo produzidos pelas partes ou recolhidos pelo 
juiz, a fim de estabelecer, no processo, a existência de certos fatos (prova documental, prova 
testemunhal, prova indiciária etc.). Emprega-se o vocábulo prova igualmente para significar ação de 
provar, a ação de fazer a prova. Nesse sentido se diz que ao autor cumpre provar os fatos 
constitutivos de seu pedido e ao réu os fatos extintivos ou impeditivos da pretensão do autor. Por 
último, a palavra prova designa, ainda, o fenômeno psicológico que se traduz na convicção ou certeza acerca da 
existência de certos fatos sobre os quais deverá pronunciar-se o juiz.” PASSOS, José Joaquim Calmon de. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. Belo Horizonte: Forense, 1979, p. 577. 
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14. As posições jurídicas surgem, no Estado brasileiro, a partir de 

disputa política que organiza o conflito social, em suas diversas dimensões. 

Algumas dessas posições jurídicas serão valorizadas e desejadas pelo 

ordenamento jurídico, a ponto de serem considerados valores/interesses 

merecedores de cuidado especial. A razão para isso é multifária, podendo tais 

valores/interesses ser considerados um bom caminho para o futuro ou 

mesmo a reparação de situações do passado. Como exemplos já rotinizados, 

pode-se relembrar do valor/interesse na defesa do meio-ambiente saudável ou 

de justas relações de consumo.  

15. O ordenamento jurídico, ao estipular que alguns 

valores/interesses devem preponderar em relação a outros, está, na verdade, 

mais uma vez, exercendo a função de pacificação, disciplina, filtro e distinção 

social característica do direito moderno: “Em outras palavras, o interesse (...) 

tem, acima de tudo, uma função pragmática. Trata-se de um conceito que 

permite ao direito filtrar os diferentes valores em confronto na vida social (...). 

A elaboração do direito moderno implica sempre uma filtragem, um processo 

de mediação, de escolha entre interesses conflitantes.”7  

16. Essa filtragem dos valores/interesses – advindos da 

sociedade através da disputa política – a serem perseguidos como fins do 

Estado – e, portanto, remodelando a própria sociedade de onde surgiram – 

tem como uma das técnicas para tornar-se eficaz o sistema probatório 

que será adotado.  

17. Assim, se tomamos mais uma vez o “valor/interesse da 

saudável relação de consumo”, será evidente que, para que tal projetada 

imagem torne-se experiência vivenciada, haja uma série de mecanismos em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
7 FARIA, José Eduardo. A definição do interesse público. In Carlos Alberto de SALLES (Org.). 

Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. 1ª ed. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 79. 
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marcha, dentre os quais a adequada técnica probatória, com o que se adensa a 

perspectiva funcional da prova.  

18. O regime de provas servirá aos fins de implementação dos 

valores/interesses buscados pelo ordenamento e, em razão do valor/interesse 

protegido, será organizado de uma ou outra maneira, como notará a doutrina, 

quando analisar cada um dos campos específicos: “Um dos principais 

fundamentos que informa a teoria do ônus da prova é o da igualdade da 

posição dos litigantes no processo. O princípio da igualdade constitucional é 

um direito individual que é assegurado por diversas garantias, dentre elas a do 

devido processo legal. (...) Nas relações de consumo, o legislador reconheceu 

o consumidor como a parte mais fraca, fato que o levou a criar mecanismos, 

como o instituto da inversão, para equilibrar a balança jurídica, buscando 

nitidamente a aplicação da igualdade real.”8 

19. Para reduzir a complexidade no manejo de tais interesses 

especialmente protegidos, condensou-se a categoria de “hipossuficiência”, 

tecnologia jurídica encontrada para predicar, destacar e diferenciar certo tipo 

de ator social, notadamente inferiorizado, vulnerável, em relação à sua 

contraparte relacional. O ordenamento materialmente democrático – e não 

discursivamente democrático, somente – destacará a parte hipossuficiente, 

vulnerável, disponibilizando os recursos do Estado (posições jurídicas 

legalmente sancionadas, organização de competências administrativas e 

campanhas pedagógicas) para equilibrar a relação.  

20. A noção de hipossuficiência e vulnerabilidade apresentam sua 

matriz dogmática no núcleo argumentativo da “necessidade”, conforme disposto 

no diploma nº 1.060/1950, art. 2o., parágrafo único, que sistematizou, com 

maior clareza, o ganho de experiência empírica advindo com a promulgação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
8 SANTOS, Sandra Aparecida Sá dos. A Inversão do Ônus da Prova: como garantia constitucional do devido 

processo legal. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 91-92. 
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das “Leis do Trabalho”, nas décadas de 1930-40, fazendo migrar para dentro 

da lógica processual e procedimental o reconhecimento de situações fático-

materiais: “Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros 

residentes no país, que necess i tarem  recorrer à Justiça penal, civil, militar ou 

do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necess i tado , para os fins legais, 

todo aquele cuja s i tuação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família.” Essa técnica – identificadora da necessidade, da vulnerabilidade e 

da situação – será espraiada e ampliada, reescrevendo parte considerável do 

ordenamento jurídico brasileiro e seu sistema probatório. 

 

Prova no direito brasileiro – a perspectiva funcional (iii): as tecnologias 
de dis tr ibuição dinâmica  do ônus e da prova indic iár ia  

 

21. Para tornar o regime probatório plenamente adequado às 

funções que deve cumprir, protegendo adequadamente os valores/interesses 

que o ordenamento sanciona, existem diversas tecnologias intra-sistêmicas, 

que o tornam mais calibrado, plástico e eficaz. Duas dessas técnicas, 

recepcionadas e revigoradas pelo ordenamento brasileiro, são a distribuição 

dinâmica do ônus da prova e a prova indiciária.  

22. A distribuição dinâmica do ônus da prova corresponde, em 

linhas gerais, à proposta de relativização da rigidez do mandamento 

encontrável, por exemplo, no Código de Processo Civil, art. 333. Em razão 

das tensões e modificações vivenciadas pelas sociedades, o ônus probatório 

deve ser distribuído na medida da capac idade de cada uma das partes  para 

a produção de de terminada prova . 9  Cabe ao aplicador determinar tal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
9  Veja-se aderente doutrina nacional tratando do tema, in MEDINA, José Miguel Garcia; 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral e Processo de Conhecimento, p. 209: “A sociedade e o 
direito material, consoante se observou, encontram-se em intensa transformação, razão pela qual a 
regra geral disposta no art. 333 do CPC, concebida para a realidade existente na década de 1970, 
não pode ser aplicada de modo inflexível, a qualquer hipótese, como se os sujeitos da relação 
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distribuição a partir do sopesamento das provas e da capacidade de cada parte 

para produzi-las, evitando encargos excessivamente gravosos, eventualmente 

inibidores da própria tutela protegida. Os valores desejados demandam os 

meios adequados. A inadequação de fins e meios é percebida, denunciada e 

superada dentro do sistema.10 

23. A prova indiciária, por sua vez, como ensinava há tempos 

JORGE AMERICANO, é técnica capaz de fazer o direito cumprir os seus 

fins materiais, evitando que o formalismo seja a armadura elegante da fraude 

ou da burla: “Em matéria de fraude, e, em geral, quanto à prova de todo ato 

em que se procurar iludir a outrem, admite-se como de grande relevo, não a 

prova incisiva, mas a certeza inferida de indícios e circunstâncias.”11  

24. Assim, visando ao cumprimento de fins maiores, o sistema 

probatório será mais uma vez funcionalizado, determinando-se que uma dada 

coleção de elementos cognitivos seja remontada de maneira a possibilitar-se 

um salto conclusivo lógico, com o que se chega ao resultado final, como 

rememorado por NOGUEIRA: “Indícios são certas circunstâncias que nos 

permitem chegar à verificação da existência de um fato. Por um raciocínio 

intelectual a partir do fato conhecido e demonstrado (indício) chega-se (por 

presunção) à demonstração de outro fato. (...) A prova indiciária ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
jurídica se encontrassem, sempre, em condições de igualdade (waffengleichhert). Diante disso, 
excepciona-se a regra disposta no art. 333 e permite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova 
quando, presentes certas circunstâncias, uma das partes estiver em melhores condições de produzir 
a prova do que outra. Dá-se, no caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova. O art. 6º, VIII da 
Lei 8.078/1990 consagra, textualmente, o princípio.”  

10  Cf. Fábio Konder COMPARATO. A transferência empresarial de tecnologia para países 
subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. In Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 77, pp. 277-291, jan. 1982. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66956/69566>. 

11 AMERICANO, Jorge. Código de Processo Civil do Brasil, p. 395. Por isso o Código de Processo Penal, 
art. 239, disporá: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com 
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 
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circunstancial tem o mesmo valor que as demais em face do princípio da livre 

convicção.”12 

25. A competência do praticante do ilícito, do abuso, da 

transgressão ou da violação para esconder-se, disfarçar seus rastros, não pode 

ficar sem resposta por parte do ordenamento, ainda mais quando se trata de 

um ente poderoso, profissional e burocraticamente organizado para tal (como 

uma grande corporação financeira fraudando o mercado de capitais; uma 

grande empreiteira fraudando licitação; um conjunto de grupos empresariais 

fatiando os mercados relevantes entre si para combinar preços; grupos de 

políticos e suas empresas financiadoras de campanhas eleitorais organizando 

transferências bancárias labirínticas; ou o Estado de exceção repressor 

especializado em eliminar seus adversários políticos). 

26. Por isso, entre tantos, GRECO FILHO afirma: “Nem 

sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram 

clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou 

é impossível. Nesses casos, o labor probatório se desenvolve com a prova 

indireta, cujo objeto são os fatos que não estão previstos na lei como 

geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre 

a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado 

pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indiciária, são os indícios, 

que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à 

conclusão de existência de outros fatos.”13 

27. É por essa razão que valores/interesses considerados pela 

sociedade como muito especiais, demandantes de enorme proteção 

institucional (em razão do estado de vulnerabilidade ou necessidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
12 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal com as modificações introduzidas pelas leis ns. 

7.209/84 e 7.210/84. São Paulo: Saraiva, p. 111. 
13 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 185. 
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verificados) terão a tecnologia da prova indiciária como seu cotidiano 

aplicativo, como já mencionado. 

28. O poder de polícia econômica que protege (i) o mercado de 

capitais, (ii) as condições de concorrência no mercado ou (iii) a sociedade 

contra a corrupção atuará, diuturnamente, tendo como instrumento a prova 

indiciária. Não usar a prova indiciária significa expor a sociedade a enormes 

riscos. Não usar a prova indiciária significa não proteger a sociedade. Não usar 

a prova indiciária significa entregar a sociedade para os realizadores do ilícito, 

do abuso, da transgressão ou da violação, premiando sua capacidade de 

esconder-se, de disfarçar as pegadas. Não usar a prova indiciária é levar o 

direito ao absurdo, e o absurdo é um limite intransponível para o 

intérprete/aplicador. 

29. A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Recurso 

Voluntário 13.264 (Processo CVM RJ-2009-13459), exercendo o poder de 

polícia para cuidar adequadamente do mercado de capitais brasileiro contra o 

uso de informações privilegiadas que distorcem preços anunciados e 

praticados, consagrou a seguinte pauta hermenêutica: “Exatamente em razão 

da dificuldade de obtenção de provas diretas em casos de insider dealing há que 

se recorrer a provas indiciárias.” 

30. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 

da mesma forma (entre outros, no Processo Administrativo nº 

08012.004039/1002-68), buscando proteger a sociedade brasileira contra a 

atuação de cartéis que distorçam o funcionamento do mercado, reconfirmou 

seu entendimento clássico sobre o tema: “Nesse contexto, mostra-se de 

fundamental relevância o recurso a provas indiciárias e circunstanciais que, 

ainda que de forma indireta, sejam capazes de constituir um conjunto 

suficiente robusto para gerar um convencimento por parte da autoridade 
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julgadora no sentido da configuração do ilícito. Sem o recurso a provas dessa 

natureza, a legislação repressiva acabaria por se tornar de todo inefetiva, 

deixando passar incólumes práticas altamente lesivas à economia e aos 

consumidores.”  

31. O e. STF, na Ação Penal 470, afirmou raciocínio similar para 

zelar contra atos de corrupção, como dá exemplo o voto do Ministro Luiz 

Fux: “São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a 

conclusão pela condenação”.  

32. A racionalidade estruturante das três categorias de decisão 

aqui exemplificadas é a mesma: (i) algumas realidades são muito complexas; 

(ii) alguns atores são profissionalmente treinados para não deixar pistas (pois 

seu intento é a. alterar a realidade de maneira inaceitável ao padrão 

civilizatório sufragado, b. não ser descoberto e c. jamais ser responsabilizado 

por tal alteração); (iii) a organização jurídica da verdade funcionaliza a análise 

probatória, permitindo a existência, validade e eficácia da decisão com coleção 

razoável de elementos, que leva em conta, justamente, que o “especialista na 

violação” é também “especialista em esconder a violação”.  

 

Prova no direito brasileiro – a perspectiva funcional (iv): 

microssistemas, topoi , inversão do onus probandi  e seus dois momentos 

(subjetivo/estático e objetivo/dinâmico) 

  
33. Microssistemas Constitucional-legais são uma das formas 

com as quais o Estado contemporâneo lida com os conflitos existentes dentro 

do seu espaço de soberania.  

34. Basicamente, correspondem à assunção de que o Estado é 

um espaço de organização da divergência e do conflito econômico-político e 

que, portanto, não tem condições de se organizar a partir de um único centro 

de interesse (uma única economia política) e sua respectiva forma jurídica (um 
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único diploma legal ou vários diplomas que organizam e protegem o mesmo 

centro de interesse). A cartografia do vocábulo Estado, como se sabe, aponta 

para status, que traz em si “condição”, “posição”, e, portanto, dinâmica, relação, 

muito mais do que a interpretação reificada e congelada seria capaz de 

denotar.14  

35. A internalização do conflito social na dinâmica estatal tende a 

trazer uma organização legislativa responsiva e aderente, expressa inúmeras 

vezes em microssistemas legais, que destacam indivíduos ou parcelas da 

população, reconhecem e atribuem direitos, organizam competências 

administrativas e estipulam regimes probatórios funcionalmente adequados a 

tais fins.  

36. Assim, um microssistema Constitucional-legal tenderá a ser 

integrado basicamente por (i) uma história social conflitiva, que leva à 

percepção de que uma das partes envolvidas é muito menos capaz, protegida 

ou apta do que a outra, identificando-se uma situação de vulnerabilidade e 

hipossuficência; e (ii) a emanação de um ou mais diplomas que reconhecem os 

direitos, organizam as posições jurídicas, estabelecem as estruturas 

administrativas e o regime probatório que servirão de instrumento à 

consecução de tais objetivos. Entre tais microssistemas Constitucional-legais, 

pode-se citar alguns com enraizamento nos conflitos sociais do final do século 

XIX (como o direito do trabalho ou antitruste) ou da segunda metade do 

século XX (como o direito ambiental ou do consumidor).  

37. Essa técnica de proteção dos mais fracos onde há um mais forte, 

dos singelos na sociedade complexa, do mundo da vida perante os sistemas, do vulnerável 

perante o apto a causa danos, encontrar-se-á de par com uma outra tecnologia 

jurídica, vertida à redução dos custos argumentativos, os topoi, instrumentos da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
14 OCTAVIANI, Alessandro. Hegemonia e Direito. In Alessandro OCTAVIANI. Estudos, Pareceres e 

Votos de Direito Econômico. São Paulo: Singular, 2014. 
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retórica jurídica marcados pela utilização de pontos de vista ou opiniões 

comumente aceitas (e cujo conhecimento transportado é moldável de 

acordo com as condições concretas do discurso e do tema tratado).15 Os topoi 

cumprem a função fundamental de balizar a aplicação de comandos gerais ao 

caso concreto, problema que se reduz, no limite, “a uma aposta nuclear”, 

pois são “expressões coaguladoras de sentido”.16 

38. Os topoi surgidos para incidir sobre as relações de 

hipossuficiência, de vulnerabilidade, tornam o custo de argumentação 

menores para o materialmente fragilizado. Aqui, o ordenamento é explícito: o 

mundo material já foi cruel demais com o hipossuficiente, com o vulnerável, 

para que ele ainda perca mais tempo com tantos custos argumentativos e 

procedimentais que o direito é capaz de proporcionar, especialmente aos 

desamparados.  

39. Com isso, elimina-se, pelo uso dos topoi, uma série de etapas 

da cognição, rumando-se mais cedo para a situação de justiça material e 

empiricamente fruível. Como mecanismo de concretização eficiente de 

comandos mais amplos, verificar-se-á uma grande gama de expressões 

integradoras de sentido de justiça, como in dubio pro reo, in dubio pro contribuinte 

(Estado capaz danificar o cidadão), in dubio pro segurado, in dubio pro operario ou 

pro misero (poder econômico capaz de causar dano a sua específica 

contraparte), in dubio pro consumatore ou in dubio pro natura (poderes econômico-

políticos capazes de causar dano à massa de interesses difusos, sem necessária 

unificação de centros de defesa, mas com grande relevância para o patamar 

civilizatório almejado).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
15 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Discurso e o Poder: Ensaio sobre a Sociologia da Retórica Jurídica. 

Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 17. 
16 OCTAVIANI, Alessandro. O CADE e a Hermenêutica Realista: Grupo Econômico para Fins de Direito 

Concorrencial, Participação Minoritária, Gestão Compartilhada e Fundos de Investimento (Homenagem a Fábio 
Konder Comparato), op. cit., p. 51. 
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40. Dessa maneira, com a utilização dos topoi que escancaram a 

hipossuficência, a vulnerabilidade, haverá um regime muito mais eficiente de 

inversão do ônus da prova. A forma de organização da atividade probatória 

comporta posições jurídicas, comportamentos imputáveis, não subsumíves 

aos limites da tecnologia “dever-responsabilidade”, característicos da 

obrigação. O ônus é distinto da obrigação e do dever, vez que o sujeito a ele 

vinculado não é, via de regra, submetido de modo cogente ao cumprimento 

de seu respectivo objeto (o que estrutura a incidência das categorias de dever e 

obrigação) e, desse modo, o não cumprimento do ônus não trará, de imediato, 

imposição de uma sanção jurídica, mas sim desvantagem jurídica. Eros GRAU é 

correto quando aponta que o incumbente do ônus atua em interesse próprio 

(podendo, então, por escolha própria, abandoná-lo): “(...) poderemos referir o 

ônus como vinculo que a lei impõe à vontade do sujeito como condição à 

obtenção ou conservação, pelo próprio sujeito, de um interesse seu.”17 

41. No sistema probatório, o ônus da prova ou onus probandi, 

corresponde, assim, à incumbência, juridicamente organizada, de demonstrar a 

veracidade dos fatos em seu favor alegados, que levará, caso não ocorra, a 

uma situação análoga (mas não juridicamente idêntica) ao descumprimento da 

obrigação, como esclarece CHIOVENDA: “Aunque, como ya se ha dicho 

con anterioridad, no se puede hablar propiamente de un deber de probar, sino 

tan sólo de una necesidad o carga, éste es el lugar adecuado para tratar de la 

materia, puesto que la falta de prueba da lugar a una situación jurídica análoga a 

la producida por el incumplimiento de un deber, ya que la parte a que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
17 GRAU, Eros Grau. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 

121. 
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corresponda la carga de probar suporta las consecuencias de la falta de 

prueba.”18  

42. Como regra geral de organização dessa atividade cognitiva, na 

lição internalizada em nosso ordenamento, “se puede decir: el actor debe 

probar los hechos constitutivos, esto es, aquellos hechos que normalmente 

producen determinados efectos jurídicos; el demandado debe probar los 

hechos impeditivos, esto es, la falta de aquellos hechos que normalmente 

concurren con los constitutivos, falta que impide a éstos producir el efecto 

que les es propio.”19 A internalização de valores/interesses especiais a serem 

protegidos pelo Estado determina, entretanto, que tal modelo geral seja 

refuncionalizado, ocorrendo, para que a sociedade se encontre em um patamar 

civilizatório mais avançado, a inversão do ônus da prova, que é, nessa perspectiva, 

uma das técnicas (em conjunto com a atribuição de direitos, organização 

formal e material de competências e burocracias especializadas, campanhas 

pedagógicas de advocacy etc.) do projeto civilizacional plasmado na 

Constituição Federal e seus diplomas concretizadores. 

43. O topoi in dubio pro..., invertendo o ônus da prova contra a 

parte materialmente mais forte da relação (capaz de causar danos e dotada de 

força para não ser incomodada), tem, para cumprir sua função 

adequadamente, duas estruturas temporalmente distitntas, que trazem efeitos 

jurídicos em momentos sequenciais. A primeira estrutura diz com a condição 

subjetiva da parte vulnerável ou hipossuficiente, e opera no início da cognição 

sobre seu patrimônio jurídico, organizando a distribuição do onus probandi; trata-

se do momento estático (status, condição) da atribuição ou incidência jurídica. A 

segunda estrutura diz com a condição objetiva, material, da atividade cognitiva 

levada a cabo para zelar pelo patrimônio jurídico da parte vulnerável, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

18 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, v. 3. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1954, p. 92. 

19 Idem, p. 102. 
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organizando os deveres e ônus de parte a parte, permitndo, a partir do 

cumprimento ou não de tais deveres e ônus, predicar conclusões e vereditos; trata-

se do momento dinâmico (movimento, mecânica das forças empregadas). No 

momento dinâmico, se houver dúvida quanto à interpretação do texto 

normativo, dúvida fática ou déficit probatório, serão resolvidas em favor do 

vulnerável (e contra aquele que, mesmo sendo mais bem equipado no mundo 

material, ainda assim permitiu que houvesse dúvida, a respeito da 

interpretação do direito ou dos fatos ocorridos). 

44. Essa técnica é absolutamente internalizada no direito 

brasileiro e, em verdade, em breve completará quase um século de rotina 

julgadora, como nos dão exemplos o direito do trabalho (com o in dubio pro 

operario), o direito do consumidor (com o in dubio pro consumatore) e o direito 

ambiental (com o in dubio pro natura).   

 

Direito do Trabalho: in dubio pro operar io  

 

45. O modo capitalista de produção estrutura-se com um conflito 

em seu centro, entre os detentores do capital e da força de trabalho. Nos 

países da primeira e segunda ondas de industrialização (Inglaterra, EUA, 

Alemanha, Japão), esse conflito tomou dimensões dramáticas, redesenhando o 

panorama político nacional e mundial. No Brasil, de industrialização tardia, 

esse conflito se reconfigura durante a década de 1930, quando foi forjada 

profunda mudança em nossa forma institucional. O regime conhecido como 

“República Velha” ou “República do Café com Leite” deixara de ser capaz de 

responder aos anseios da sociedade brasileira e entrara numa fase de tensões 

ou esclerose. Sua base nas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais passou a 

ser fortemente contestada, tendo como desfecho a “Revolução de 30”. As 

origens desse movimento, entretanto, podem ser traçadas de várias formas, 
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indo até o surgimento e desenvolvimento do “positivismo gaúcho”. As 

consequências de tal movimentação vieram a ser (i) o empuxo à 

industrialização pesada e (ii) à urbanização da mão-de-obra e sua consequente 

proteção por meio de uma série de leis, as conhecidas “Leis do Trabalho” ou 

“Leis Trabalhistas”. A profusão de leis trabalhistas e de cunho previdenciário, 

setorialmente organizadas, levou ao movimento de consolidação, gerando a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

46. Um dos núcleos discursivos dessa mudança institucional é a 

afirmação de que os trabalhadores, individualmente, não são contrapartes 

equânimes em relação aos seus contratantes. A realidade material do alastrado 

analfabetismo, ausência de serviços públicos nos grandes centros para onde se 

mudavam buscando os empregos gerados pela industrialização, ausência de 

substrato econômico mínimo, permitia a conclusão de que se estava diante de 

uma parte vulnerável em relação à outra.  

47. Assim, o direito do trabalho brasileiro organizou-se de maneira 

ampla e pervasiva, instituindo (i) posições jurídicas que derrogaram o direito 

contratual individualista, oriundo das codificações de inspiração novecentista, 

(ii) competências jurisdicionais e administrativas, amparadas em sólidas e bem 

montadas burocracias (a Justiça do Trabalho, os Ministérios do Trabalho e da 

Previdência, com suas diversas pessoas da administração indireta), e (iii) um 

regime probatório que sustenta, na ponta da cadeia, os objetivos gerais do 

sistema, permitindo que não sejam onerados indevidamente com os custos da 

prova justamente aqueles que o microssistema quer proteger, instituindo-se, o 

princípio do in dubio pro operario. 

48. Essa pauta hermenêutica – que concretiza 

particularizadamente os objetivos mais amplos do microssistema – está hoje 

plenamente amalgamada às estruturas julgadoras e implementadoras da 
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política jurídica trabalhista, consagrada em inúmeras súmulas, como as a seguir 

exemplificadas: 

 “Súmula nº 212 do TST 

DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA 
(mantido) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

O ônus de provar o término do contrato de 
trabalho, quando negados a prestação de serviço e o 
despedimento, é do empregador, pois o princípio da 
continuidade da relação de emprego constitui presunção 
favorável ao empregado.” 

“Súmula nº 338 do TST 

JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. 
ÔNUS DA PROVA (incorporadas as Orientações 
Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 
20, 22 e 25.04.2005 

I - É ônus do empregador que conta com mais 
de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na 
forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada 
dos controles de freqüência gera presunção relativa de 
veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por 
prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res. 
121/2003, DJ 21.11.2003) (...) (ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 
11.08.2003)”20 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
20 Essa lógica organiza toda a regulação trabalhista, como se vê em inúmeras outras decisões, sobre 

os mais variados aspectos cognitivos: 1. “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A 
ÉGIDE DA LEI Nº 11.496/2007 - VALE TRANSPORTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA QUANTO AO TRABALHO DO PORTUÁRIO – APTIDÃO DA PROVA. (...) O 
Tribunal Regional concluiu pela inversão do ônus da prova relativamente ao trabalho do 
portuário, para fins de obtenção do vale-transporte, com fulcro na aptidão da prova, tendo a Turma 
se limitado a afastar a alegada afronta literal aos arts. 818 da CLT e 333 do CPC, ante o caráter 
interpretativo da matéria. (...) Recurso de embargos não conhecido.” (TST - E-RR: 
35007120075020253  3500-71.2007.5.02.0253, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 
Julgamento: 04/04/2013, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 
DEJT 12/04/2013); 2. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DANO 
MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 
CULPA PRESUMIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Debate-se a responsabilidade da 
empresa quanto ao acidente de trabalho, ocorrido em manuseio de máquina. Sendo impossível ao 
empregado a produção de prova, deve-se adequar a apuração da culpa, por meio da 
inversão do ônus da prova, por ser mais fácil ao empregador comprovar sua conduta quanto 
ao fornecimento de segurança em sua empresa, afastando sua culpa no evento danoso. Não tendo, 
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49. Como se percebe, a aplicação do in dubio pro operario organiza 

(i) o início da atividade probatória (distribuindo o ônus para a parte mais 

estruturada da relação) e (ii) funciona como critério de organização para o 

final da atividade probatória (quando, existindo dúvida em relação ao direito 

ou ao fato, dec ide-se  em favor da parte vulnerável).  

 

Direito do Consumidor: in dubio pro consumatore  

 

50. A industrialização e urbanização da economia brasileira 

trouxeram uma grande diversificação de produtos e serviços ao mercado 

consumidor. Entretanto, não raro tais produtos ou serviços eram de qualidade 

inadequada e, pior, em algumas situações chegavam a colocar em risco a saúde 

dos que os consumiam. 

51. As formas clássicas do direito privado, remetendo aos vícios 

de formação do contrato, com fundamento no direito novecentista, idealizado 

para uma sociedade atomística, na qual os contratantes dialogam sobre sua 

vontade de realizar um acordo (formação do contrato), que depois terá suas 

prestações realizadas (execução do contrato), finalizando-se a relação 

(conclusão contrato), não eram capazes de ser o correto espelho de uma 

sociedade na qual as trocas simplesmente não aconteciam dessa maneira, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pois, se desvencilhado do ônus que milita em seu desfavor, presume-se a culpa e o consequente 
dever de indenizar (...).” (TST - AIRR: 72100-48.2007.5.15.0071, Relator: Kátia Magalhães Arruda, 
Data de Julgamento: 25/05/2011, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/06/2011); 3. 
“RECURSO DE REVISTA - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - NORMA COLETIVA - 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO OPERARIO . O Colegiado a quo, 
interpretando cláusula coletiva da categoria, decidiu que, diante da disparidade de interpretações, 
deve ser aplicado o princípio in  dubio  pro  operar io .” (TST - RR: 807004320095170003  80700-
43.2009.5.17.0003, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 12/06/2013, 
7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/06/2013); 4. “Há fundada dúvida a respeito do alcance da 
norma coletiva. Nesse caso, tem aplicação o princípio do in  dubio  pro  operar io , corolário do 
princípio da proteção. Assim, comportando a norma examinada mais de uma interpretação, há de 
se adotar aquela mais benéfica ao trabalhador, do que exsurge a natureza salarial que se reconhece à 
parcela – compensação orgânica. Recurso de revista conhecido e provido, no tema.” (TST - RR: 
1289002420035040013  128900-24.2003.5.04.0013, Relator: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 
Data de Julgamento: 17/09/2008, 3ª Turma, Data de Publicação: DJ 28/11/2008.) 
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inexistindo, na experiência concreta das compras cotidianas – necessárias e 

compulsórias da sociedade de massas – qualquer atividade minimamente 

próxima ao diálogo contratual. O capitalismo industrial massivo comprovava, 

diariamente, aos próprios operadores do direito forjados em cultura liberal-

atomística, que suas categorias de pensamento não se ancoravam em realidade 

vivida, mas em interpolações de textos antigos.  

52. Além disso, em diversos centros econômicos, na esteira de 

lutas sociais como as que inspiraram os direitos civis dos negros norte-

americanos ou a consciência ambiental contra a predação dos espaços 

naturais, surgiram movimentos de defesa dos consumidores, tendo suporte 

em figuras como Ralph Nader (com a publicação do best-seller de 1965, 

“Unsafe at Any Speed”, em que acusava a indústria automobilística de resistir 

à introdução de itens de segurança, como o cinto-de-segurança, para proteção 

de suas margens de lucro). 

53. Esses dois pressupostos formam a base do contemporâneo 

Direito do Consumidor brasileiro. Quando a ditadura militar cedeu espaço aos 

governos civis e realizou-se uma nova Constituinte, existia já uma base 

concreta para a reescrita das relações entre os fornecedores (em qualquer grau 

da cadeia) e os consumidores finais e, assim, o Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – CPDC sistematizou algumas das mais vibrantes 

experiências e sugestões existentes no mundo, criando um microssistema 

Constitucional-legal que (da mesma forma que o Direito do Trabalho) tem 

como função equiparar juridicamente os que não são equiparados 

materialmente, os vulneráveis aos aptos a causar danos.  

54. Foram criados (i) posições jurídicas, (ii) competências e 

corpos burocráticos e (iii) um regime probatório específico, em favor da parte 
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fraca, do hipossuficiente, do vulnerável. Inúmeras decisões concretizam os 

fins do sistema, como os exemplos abaixo:  

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE 
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA 
DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO 
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. 
POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA 
RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 

1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a 
autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão 
magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do 
cartão, nega a autoria dos saques. 

2. O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o 
pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece 
que a inversão do ônus da prova será deferida quando a 
alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for 
constatada a sua hipossuficiência. 

3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do 
consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não 
autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão 
do ônus probatório.” (STJ - REsp 1155770/PB, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/12/2011, DJe 09/03/2012) 

“DIREITO DO CONSUMIDOR (...). (...) VÍCIO 
DO PRODUTO. (...) RESPONSABILIDADE DO 
FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 
EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. 

3. (...) o ônus da prova quanto à natureza do vício 
era mesmo do ora recorrente, seja porque é autor da demanda 
(art. 333, inciso I, do CPC) seja porque se trata de relação de 
consumo, militando em benefício do consumidor eventual 
déficit em matéria probatória.” (STJ – REsp: 984106 SC 
2007/0207915-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 04/10/2012, T4 – QUARTA TURMA, 
Data de Publicação: 20/11/2012) 
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55. Da mesma maneira que ocorre no Direito do Trabalho, 

como se percebe, a incidência do topoi organiza os dois momentos da atividade 

probatória: o início, determinando a quem incumbe o ônus (momento 

subjetivo/estático), e o fim, dirimindo eventuais dúvidas em favor da parte 

vulnerável (momento objetivo/dinâmico). Dessa maneira, busca-se 

reequilibrar, em alguma medida, ainda que imperfeita, o desequilíbrio 

empiricamente verificado entre os polos relacionados. 

 

Direito Ambiental: in dubio pro natura  

 

56. O processo de urbanização e industrialização engendrou a 

apropriação e degradação de inúmeros espaços e recursos naturais nos países 

centrais. Nos países subdesenvolvidos ou periféricos, que haviam sido 

vitimados pela exploração colonial, a predação industrial-urbana articulava-se 

à sua ancestral colonialista/rural, o que trazia contornos ainda mais 

dramáticos. A percepção da fragilidade da vida na Terra, por conta do 

desenvolvimento dos aparatos nucleares e dos estudos sobre a erosão da 

biodiversidade21, integrou o quadro propício para uma série movimentações 

políticas, nos mais diversos níveis, como conferências da ONU ou 

organizações locais de preservação de riachos contaminados ou espécies 

ameaçadas.  

57. A dificuldade de o “atingido” (o meio-ambiente) manifestar-se 

só reforçou a necessidade de o ordenamento jurídico criar tecnologias capazes 

de organizar adequadamente sua proteção, o que, da mesma forma que os 

outros dois modelos protetivos sumariamente apresentados, estrutura-se com 

(i) uma história conflitiva, (ii) a percepção de uma grande vulnerabilidade, (iii) 

a inaceitabilidade de tais ameaças, (iv) a confecção de um sistema finalístico, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
21  Cf., passin, Alessandro OCTAVIANI. Recursos genéticos e desenvolvimento: os desafios furtadiano e 

gramsciano. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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de atribuições de posições jurídicas, criação de burocracias e organização do 

regime probatório em favor do vulnerável.  

58. Assim, no Brasil, após um longo percurso de proteções 

parciais, organizadas legislativa ou administrativamente, a Constituição Federal 

estruturou uma política orgânica de proteção ao “meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado”, cuja concretização, como não poderia deixar de 

ser, ocorre também pela inversão do ônus da prova no momento inicial e 

final:  

“(...) DANO AMBIENTAL. (...) PRINCÍPIO 
IN DUBIO PRO NATURA . (...)  

4. As normas ambientais devem atender aos fins 
sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a 
integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio 
pro natura .” (STJ - REsp 1367923/RJ, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
27/08/2013, DJe 06/09/2013) 

“CIVIL AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO 
COM MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. (...) PRINCÍPIO 
DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 
ONUS PROBANDI  NO DIREITO AMBIENTAL. 
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA . (...)  

6. Como corolário do princípio in dubio pro 
natura, ‘justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo 
para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o 
ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da 
interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da 
Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução’ 
(REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente 
gerou o dano ambiental a comprovar ‘que não o causou ou que a 
substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente 
lesiva’ (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min.  Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJe 14.12.2009)”. (STJ - REsp 883.656/RS, Rel. 
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Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012)22 

59. Como se vê – seguindo o padrão dos microssistemas surgidos 

para proteger o vulnerável –, a aplicação do in dubio pro natura organiza a 

divisão inicial do trabalho probatório, imputando-o à parte mais estruturada 

da relação e (ii) organiza o momento final da atividade probatória, em que, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
22 Da mesma maneira que nos exemplos dos microssistemas anteriormente mencionados, a inversão 

funciona nos momentos subjetivo/estático e objetivo/dinâmico: 1. “DIREITO AMBIENTAL E 
PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. (...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 
CABIMENTO. (...) 2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de 
titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza 
indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação 
jurisdicional de extrema complexidade. 3. O Tribunal local, em face da complexidade probatória 
que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e 
financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento.” (STJ - AgRg no 
REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, 
DJe 11/03/2014); 2. “(...) PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. (...). II - Aquele que cria 
ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal 
contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. III - Cabível, 
na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém 
o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6º, 
VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei nº 7.347/85.” (REsp 1049822/RS, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009); 3. “(...) 
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS 
ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS 
DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. 
(...) INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA  DA NORMA AMBIENTAL. (...) 2. A 
legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser 
interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, 
a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo 
princípio in  dubio  pro  natura  (...).” (STJ, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA); 4. “(...) MULTA POR DANO 
AMBIENTAL – (...) PERÍCIA - DANO AMBIENTAL – DIREITO DO SUPOSTO 
POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 3. O 
princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem 
supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância 
lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ - REsp 1060753 SP 
2008/0113082-6, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 01/12/2009, T2 – 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2009); 5.  “(...) DIREITO CIVIL E DIREITO 
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. REDUÇÃO DA PRODUÇÃO 
PESQUEIRA. (...) PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
CABIMENTO. PRECEDENTES. (...) 4. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe 
a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua 
conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.” 
(STJ – AREsp 206748 SP 2012/0150767-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
Data de Julgamento: 21/02/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2013).  



ALESSANDRO OCTAVIANI 
Professor de Direito Econômico e Economia Política 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário 

Largo São Francisco, 95, Centro – São Paulo-SP 
E-mail: aleoctaviani@gmail.com 

existindo dúvida em relação a direito ou fato, dec ide-se  em favor do 

hipossuficiente ou vulnerável. 

 

III. O microssistema do Direito à Memória Nacional e à Verdade e o 
sistema probatório cogente 

 

60. O século XX foi marcado pela existência de regimes 

autoritários. Os regimes imperialistas contavam com aparatos de violência 

para manter suas possessões coloniais; quando o conflito de classes acirrou-se 

internamente no núcleo orgânico da economia capitalista, não raras vezes a 

saída interna também foi autoritária ou toalitária; a rivalidade entre tais 

potências levou à eclosão de duas guerras mundiais; a sequência das guerras 

quentes foi a guerra fria, fonte do espraiamento de ainda mais regimes 

autoritários mundo afora, a partir das pressões dos dois eixos centrais e das 

configurações internas dos países coadjuvantes. O século XIX findou com a 

Belle Époque e uma grande fé nas ciências e nos direitos do homem; a 

democracia e o liberalismo, forças da razão, poderiam trazer progresso e paz; 

o século XX iniciou-se com o “eclipse da razão”, vendo o desfile de Estados de 

exceção. 

61. O Estado de exceção, em suas variadas e distintas formas, tem 

algo que lhe é característico: a incerteza para o subordinado (que pode ser um 

indivíduo ou uma coletividade inteira) sobre os aspectos mais elementares de 

sua existência. Se for classificado como “inimigo”, “adversário”, “subversivo”, 

“hostil”, “traidor” ou algum outro sinônimo da gramática da exceção, o 

subordinado será submetido ao espetáculo de derretimento das garantias 

formais, de evaporação das expectativas razoáveis, de erosão do conceito de 

civilização. O catalogado com esse carimbo sombrio vivenciará “a banalidade 

do mal”. 
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62. No caso brasileiro, o Estado de exceção instalado após o golpe 

militar de 1964 apresentou todo o repertório básico: danos físicos (fatais ou 

parciais, ao perseguido ou a pessoas próximas), psicológicos e morais (ao 

perseguido ou a pessoas próximas), financeiros (ao perseguido, a pessoas 

próximas e unidades empresárias entendidas como suportes do “inimigo”). A 

agressão física, a tortura, a mutilação, o estupro, a morte. A cassação dos 

direitos políticos, a censura, o encarceramento e o exílio. A ameaça, a pressão, 

o isolamento, a ironia. A demissão do emprego, a devassa nas contas pessoais, 

os boicotes que quebram a empresa, a exclusão das oportunidades 

econômicas.  

63. A vítima do Estado de exceção violador dos direitos 

humanos passa a ser vulnerável em todas as esferas: na esfera das suas 

relações trabalhistas, na esfera de suas relações contratuais, na esfera de sua 

intimidade física, na esfera de sua imagem pública. A vítima do Estado de 

exceção violador dos direitos humanos é um caso extremo de vulnerabilidade, 

que supera em muito a vulnerabilidade da situação do empregado ou a 

vulnerabilidade da situação de consumidor, por exemplo. Seu patrimônio 

jurídico é erodido por inúmeros flancos; tal erosão persiste ao longo de muito 

tempo. A vítima do Estado de exceção violador dos direitos humanos tem 

contra si um aparato profissionalmente organizado para perseguir, que conta 

com suportes técnicos (médicos emissores de “laudos”; acusadores e juízes 

em procedimentos “investigatórios” e “purificadores” em que a defesa é uma 

farsa; meios de comunicação para amedrontar a sociedade sobre o “perigo dos 

inimigos” e a “bondade do regime de exceção”). Contra si, a vítima tem o 

poder político, o poder econômico e o poder ideológico mobilizado em torno 

do Estado de exceção violador dos direitos humanos. A vítima do Estado de 

exceção violador dos direitos humanos é um caso extremo de 

vulnerabilidade: é o caso de hiper-vulnerabilidade; a vítima do Estado de 
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exceção violador dos direitos humanos é mais do que hipossuficiente, é 

hiper-hipossuficiente.   

64. É por conta dessa realidade dramática vivenciada pela vítima 

do Estado de exceção violador dos direitos humanos que o Estado 

Democrático de Direito que lhe sucede estabelece, com a mesma lógica que 

protege o trabalhador com o in dubio pro operario, o consumidor com o in dubio 

pro consumatore e o meio-ambiente com o in dubio pro natura, o in dubio pro victima. 

65. Esse topoi auxiliará a reorganizar minimamente o patrimônio 

jurídico vilipendiado pelo Estado de exceção violador dos direitos humanos. 

É certo que a tortura nunca deixará de ter sido sentida, que o membro 

amputado nunca retornará, que o estupro não deixará de ter sido praticado, 

que a vida não retornará ao assassinado, que os anos perdidos na carreira 

profissional não retornarão aos demitidos, que o ente perdido enquanto se 

estava no exílio não voltará para receber um abraço que nunca pôde ser dado. 

A estrutura humana da vítima do Estado de exceção, na sua dimensão física, 

psicológica, social, financeira e como ser histórico não tem como retornar ao 

que era, tornar-se indene, como a técnica reparadora tradicional tem a pretensão 

de fazer. Entretanto, o Estado Democrático de Direito que sucede o Estado 

de exceção violador dos direitos humanos instala um programa que zela pelo 

patrimônio jurídico da vítima, a fim de que os danos sejam, ao menos, em 

cada uma das dimensões do patrimônio jurídico vilipendiado, minorados. 

66. Os danos causados pelo Estado de exceção violador dos 

direitos humanos distendem-se no tempo, e esse é um dos aspectos mais 

cruéis da “banalidade do mal”. O mal, banalizado, não se esgota em seus atos 

imediatos. Continua a aspergir seus filhotes para muito além do instante em 

que praticado. É assim, por exemplo, que Frei Tito verá o Delegado Fleury 

aparecer-lhe em visões assustadoras, muito depois das torturas dilacerantes e 

muito longe do Brasil. O torturador aparecerá na mente do torturado, em 

Paris ou Lyon, deixando a certeza, nessa vítima do Estado de exceção violador 
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dos direitos humanos, de que nunca mais o mal cessaria de existir, a ponto de 

a opção menos sofrida ser o fim da própria vida da vítima.  

67. A tecnologia de gerenciar danos que se protraem no tempo, 

danificando patrimônios jurídicos como um continuum, está incorporada ao 

ordenamento.23 O microssistema do Direito à Memória Nacional e à Verdade 

apenas amplia o escopo, escala e conteúdo civilizatório dessa técnica, seguindo 

a senda rotineira dos microssistemas análogos, acima comentados: (a) 

reconhecer e atribuir direitos, (b) organizar competências administrativas e (c) 

estipular regimes probatórios funcionalmente adequados aos fins. 

68. O microssistema do Direito à Memória Nacional e à Verdade 

(a) atribui direitos de recomposição do patrimônio jurídico da vítima da 

ditadura, por exemplo, em sua estrutura psíquico-social 24 , familiar 25 , 

financeira26 e histórica27; (b) institui competências administrativas que devem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
23 A proteção do vizinho contra os efeitos da infiltração distendidos no tempo (e não compreendidos 

como realizados em único evento) ou a consideração de que o sinistro de surdez é gerado pela 
sucessão de microtraumas, e não por um único e espetacular evento, são dois exemplos de programas 
jurídicos de cuidado com os efeitos prolongados no tempo, em nossa jurisprudência: 1. “Ademais, a 
infiltração é fato contínuo, oriunda da reiterada omissão do apelante, e se estende no tempo, 
persistindo até a época da propositura da ação.” (TJRJ; Apelação Cível no 0040151-
79.1995.8.19.0001 – Des. Celia Meliga Pessoa – Décima Oitava Câmara Cível – 24/01/2012); 2. 
“Por isso é que as conclusões pretorianas se inclinaram à equiparação do acidente pessoal à 
sucessão de microtraumas causadores de lesões incapacitantes, até que este se tornou o 
entendimento predominante. As cláusulas de seguro que prevêem indenização nos casos de evento 
externo súbito, involuntário e violento, abrangem, portanto, também as lesões originárias de danos 
causados por microtraumas, que afetam o portador pouco a pouco, e terminam aparecendo 
subitamente, quando já em estado avançado.” (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 418.347 – SP; 
2002.0026121-8; RELATOR: MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR).   

24 Lei 10.559/2002, arts. 1o., IV. 
25 Lei 9.140/95, art. 1o.: “São reconhecidos como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que 

tenham participado, ou tenham sido acusadas de participação, em atividades políticas, no período 
de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, 
achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias.” 

26 Constituição Federal, no art. 8º. do ADCT: “É concedida anistia aos que, no período de 18 de 
setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos 
que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos 
pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao 
cargo, emprego, 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, respeitadas as 
características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os 
respectivos regimes jurídicos.” Cf. Lei 9.140/95, arts. 4º., III, 10, 11; Lei 10.559/2002, arts. 1o., II, 
III e V, 3º. a 9º.  
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concretizar tais direitos28 e (c) institui o regime de prova adequado aos fins 

protegidos, consagrando o in dubio pro victima. A “Convenção Internacional 

para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Forçado” 

(assinada pelo Brasil em 2007) ou as exarações do Comitê de Direitos 

Humanos do “Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos”, de 1966 

(Decreto nº 592/92), ao afirmarem a inversão do ônus da prova ou a sua 

distribuição dinâmica contra o agressor, apenas adensam uma perspectiva de 

presunções contra o Estado de exceção violador dos direitos humanos 

espraiada pelo ordenamento brasileiro, que, por sua vez, repete padrões 

mundialmente utilizados contra ordens opressoras cujas práticas foram 

reconhecidas como odiosas, por atentatórias à dignidade de qualquer 

integrante da espécie humana.  

69. A Lei 9.140/95, que “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 5 de outubro de 

1988”, utiliza-se de sistema de presunções contra o Estado de exceção 

violador dos direitos humanos em tudo semelhante ao utilizado no precedente 

do caso “Mary Clark”, de 1821, nos EUA, que consagrou a tecnologia 

presuntiva para afastar a argumentação dos donos de escravos que afirmavam 

existir, entre eles e seus trabalhadores, “contratos voluntários de longo prazo 

legitimamente assinados”.  

70. A prática costumeira dos empresários donos de escravos era 

de tal modo visível – e a consciência sobre a degradação que suas práticas 

traziam era de tal modo acumulada – que pairava, de início, contra si, suas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Constituição Federal, art. 212; Lei 10.559/2002, arts. 1º., I, 2º.; Lei 12.527/2011, 5º., 10 e 11; Lei 

12.528/11, 1º., 4º. 
28 Lei 8.159/91, art. 18; Lei 9.140/95, arts. 4º., 5º.; Lei 10.559/2001, art. 12; Lei 12.527/2011, arts. 

15, 16 e 17; Lei 12.528/11, art. 1º.  
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declarações, documentos e argumentos, a presunção de que eram mentiras, parte de 

sua maquinaria social de aniquilamento da liberdade e dignidade humana. A 

ordem econômica escravocrata sulista, por ser odiosa, iniciava qualquer 

argumentação jurídica tendo que provar que todos os seus atos não eram mentirosos, 

porque se sabe que a ordem social opressora é também uma máquina 

geradora de mentiras, e é insuportável viver com tais mentiras em uma 

sociedade civilizada, como firmou o precedente: “It may be laid down as 

general rule, that neither the common law nor the Statutes in force in this 

State recognize the coercion of a specific performance of contracts (...). Such 

a performance, if enforced by law, would produce a state of servitude as 

degrading and demoralizing in its consequences, as a state of absolute 

slavery; and it enforced under a goverment like ours, which aknowledges a 

personal equality, it would be productive of a state of feeling more 

discordant and irritating than slavery itself.”  

71. Nessa lógica, em razão de uma conduta sabidamente praticada, 

ergue-se um sistema de presunções, o que, de resto, o ordenamento brasileiro veio 

a realizar de maneira massiva, com as categorias de “boa-fé objetiva” (Código 

Civil, art. 422; Código de Proteção e Defesa do Consumidor, art. 4o., III), 

“ilícito por objeto” (Lei de Defesa da Concorrência, art. 36) ou 

“responsabilidade objetiva” (Código Civil, art. 927). Em todos esses casos, 

independentemente da divergência que possa exisitr em relação ao nível da 

presunção, o patamar argumentativo mínimo da categoria jurídica é a existência 

de um conjunto de presunções, que operará em um específico sentido 

interpretativo/aplicativo, protegendo de maneira mais contundente, portanto, 

um dos polos. O núcleo das categorias jurídicas acima é cristalino: práticas 

geram, por si só, consequências; práticas reiteradas geram presunções 

jurídicas.  

72. A primeira e óbvia presunção contra o Estado de exceção 

violador dos direitos humanos é a de que ele provavelmente fez o que 
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estava organizado para fazer e rotineiramente fazia. Outras presunções, 

derivadas dessa, dizem com as consequências das rotineiras ações do Estado 

de exceção violador dos direitos humanos em relação a suas vítimas, como a 

presunção de que estas morreram quando em contato com tal aparato (Lei 

9.140/95, art. 1o.): “São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos 

legais, as pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de 

participação, em atividades políticas, no período de 1961 a 5 de outubro de 

1988, e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, 

achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias.”29 

73. Como se percebe, o in dubio pro victima apresenta uma 

logicidade indisputável: presume-se que a máquina profissionalizada em 

encontrar, torturar e matar seus adversários realizou sua tarefa, pois lá estava 

para realizá-la, dispondo de meios, disposição e oportunidade para tanto. É 

pela mais singela razão que o ordenamento jurídico brasileiro presume que os 

adversários da máquina ditatorial foram mortos pela máquina ditatorial: 

porque a máquina ditatorial matava seus adversários. É por esta mesma razão 

que o precedente do caso “Mary Clark” consagrou a presunção de que os 

trabalhadores eram escravos (e não “trabalhadores livres com contratos de 

longo prazo legitimamente assinados”): porque eles eram escravos. 

74. Assim como o in dubio pro operario, o in dubio pro consumatore ou 

in dubio pro natura, que apresentam efeitos em dois momentos distintos, no 

início (para a distribuição do onus probandi) e no final (para a decisão, 

determinando-a em favor da vítima em caso de dúvida sobre o direito ou 

fatos), o mandamento in dubio pro victima também opera nesses dois 

momentos, com as mesmas características. Essa organização jurídica da 

verdade, funcional ao específico fim de descobrir e valorar o que o Estado de 

exceção violador dos direitos humanos realizou, utilizar-se-á com denodo das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
29 Presume-se também a boa-fé da família que pede o reconhecimento, como morto, de seu ente 

desaparecido, na Lei no 9.140/1995, art. 12. 
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tecnologias internalizadas e rotinizadas no sistema probatório, como a da 

prova indicidária, aptas a revelar o que foi planejado para não ser descoberto, 

a conectar o que foi planejado para parecer separado.  

75. A organização jurídica da busca da verdade nesse 

microssistema inicia-se, como é óbvio, pela verdade a respeito das relações 

entre os atores envolvidos, da mesma maneira que se sabe que um 

empregador está organizado para guardar os registros ou que um fornecedor 

está organizado para seguir especificações das normas técnicas da mercadoria 

que produz. Destarte, jamais um ato de qualquer órgão do Estado 

Democrático de Direito (de qualquer de seus Poderes, exercendo quaisquer de 

suas funções) poderia partir de pressuposições que sejam mentiras, como por 

exemplo “A ditadura militar não perseguia seus inimigos”, “A ditadura militar 

não torturava seus inimigos”, “A ditadura militar não matava seus inimigos”, 

“A ditadura militar não planejava suas ações contra seus inimigos”, “A 

ditadura militar não se utilizava das dependências do Estado para executar 

seus planos contra seus inimigos”, “A ditadura militar não se articulava com 

outras ditaduras para executar seus planos contra seus inimigos” etc. O 

Estado Democrático de Direito deve partir de um patamar de cognição sobre 

a realidade que já está sobejamente provado, trazendo presunções que 

operam contra o Estado de exceção violador dos direitos humanos, pelo 

simples motivo de que são verdades: “A ditadura militar perseguia seus 

inimigos”, “A ditadura militar torturava seus inimigos”, “A ditadura militar 

matava seus inimigos”, “A ditadura militar planejava suas ações contra seus 

inimigos”, “A ditadura militar se utilizava das dependências do Estado para 

executar seus planos contra seus inimigos”, “A ditadura militar se articulava 

com outras ditaduras para executar seus planos contra seus inimigos” etc.  

76. Tal organização jurídica da busca pela verdade, como se 

percebe, só repõe o patamar mínimo que qualquer atividade cognitiva sobre 

os fatos deve ter, fazendo funcionar adequadamente os dois momentos da 
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inversão do onus probandi nas relações de vulnerabilidade, o inicial 

(subjetivo/estático) e o final (objetivo/dinâmico). A primeira estrutura 

imputativa diz com (a) a condição subjetiva da vítima do Estado de exceção 

violador dos direitos humanos, hiper-vulnerável, (b) opera no início da 

cognição sobre seu patrimônio jurídico, e (c) organiza a distribuição do onus 

probandi. A segunda estrutura diz com (a) a condição objetiva, material, da 

atividade cognitiva levada a cabo para zelar pelo patrimônio jurídico da vítima, 

(b) organiza os deveres e ônus atribuíveis às partes, permitndo, (c) a partir do 

cumprimento ou não de tais deveres e ônus, predicar conclusões. 

77. O primeiro momento (que organiza a distribuição do ônus da 

prova) deriva da condição subjetiva do sujeito de direito vítima do Estado, 

situação de hipossuficiência que será comprovada por inúmeros meios (livros 

de história, matérias jornalísticas, depoimentos, informações em posse dos 

órgãos do Estado, conhecimento comum e generalizado) ou decidida 

presunção normativa. Identificada essa condição, ab initio o ordenamento 

organiza a busca da verdade, determinando a distribuição do ônus para o 

Estado e seus eventuais tentáculos. 

78. Após esse primeiro elemento organizativo da atividade 

cognitiva, adentra-se no segundo momento (objetivo/dinâmico), que avaliará 

o conjunto de deveres e ônus cabíveis a cada parte, permitindo uma 

manifestação final justamente em razão do cumprimento ou não desses 

deveres e ônus. 

79. O microssistema Constitucional-legal do Direito à Memória 

Nacional e à Verdade institui uma série de deveres ao Estado. Em caso de não 

cumprimento de tais deveres no que respeita à particularizada relação 

analisada, tem-se que, na dinâmica da atividade probatória, de maneira objetiva, o 

efeito jurídico é concluir-se favor do ponto de vista oposto, favorável ao 

hiper-vulnerável, pois não teria cabimento que o Estado, submetido a deveres 
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e não os cumprindo, obtenha, dessa desídia, vantagem, ainda mais contra a 

vítima de violações da máquina ditatorial. 

80. Tais deveres objetivos do Estado, estruturados em uma 

série de comandos do microssistema Constitucional-legal do Direito à 

Memória Nacional e à Verdade, são: 

(i) deveres de informação (informações que o 

Estado deve preservar, organizar e tornar acessível),  

(ii) deveres de investigação (investigações 

amplas que o Estado deve realizar, de maneira simultaneamente 

contextual e detalhada),  

(iii) deveres de acatamento e cumprimento das 

prerrogat ivas normativamente atribuídas aos cidadãos sujeitos 

de direitos e posições jurídicas. 

81. Além desse critério decisório no momento 

objetivo/dinâmico (o cumprimento ou não de deveres normativamente 

estabelecidos, cujo não cumprimento libera como efeito a decisão em favor da 

vítima) para a manifestação do Estado (que pode ter caráter declaratório, 

constitutivo ou condenatório, e ser emanada por qualquer dos poderes no 

exercício de qualquer de suas funções), há outros, relativos (i) à existência de 

provas indiciárias ou (ii) à existência de declarações, por parte do próprio 

Estado, sobre os fatos analisados (dado que havendo (a) declarações de órgãos 

do Estado brasileiro em favor da vítima, (b) declarações do Estado brasileiro 

divergentes ou em sentidos distintos ou (c) estado de dúvida nas declarações 

do Estado brasileiro, os efeitos também são o de tornar a manifestação final 

favorável à vítima, pois a dúvida, como visto na farta jurisprudência, em suas 

várias formalizações, opera-se em favor da vítima). 
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Deveres de informação do Estado: preservação, organização, gestão e 

acesso 

 

82. O microssistema Constitucional-legal do Direito à Memória 

Nacional e à Verdade institui para o Estado deveres de informação, 

envolvendo preservação, organização, gestão e acesso. O Estado tem 

inúmeras informações que podem auxiliar a atividade probatória, bem como a 

responsabilidade de, preservando-as, trazê-las à luz. Se não cumprir tais 

deveres, dinamicamente, objetivamente, automaticamente, não cumpre com 

seu ônus probatório, levando a manifestação final favorável à vítima, que não 

poderá, por absurdo, ser penalizada por inanição do Estado. 

83. A Constituição Federal determina o dever do Estado de 

preservação, organização, gestão e acesso informacional, para que se garanta a 

cultura da Nação, nos termos comandados pelo art. 216, 2o.: “Constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: (...). § 2º - Cabem à administração pública, na 

forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela necessitem.” A politica nacional de 

arquivos públicos e privados, organizada pela Lei 8.159/91, é explícita em 

relação ao dever do Estado de preservar e gerenciar adequadamente os 

documentos de que dispõe (art. 1o.); seu art. 7o. determina que “os arquivos 

públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no 

exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções 

administrativas, legislativas e judiciárias.” O dever de gerenciar essa 

documentação está grafado nos arts. 17 e 26: “A administração da 
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documentação pública ou de caráter público compete às instituições 

arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.”; “Fica 

criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao 

Arquivo Nacional, que definirá a politica nacional de arquivos, como órgão 

central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).”  

84. São inúmeros os documentos existentes sob a gestão da 

política nacional de arquivos, referentes ao período da ditadura militar, pois o 

Decreto 5.584/2005 organizou “o recolhimento ao Arquivo Nacional dos 

documentos arquivísticos públicos produzidos e recebidos pelos extintos 

Conselho de Segurança Nacional – CSN, Comissão Geral de Investigações – 

CGI e Serviço Nacional de Informações – SNI, que estejam sob a custódia da 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.” Essa imensa documentação, 

objeto do Decreto 5.584/2005, submete-se aos ditames acima (de 

preservação, organização, gestão e acesso), como também outros mananciais 

(eventualmente sobrepostos), como os descritos por reportagem do jornal 

Folha de São Paulo de 23/09/2011 (“Arquivo sigiloso de órgão de segurança 

tem 70 mil papéis”, informando que o Gabinete de Segurança Institucional 

da Presidência da República – GSI relatou ao Senado Federal que gerencia 

mais de 69.000 documentos sigilosos, subdivididos em quatro categorias: 2 

ultrassecretos, 4.116 secretos, 56.644 confidenciais e 8.344 reservados) ou pela 

doutrina especializada (“[...] constam de tais acervos várias espécies de 

documentos, desde impressos, processos, microfilmes, microfichas, 

fotografias, mapas, plantas e desenhos correspondentes, com 

aproximadamente 9.926.000 páginas de textos. Até 2009, o Arquivo Nacional 

já contava com 11.468.676 páginas de texto em termos de documentos 

atinentes a este período de exceção, sendo que a Coordenação Regional do 

Arquivo Nacional, no Distrito Federal, vem recebendo outros fundos 

documentais similares, recolhidos, até 2009, 39 acervos, com 1.291.775 metros 
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lineares, 220.000 microfichas e 84 rolos de microfilmes [ou 16.258.676 de 

folhas de documentos], abrangendo o período de 1934/2009.”30  

85. O dever de preservação, organização, gestão e provimento de 

acesso de informações referentes ao período da ditadura por parte do Estado 

é Constitucional, legal e administrativamente organizado 31 , apresentando 

como contrapartida o dire i to  de amplo acesso , pois o Direito à Memória 

Nacional é um direito de todo e qualquer cidadão integrante da Nação, 

dado que integra o patrimônio cultural brasileiro, nos termos do já 

exposto art. 216 da Constituição Federal.  

86. Por isso a Lei 8.159/91 determina, em seus arts. 4o. e 5o.: 

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos (...).”; “A Administração Pública franqueará a 

consulta aos documentos públicos (...).”; o Decreto 5.584/2005, art. 10, no 

mesmo sentido, concretiza: “Recolhidos ao Arquivo Nacional, os documentos 

referidos no art. 1o. deverão ser disponibilizados ao público (...).”. A Lei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
30 LEAL, Rogério Gesta. A difícil relação entre o direito fundamental à informação e o acesso aos 

documentos produzidos pelo regime militar brasileiro. In Revista de Direito Brasileira - RDB, v. 1, n. 
1, 2011, p. 104. 

31 Para poder cumprir adequadamente a função de reparação econômica, a informação é essencial, 
sendo esse o fundamento da regra versada na Lei 10.559/2002, art. 12:, § 3o., 4o. e 5o.: “Para os fins 
desta Lei, a Comissão de Anistia poderá realizar diligências, requerer informações e documentos, 
ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir os processos e 
requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas 
nos arts. 4o e 5o nos casos que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. 
§ 4º As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de 
anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da 
Administração Pública e quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas, ressalvada a 
disponibilidade orçamentária. § 5º  Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a 
Comissão de Anistia poderá requisitar das empresas públicas, privadas ou de economia mista, no 
período abrangido pela anistia, os documentos e registros funcionais do postulante à anistia que 
tenha pertencido aos seus quadros funcionais, não podendo essas empresas recusar-se à devida 
exibição dos referidos documentos, desde que oficialmente solicitado por expediente administrativo 
da Comissão e requisitar, quando julgar necessário, informações e assessoria das associações dos 
anistiados.” 
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12.527/2011, nos termos do art. 3o., destina-se a “assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação”, subordinando (art. 1o., parágrafo 

único) todos os Poderes, de todas as esferas da Federação, em todas as suas 

dimensões (assemelhando a tais, ainda, quaisquer entidades que “recebam 

recursos públicos” e esclarecendo que “Cortes de Contas” e “Ministério 

Público” integram a latitude da hipótese de incidência). Nos termos de seu art. 

5o., “é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão”, e, nessa senda, o art. 10 estipula que “qualquer 

interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e 

entidades referidos no art. 1o.”, devendo (art. 11) “o órgão ou entidade pública 

autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”, “não 

podendo ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais” (art. 21), uma vez “as 

informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem 

violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.” O art. 32 

dispõe que “Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I – recusar-se a fornecer informação requerida nos 

termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa (...).”  

87. Em síntese, o Estado tem o dever de preservar, organizar, 

gerir e disponibilizar toda documentação de que dispõe sobre o período da 

ditadura militar, bem como todo e qualquer interessado tem direito de acesso 

a tal documentação.  

88. Se a vítima ou qualquer interessado na memória nacional 

realiza pedido de acesso à informação e o Estado lhe nega, descumprindo seus 

explícitos deveres, tal conduta é critério para que o ato do Estado (com 
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qualquer dos conteúdos que possa ter – declaratório, constitutivo ou 

condenatório –, de qualquer de suas esferas, em qualquer de suas funções) 

resolva-se em favor da vítima ou do interessado e contrariamente ao 

Estado de exceção.32 

89. O Estado, de posse de toda a documentação acima 

mencionada (e outros mananciais certamente existentes), tem o dever de 

catalogá-la e disponibilizá-la à vítima.  

90. Se não o faz por desídia administrativa, desorganização 

interna, preguiça das equipes envolvidas, atuação de grupos intra-estatais que 

atuam à margem da lei ou qualquer outra razão, não é a vítima quem deve 

arcar com as consequências, mas sim o Estado de exceção e seus 

súcubos.  

91. Tome-se como exemplo fato publicado no sítio eletrônico da 

Comissão Nacional da Verdade no dia 15 de novembro de 2014: 

“Exército ocultou documentos procurados pela 
CNV em Hospital do Rio 

(...) A Comissão Nacional da Verdade tomou 
conhecimento da operação de busca e apreensão realizadas 
ontem (14/11) pelo Ministério Público Federal e a Polícia 
Federal no Hospital Central do Exército (HCE) em Benfica, Rio 
de Janeiro. O coordenador da Comissão, Pedro Dallari, recebeu 
telefonema do procurador da República Antônio Cabral, que 
relatou a operação. 

A CNV considerou graves duas constatações feitas 
pelo MPF: a de que aquela unidade do Exército ocultou da 
comissão documentos que foram objeto de diligência conjunta 
da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Verdade do 
Rio realizada em 23 de setembro deste ano e a informação de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
32 Não deixa de ser espantoso ao intérprete ter que se debruçar sobre tal problema e formalizar tal 

conclusão, que, pela sua obviedade, deveria estar rotinizada em cada ato de cada operador que lida 
com tal microssistema ou, mais amplamente ainda, que lida com a Constituição Federal de 1988.  
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que membros e integrantes da delegação foram objeto de 
investigação preliminar daquela unidade militar. 

Na ocasião da visita ao HCE, membros das duas 
comissões se reuniram com o diretor do hospital, general Vitor 
Cesar, e este informou não dispor dos prontuários médicos 
do período investigado pela Comissão. Entretanto, a 
diligência do MPF constatou a existência de prontuários de 
1940 à 1969 e de 1974 à 1983. 

Na diligência, o MPF encontrou uma pasta com 
nomes, fotografias e informações de integrantes das duas 
comissões. A CNV esclarece que, a pedido do ministério da 
Defesa, uma lista somente com nomes foi enviada previamente 
para a confecção de crachás para facilitar o acesso de todos às 
dependências do hospital. 

Hoje de manhã, o coordenador da CNV comunicou o ocorrido 
ao Ministro da Defesa, Celso Amorim, e solicitou providências 
da pasta para o rápido esclarecimento dos graves fatos apurados 
pelo MPF. Os fatos apurados pelo MPF serão objeto da reunião 
do colegiado da CNV na próxima quarta-feira (19/11) em São 
Paulo.”	  

92. Se os fatos relatados são verdadeiros, tem-se situação na qual 

um serviço estatal operou o bloqueio, desaparecimento ou ocultação de 

documentação sobre vítima do Estado de exceção, cujo resultado final pode 

ser a falta dessa informação para a atividade cognitiva.  

93. Essa falta de informação, derivada da ação ou omissão do 

Estado, deve operar contra a vítima do Estado de exceção?  

94. É evidente que não. 

95. Deve o patrimônio jurídico de Raul Amaro Nin Ferreira ser 

ainda mais diminuído porque o Estado perpetra o não fornecimento de 

informações e documentos?  

96. Não há como o Estado expedir ato jurídico que diminua o 

patrimônio jurídico da vítima (por exemplo, considerando-a uma “não 
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vítima”) se, antes, não cumprir seu dever de encontrar, catalogar, gerenciar e 

disponibilizar todos os documentos de que dispõe sobre a pessoa. 

97. O inverso seria punir a vítima por falha do próprio 

Estado em cumprir seu dever. O benefício advindo da própria torpeza é 

rechaçado com toda veemência: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Com 

muito mais intensidade, no direito público, no qual o Estado é estruturado 

para ser o guardião da boa-fé social e coletiva, não se admite algo semelhante.  

98. Decidir de modo diverso, punindo-o com uma diminuição de 

seu patrimônio jurídico por conta da falta de informação a cargo do Estado, 

significaria o acúmulo de diversos danos, estendidos por quase quatro 

décadas: primeiro, o Estado de exceção mata a vítima; depois, impede que a 

verdade venha à tona durante anos; finalmente, declara-se que ela não foi 

vítima, porque não há informações suficientes, dado que o Estado impediu que 

viessem à luz. Essa interpretação, que esmigalha o patrimônio jurídico 

da vítima ao longo de quase meio século, sugando-o de toda dignidade 

e finalmente exaurindo-o por completo, é uma ignomínia. Sua lógica 

implementa na vida material uma manifestação da barbárie, e perpetua, agora 

com formalização e dignidade jurídica, a “banalidade do mal”.  

99. Esse “eclipse da razão” é repudiado pelo Estado 

Democrático de Direito. 

 

Deveres de investigação do Estado: amplas, contextuais e detalhadas 

 

100. O microssistema Constitucional-legal do Direito à Memória 

Nacional e à Verdade institui para o Estado deveres de investigação, que 

devem ser amplas, contextuais e detalhadas.  
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101. O comando Constitucional do art. 216 só pode ser 

concretizado, inúmeras vezes, se houver procedimento investigatório, pois a 

verdade resta oculta, sob um manto que deve ser desvelado.  

102. Assim, a partir dos comandos cogentes para a organização 

jurídica da verdade envolvendo vítimas do Estado de exceção (in dubio pro 

victima e suas consequências), a atividade probatória deve partir do que é 

verdade (a existência, atuação eficaz e efeitos da máquina repressiva, articulada 

a seus métodos justificadores – imprensa favorável ou controlada, julgamentos 

por órgãos explicitamente políticos ou por profissionais sem 

disposição/condição de confronto, médicos legistas certificadores de suicídios 

em quaisquer situações etc.) e aprofundá-la. Por isso, entre outras, a Lei 

12.528/2011 cria mecanismos que obrigam o Estado a atuar de maneira 

ampla, contextual e detalhada.  

103. O órgão Comissão Nacional da Verdade – como integrante 

da Administração que é – tem sua atuação determinada cogentemente pela 

Constituição e pela Lei, apresentando como objetivos (art. 3o.) “esclarecer os 

fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos 

mencionados no caput do art. 1o.”, “promover o esclarecimento circunstanciado 

dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de 

cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior”, “identificar e tornar 

públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à 

prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput do art. 1o. e 

suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade”, 

“encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação 

obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos 

mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 1o. da Lei nº 9.140/95”, 

“colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de 

violação de direitos humanos”, “promover, com base nos informes obtidos, a 
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reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem 

como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações”.  

104. Além disso, a partir dos comandos cogentes sobre sua 

atividade probatória (in dubio pro victima e seus integrantes, como provas 

indiciárias), as informações sobre os fatos e circunstâncias deverão ser 

buscadas por todos os meios disponíveis, como determina o art. 4o., ao 

afirmar que a CNV poderá “receber testemunhos, informações, dados e 

documentos”, “requisitar informações, dados e documentos de órgãos e 

entidades do poder público, ainda que classificados em qualquer grau de 

sigilo”, “convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam 

guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados”, 

“determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de 

informações, documentos e dados”, sendo “dever dos servidores públicos e 

dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade”.  

105. Tais mecanismos de proteção do patrimônio jurídico da 

Nação (a verdade e a memória sobre seu passado) e da vítima do Estado de 

exceção não significam, por óbvio, que, em razão da inversão do ônus da 

prova e da utilização das provas indiciárias, o Estado repressor e seus atores 

não têm espaço de argumentação. Somente significa que não poderão 

argumentar como se o passado não existisse tal qual se sabe que existiu.  

 

Deveres de submissão do Estado: prerrogat ivas  dos cidadãos 
 

106. Os comandos do Direito à Memória Nacional e à Verdade 

instituem para o Estado deveres de acatamento e cumprimento das 

prerrogativas normativamente determinadas aos cidadãos, sujeitos de direitos e 

posições jurídicas.  
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107. Instala-se, de maneira obrigatória para Comissão e seus 

integrantes, um regime no qual qualquer cidadão tem a “prerrogativa” de 

“solicitar” ou “prestar” informação, nos termos explícitos do art. 4o., 6o.: 

“Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato 

revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de solicitar ou 

prestar informações para os fins de estabelecimento da verdade” 

108. O cidadão – qualquer cidadão, não importa seu vínculo 

com a vítima, sua faixa censitária, a proximidade pessoal com o membro da 

CNV, a Faculdade onde tenha cursado Direito ou qualquer outro critério 

imaginável – é plenamente empoderado, tendo a “prerrogativa”, a 

“praerogativa”, dos que, na antiga Roma, afirmavam sua posição antes dos 

outros. 

109. Assim, o não acatamento de prerrogativa de cidadão por 

parte do Estado durante o momento dinâmico da inversão do onu probandi é 

critério para que a manifestação final dê-se em favor da vítima, 

contrariamente ao Estado desobediente à Lei.  

 

Deveres de submissão do Estado: contraditório com as vítimas ou 
interessados substancialmente realizado 

 
110. As manifestações do Estado sobre as vítimas da ditadura 

devem ser submetidas ao exercício do contraditório, material e 

substancialmente considerado, em função dos vulneráveis e da melhor 

investigação possível a seu respeito.  

111. O processo de formação da verdade do Estado Democrático de 

Direito é necessariamente plural, consistentemente o inverso da formação da 

verdade no Estado de exceção, dominada pelo poderoso de turno, seus 
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apaniguados ou algum órgão burocrático dominado pelo iluminado de 

plantão. 

112. O processo de formação da verdade do Estado 

Democrático de Direito no microssistema do Direito à Memória Nacional e à 

Verdade estrutura-se com (a) espaço para que as diversas hipóteses sobre a 

atuação do Estado contra suas vítimas sejam recebidas e debatidas pela 

Comissão Nacional da Verdade e (b) que os questionamentos 

substancialmente respondidos, em tempo hábil para que, de fato, estabeleça-se 

o contraditório entre as vítimas ou qualquer interessado e o Estado, não como 

mera retórica legitimadora, mas como prática legitimadora da verdade que se vai 

anunciar. 

113. Falhas e vícios formais na construção dessa prática vibrante 

do contraditório (como receber petições e não responder ao longo da 

investigação ou não receber interessados para audiências) significaria que a 

verdade que o País viria a receber de seu Estado seria aquela realizada por 

minúscula equipe, o que, em comparação com a totalidade das possibilidades 

de fontes da verdade existentes no Brasil (Constitucional e legalmente 

legitimadas para sua construção), significaria enorme perda, em afronta clara 

ao comando constitucional insculpido no art. 216. 

114. A equipe da Comissão Nacional da Verdade não pode ser 

considerada “dona” da verdade, mas “facilitadora” para que a verdade emerja. 

Essa é sua função e o contraditório vibrante com as vítimas e os interessados 

o seu instrumento.   

115. Uma prática procedimental em que, por exemplo, a 

Comissão Nacional da Verdade receba, em dada investigação, diversas 

petições ou pedidos de audiência (instrumentos para a concretização do 

contraditário com a qualidade exigida para o tipo de direito tutelado), não 
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responda ao longo do prazo em que conduz a investigação e, ao final, 

apresente “sua verdade”, está absolutamente distante, de facto e de iure, dos 

mandamentos incidentes. 

116. Entre o Estado de exceção que não permite o contraditório 

e a degradação do contraditório por sua concepção e prática meramente 

formal, o Estado Democrático de Direito brasileiro consagrou, no 

microssistema analisado, a prática de um contraditório vibrante, 

substancial, que deve envolver as vítimas, todo e qualquer interessado e suas 

representações coletivas.  

117. Tais comandos geraram, inclusive, uma série de convênios e 

instrumentos de cooperação que explicitamente afirmam a prática de construção 

colaborativa de hipóteses e investigação, de modo a que tais deveres não sejam 

mera formalidade, devendo ganhar corpo e materialidade concreta, 

formalizados pela Resolução CNV 04/2012, que “dispõe sobre a articulação 

entre os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e demais comissões de 

natureza semelhante”, afirmando-se em seu art. 1o. que “a Comissão Nacional 

da Verdade promoverá contínua cooperação e intercâmbio de informações 

com as Comissões Estaduais (...) visando à eficácia dos procedimentos 

investigatórios (...).”  

118. Por meio de seu sítio eletrônico, por exemplo, a CNV 

informa: “A Comissão Nacional da Verdade tem estabelecido parcerias 

formais com comissões da verdade criadas tanto no âmbito do Legislativo ou 

do Executivo. Bons exemplos são as parcerias com a Comissão da Verdade 

Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo, Comissão Estadual de 
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Memória e Verdade Dom Helder Câmara, de Pernambuco, e a Comissão da 

Verdade do Rio.”33 

119. Tais deveres de procedimento materialmente colaborativo com as 

vítimas ou quaisquer interessados são traduzidos concretamente, portanto, em 

prestações reais, como (a) respostas em tempo razoável ao que encaminha o 

questionamento (e, certamente, jamais respostas somente ao final da 

prestação, o que caracterizaria burla formal ao comando geral e às expectativas 

legítimas emanadas dos convênios específicos) ou (b) audiências e reuniões 

para discutir hipóteses de investigação com os interessados no decorrer do 

levantamento de informações. Se as agências administrativas abrem-se para o 

contraditório ao longo de sua prestação, instaurando um procedimento também 

democrático, sob pena de verem suas emanações serem reformadas pelo 

Poder Judiciário, o que se dirá de órgãos que estão lidando com os mais 

delicados e fugidios dos elementos de um patrimônio jurídico, que são a 

informação, a intimidade, a memória e a consideração histórica sobre 

indivíduos e, assim, da própria Nação brasileira?  

120. Certamente a qualidade do contraditório para uma tutela com 

esse grau de delicadeza é ainda mais exigente. O contraditório como mero 

formalismo (bloquear o diálogo ao longo do procedimento, para oferecer 

“uma lista de respostas” na manifestação final, ou conduções procedimentais 

similares, como as que são reiteradamente reformadas pelo Poder Judiciário 

brasileiro34) significa a frustração material da garantia, o que deve ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
33 Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/index.php/parcerias>. Acesso em: 18 de novembro de 

2014. 

34 Entre tantos exemplos, cf.: “AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RESSARCIMENTO. SUS. 
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO RESSARCIMENTO PELA ANS. 
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IRRETROATIVIDADE DA LEI No. 
9.656/98. (…) 2. No que se refere à assertiva de que não foi enviada à recorrente a discriminação 
dos procedimentos realizados ao beneficiário da operadora, adoto o entendimento da 
jurisprudência pátria que diz: ‘O procedimento administrativo instituído para o ressarcimento 



ALESSANDRO OCTAVIANI 
Professor de Direito Econômico e Economia Política 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário 

Largo São Francisco, 95, Centro – São Paulo-SP 
E-mail: aleoctaviani@gmail.com 

rechaçado, dado que terá sido meio/instrumento insuficiente para o 

atingimento dos fins. 

 

IV. O “Caso JK” e a distribuição do onus probandi : momento 
subjetivo/estático e objetivo/dinâmico 

 

121. O próximo passo da presente consulta é verificar se o 

sistema probatório brasileiro e os critérios cogentes acima relatados foram 

aplicados ao “Caso JK”, a partir da extensa documentação encaminhada pelos 

Consulentes.  

122. Para tal, a primeira tarefa hermenêutica é verificar se ao ex-

Presidente Juscelino Kubitschek cabe a condição de vítima do Estado de 

exceção. Se sim, operar-se-á a inversão do ônus em razão da condição de 

hiper-vulnerabilidade (momento subjetivo/estático). Após esse passo, deve ser 

analisado o cumprimento do onus probandi de maneira dinâmica, inquirindo, in 

casu, sobre (i) o cumprimento dos deveres do Estado acima detalhados, (ii) as 

evidências colacionadas e (iii) o grau de certeza ou dúvida existente nas 

declarações do Estado sobre o caso.  

123. Trata-se, na presente sessão, de avaliar os fatos descritos a 

partir do regime jurídico incidente.    

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
obedece aos ditames da Carta Política de 1988, assegurando às operadoras o direito de ampla defesa 
e do contraditório, uma vez que a cobrança somente é efetuada após a apreciação definitiva dos 
recursos apresentados, onde o interessado pode impugnar os valores cobrados e o suposto 
atendimento pela rede pública de saúde, sendo certo que as resoluções editadas posteriormente 
pela ANS observaram os aludidos princípios, revelando-se perfeitamente adequado a tal finalidade’. 
(TRIBUNAL – SEGUNDA REGIÃO / APELAÇÃO CÍVEL – 345297)” (AC 
2002.72.04.005577-5/SC, Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, 3a. T/TRF4, Unânime, J. em 
30.10.2007, D.E. 21.11.2007) 
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Primeiro filtro – Distribuição inicial do onus probandi   
Momento subjetivo/estático da inversão do ônus da prova:  

Juscelino Kubitschek foi vítima da ditadura? 
 

124. Juscelino Kubitschek foi cassado em 8 de junho de 1964. 

No dia 03 de junho de 1964, na qualidade de Senador eleito pelo Estado de 

Goiás, pronunciou discurso com o seguinte conteúdo: “Na previsão de que se 

confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do 

meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir, desta Tribuna, algumas 

palavras à Nação Brasileira. Faço-o agora, para que – se o ato de violência vier 

a consumar-se – não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado 

que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. (...) Neste momento, 

sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial e a iníqua 

perseguição que me estão movendo. (...) Se me forem retirados os direitos 

políticos – como se anuncia em toda parte –, não me intimidarei, não deixarei 

de lutar. Do ponto de vista da minha biografia, só terei de que me orgulhar 

desse ato.”35 

125. No dia 8 de junho de 1964, o Estado de exceção emanou o 

seguinte decreto:   

“Decreto de 8 de Junho de 1964 
 

Cassação de mandato e suspensão dos direitos 
políticos do Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

O Presidente da República, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único do artigo 
10 do Ato Institucional de 9 de abril de 1964 e tendo em vista 
indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve: 

     Cassar o mandato legislativo e supender os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
35 Para o áudio com o discurso na íntegra, cf. <http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-

cia/audio-historico-imperdivel-o-ex-presidente-juscelino-kubitschek-sabendo-que-ia-ser-cassado-se-
dirige-pela-ultima-vez-ao-povo-brasileiro/>. Acesso em: 18 de novembro de 2014.  
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direitos políticos por dez anos do Senador Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. 

 Brasília, 8 de junho de 1964; 143º da 
Independência e 76º da República. 

H. CASTELLO BRANCO   

Milton Soares Campos”  

(Diário Oficial da União - Seção 1 - 8/6/1964, 
Página 4828 [Publicação Original]). 

 
126. A partir desses acontecimentos, em brevíssima síntese, após 

a cassação de seus direitos políticos e a nota encaminhada por Juscelino à 

imprensa36, ocorreu sua partida para o exílio no dia 13 de junho de 1964 

(período em que viveria nos França, Portugal e EUA); em retorno ao Brasil, 

foi incluído como investigado nos Inquéritos Policial-Militares – IPMs do 

ISEB e do Partido Comunista, marcados por suas famosas sessões 

intermináveis de interrogatórios, que lhe trouxeram sérios problemas de 

saúde; foi encarcerado quando da expedição do Ato Institucional no. 5 e alvo 

de ininterrupto monitoramento pelos corpos de espionagem do regime militar 

e dos EUA. 

127. Assim, para fins de aplicação do primeiro filtro em relação à 

incidência do regime do in dubio pro victima, não resta dúvida: o ex-Presidente 

Juscelino Kubitschek foi perseguido pelo Estado de exceção e enquadra-se no 

critério subjetivo de vulnerabilidade, sendo o onus probandi distribuído, ab initio, 

em seu favor, contra o Estado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
36 “No instante em que a iniqüidade se consuma e me obriga ao silêncio – cassando-me o mandato 

de senador conferido pelo bravo povo goiano e retirando-me os direitos políticos –, quero pedir 
aos brasileiros que não se deixem um só momento impressionar com as calúnias e as mentiras que 
os inimigos jurados da democracia certamente hão de continuar atirando sobre mim. Saibam os 
brasileiros que daqui por diante só não lhes falarei, e só não me defenderei, se fizerem silenciar a 
minha voz. (...) Minha atitude diante da agressão a que me submetem é de serena tranqüilidade. Sei 
que o tempo confundirá os meus inimigos gratuitos, sufocará os ódios e restaurará a justiça e o 
sentimento de grandeza.” 
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128. A busca da verdade no presente caso deve ser juridicamente 

organizada a partir do in dubio pro victima, dinamicamente englobando o 

patamar cognitivo37 de presunções que pesam contra o Estado de exceção violador 

dos direitos humanos e a tecnologia das provas indiciárias, como visto.  

129. Esse é pano de fundo a partir do qual deve ser analisado o 

segundo momento da inversão do onus probandi, o filtro objetivo/dinâmico, 

que engloba, in casu, três perguntas nucleares:  

(i) os deveres do Estado, acima detalhados, foram 

concretamente cumpridos?;  

(ii) quais são as provas indiciárias disponíveis?;   

(iii) quais são as declarações do Estado brasileiro já exaradas e 

qual o sentido? 

 

Segundo filtro – Exercício do onus probandi  
Momento objetivo/dinâmico da inversão do ônus da prova:  

(I)- O Estado cumpriu seus deveres? 
 

Deveres de informação sobre a vítima: disponibilizar todas as 
informações solicitadas que detém sobre a vítima em seus arquivos 

 

130. Os documentos fornecidos pelas consulentes apontam que 

os deveres de informação do Estado não foram cumpridos pela Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, segundo as comunicações com protocolos de 

25 de julho de 2014, 22 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 2014.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
37 Como visto acima, as seguintes proposições são integrantes desse patamar cognitivo básico: “A 

ditadura militar perseguia seus inimigos”, “A ditadura militar torturava seus inimigos”, “A ditadura 
militar matava seus inimigos”, “A ditadura militar planejava suas ações contra seus inimigos”, “A 
ditadura militar se utilizava das dependências do Estado para executar seus planos contra seus 
inimigos”, “A ditadura militar se articulava com outras ditaduras para executar seus planos contra 
seus inimigos” etc. 
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131. Por seu grau de detalhamento e esclarecimento sobre as 

informações e documentos requeridos ao Estado, serão transcritos abaixo 

amplos trechos de tais comunicações: 

“São Paulo, 24 de julho de 2014 
 
(...) 
 
À Comissão Nacional da Verdade 
 
(...)  
 
Como se sabe, o Estado brasileiro está obrigado a tornar 

públicos e acessíveis todos os documentos de que disponha em seus arquivos – 
todos os seus arquivos – referentes a violações dos direitos humanos, nos termos 
indubitáveis da Lei 12.527/2011, conhecida como ‘Lei de Acesso à Informação’: 
(...) 

 
Para o cumprimento de suas finalidades subordinadas à 

concretização do direito à verdade e à memória, a Comissão Nacional da Verdade 
conta com inúmeros deveres-poderes, inclusive atinentes a todo regime documental 
acima relatado (...). (...) 

 
Assim, em razão do acima exposto, nos termos das normativas 

acima mencionadas, a bem do cumprimento das funções públicas, respeitosamente 
requer-se de V. Sas.: 

 
1. a concretização das providências para (...) obtenção de 

informações e documentos, (...) necessárias ao desíginio de chegar à reconstrução 
histórica definitiva no Caso JK, organizadas na Tabela Anexa; 

 
(...) 
 
2. a obtenção e disponibilização de qualquer outro arquivo 

de titularidade ou posse do Estado, em qualquer esfera federativa ou 
administrativa que diga respeito a Juscelino Kubitschek. (...)” 

 

“São Paulo, 22 de Agosto de 2014 

 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV  

A/C: Coordenador Dr. Pedro Dallari 

Hoje, 22 de agosto de 2014, completam-se 38 anos da morte do 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. (...) O Grupo de Trabalho Juscelino 
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Kubitschek do Largo São Francisco (‘GT-JK’ – organização da sociedade civil 
brasileira com a finalidade de conhecer a história do País) e a Comissão da Verdade 
do Estado de São Paulo ‘Rubens Paiva’ apresentaram, em 25 de julho de 2014, a 
esta CNV, ofício com plano de trabalho e uma série de diligências essenciais a 
serem executadas e documentos a serem analisados, sem os quais nenhuma 
declaração final sobre o caso terá qualquer legitimidade. Serve o presente para 
reiterar tais pedidos e afirmar que as investigações do caso JK continuarão, pois 
não pertencem a um grupo, a um partido, a uma comissão, a um intelectual, a um 
familiar. A verdade de um povo pertence a todos os integrantes desse povo, das 
presentes e futuras gerações, e um país digno se constrói com o conhecimento da 
verdade.”  

 

“São Paulo, 31 de agosto de 2014 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 

A/C: Coordenador Pedro Dallari 

(...)  

i. Até o presente momento, as manifestações da CNV não 
sistematizaram os documentos oficiais e não oficiais disponíveis sobre a relação 
entre a ditadura militar e JK. Tais documentos podem iluminar circustâncias do 
período, auxiliando sobremaneira a compreensão do próprio fato, como inclusive 
tem ocorrido em outros casos investigados por esta CNV e pelo Estado brasileiro.   

ii. Como é sabido, a ditadura civil-militar brasileira produziu 
manifestações oficiais que denotam de maneira intensa seu modus operandi, e, por 
este motivo, são certamente um robusto indício do grau de liberdade com que se 
enxergavam os agentes do Estado, livres para o planejamento e execução dos seus 
atos. Localizar, catalogar e sistematizar essa documentação é, do ponto de vista 
historiográfico, um procedimento técnico adequado para garantir a elevada 
qualidade dos resultados da investigação fática sobre um caso concreto. (...) 

iii. A relação entre JK e a ditadura, portanto, deve ser 
detalhadamente documentada, indo-se em busca de todas as fontes possíveis, razão 
pela qual o Estado Democrático de Direito brasileiros deve fornecer todos os 
documentos de que dispõe sobre o caso JK. 

iv. Com tal procedimento técnico de investigação e 
reconstrução, os elementos que cercam a cassação de JK, as circustâncias de sua 
morte e a eventual ligação com o aparato do Estado brasileiro devem ser 
detalhadamente descritas: Em que postos ou posições estavam aqueles militares que 
cassaram JK na data próxima à morte? Com que grupos mantinham relações? Qual 
era sua rede? Quais suas articulações com os acusados de outras mortes, no Brasil e 
na América Latina? Do lado de JK, quem estava com ele no momento da cassação e 
nos momentos que antecederam a sua morte? Como reagiram? O que fizeram? Tais 
pessoas e redes podem contextualizar o ambiente e, portanto, o campo de ação e 
limites dos envolvidos? 
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v. Este trabalho de pesquisa e sistematização deve ser 
completado pela CNV. 

vi. Os Inquéritos Policiais Militares – IPMs (referentes ao 
ISEB, ao Partido Comunista e especificamente a JK) foram o instrumento 
preferencial dos militares para atacar a saúde psicológica do Presidente Juscelino, 
demonstrando, por outro ângulo, até onde se sentiam livres para, de público, 
realizar ataques. Sua sistematização detalhada é também passo reconstrutivo 
necessário, infelizmente ausente até o momento. As acusações contra JK 
poderiam levar seus adversários a tomar as medidas que foram tomadas contra os 
que sofreram as mesmas acusações? Quais são, portanto, as acusações e o destino 
dos que sofreram as mesmas acusações? Esse é um veio de pesquisa que pode ser 
revelador, uma vez que, a partir dele, pode-se encontrar um padrão de 
comportamento do regime, entre acusações perpetradas e injúrias sofridas, como é 
comum às corporações que racionalizam a máquina repressiva, tornando-a eficiente 
do ponto de vista operacional e aceitável a seus operadores do ponto de vista moral.  

viii. Sendo a criação de padrões de operação de linchamento 
simbólico e depois sua sanção em outros terrenos (jurídico, financeiro ou físico – 
parcial ou fatal) eventualmente uma necessidade de aparatos repressivos massivos e 
complexos, como o que se montou no Brasil após 1964, a pesquisa sobre tal aspecto 
torna-se essencial à investigação técnica sobre o caso JK. 

ix. É medida basilar que a CNV use a competência que lhe 
determina para (a) requerer e disponibilizar todos os Inquéritos Policial-Militares – 
IPMs em que JK foi investigado, (b) identificar as acusações de que foi vítima, (c) 
quem são os demais acusados, (d) quais são as acusações de que foram vítimas, (e) 
o que aconteceu com tais acusados, (f) quem eram os envolvidos com tais 
operações, (g) suas conexões e (h) os métodos utilizados. 

x. O ‘Relatório Figueiredo’ é outro documento importante 
para a reconstrução desse contexto, principalmente porque Figueiredo está em 
posição-chave, juntamente com  Golbery do Couto e Silva, nos acontecimentos 
aqui investigados.     

xi. Figueiredo vem de uma família de radical oposição política 
a Getulio Vargas e ao getulismo, esteve envolvido nos acontecimentos traumáticos 
de 1954-64, envolveu-se na montagem e gerenciamento da máquina de 
informação da repressão, o que o teria levado a participar de ampla investigação 
sobre JK, sob determinação de Costa e Silva, tendo elaborado extenso relatório 
que também pode ser revelador do campo de ação e pretensões dos militares em 
relação a JK. Além disso, sendo o autor de tal relatório e depois chefe do setor de 
informações, relacionado com outras agências de repressão do Cone Sul e 
futuramente general presidente do Brasil, qual era a visão que Figueiredo tinha de 
JK? O que deixou registrado? O que sentiu à vontade para escrever? Com quem 
compartilhava suas impressões e movimentos políticos, interna e externamente? 
Outros militares participaram da elaboração de tal relatório? Quais eram suas 
conexões?  
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xii. A CNV até o momento não fez menção ao ‘Relatório 
Figueiredo’. É dever do Estado brasileiro empreender todos os esforços para 
disponibilizar o ‘Relatório Figueiredo’ sobre JK, a fim de que qualquer 
declaração sua sobre o ocorrido guarde legitimidade. 

xiii. O ‘Caso Para-Sar’ deve ser também documentado, uma 
vez que, explicitamente, militares agentes do Estado se organizaram para 
assassinar o Presidente Juscelino Kubitschek: quem eram eles? Quais suas 
conexões? Quais as relações entre tais agentes e outros agentes investigados nas 
circunstâncias do caso JK? Quais suas relações internacionais? Seus métodos? 
Como se embrenharam e se enraizaram no aparato estatal? Onde estavam no 
momento da morte? Qual era sua capacidade de atuação no momento da morte?  

xiv. Existem documentos que demonstram o monitoramento 
de JK no exterior, bem como os relatos de sua secretária Maria Alice Gomes 
Gerengas. Qual a profundidade desse monitoramento? Quem foram os envolvidos 
em tais monitoramentos? Quais seus percursos durante a ditadura? Quais as 
conexões internacionais que possuíam? Existem documentos em países do exterior? 
Qual a imagem de JK fabricada pela ditadura para tais países? Essa imagem cria o 
quadro mental legitimador de quais ações práticas em outros campos? O alcance de 
tal monitoramento persistiu depois do exílio? Os agentes eram os mesmos? O grau 
de informação detido pelo Estado brasileiro era o mesmo? Qual a fragilidade de JK 
perante tal esquema de espionagem e de rastreamento de seus passos íntimos? Qual 
o grau de esforço que esse esquema deveria despender, se optasse por punições 
físicas, parciais ou totais? 

xv. Por isso, faz-se necessário investigar jurisdições com 
tradição em manter e disponibilizar seus documentos secretos, a bem da 
história e da verdade, como os EUA e a França. (...) 

xii. O remédio contra tais equívocos encontrados na 
manifestação preliminar da CNV até o momento é certamente a ampla e profunda 
realização de atividades instrutórias, que sistematizem os documentos existentes 
(...). 

 

132. O acima relatado, fundamentalmente, aponta que inúmeras 

informações, documentos e diligências sobre o “Caso JK” foram 

pleiteados. O dever do Estado de preservar, organizar, gerir e garantir acesso 

a informação foi exaustivamente exposto acima. 

133. No caso concreto, o Estado, por meio da Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, não deu acesso a tais informações, além de 

sequer ter dado qualquer resposta aos questionamentos. 



ALESSANDRO OCTAVIANI 
Professor de Direito Econômico e Economia Política 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário 

Largo São Francisco, 95, Centro – São Paulo-SP 
E-mail: aleoctaviani@gmail.com 

134. A própria CNV, em seu sítio oficial, por meio da 

manifestação de seu colaborador Dr. Wagner Gonçalvez, em 27 de março38, 

confirma a ausência de documentos, sua desorganização e falta de acesso: “As 

Forças Armadas não forneceram informações e/ou dados ou apresentaram 

quaisquer documentos relevantes à CNV sobre o período da Ditadura Militar 

(1964/1985), apesar das requisições. Como até hoje não foram 

disponibilizados todos os documentos da Ditadura ao Arquivo Nacional e os 

que foram nem todos estão digitalizados, eventualmente, será possível 

esclarecer melhor o comportamento estranho de JK antes do acidente. Tinha 

voo marcado para Brasília e foi de carro para o Rio de Janeiro, sem falar para 

seus amigos de São Paulo o seu verdadeiro destino (…).” 

Como imputar à vítima essa situação, declarando algo em seu 

desfavor? 

135. Se o Estado não fornecer todos os documentos 

disponíveis e solicitados sobre o “Caso JK”, dos quais acima se teve uma 

sequência exemplificativa bastante sólida, jamais poderá emitir 

manifestação contrária à vítima, como já afirmando quando nos referimos 

ao caso do Hospital Militar, no qual foi perpetrado bloqueio de documentos e 

informações.  

136. Como pode o Estado beneficiar-se da própria inércia, 

desídia, desorganização, “falta de tempo” das equipes envolvidas, em 

prejuízo da vítima do Estado de exceção?  

137. O Estado possui em seus arquivos os documentos 

solicitados? Se sim, tem que disponibilizá-los. Se não, tem que afirmar que não 

os possui. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
38 Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/images/pdf/jk/parecer_wagner_golcalves_menor.pdf>. 

Acessado em: 24 de outubro de 2014. 
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138. A postura do órgão público CNV é insustentável 

juridicamente: não disponibiliza os documentos, não afirma se os tem, não 

afirma se não os tem, não solicita nada a quem possa tê-los.  

139. Essa postura não é albergada pelo ordenamento jurídico, 

ainda mais em um caso envolvendo a morte de um ex-Presidente da 

República. 

140. Imagina-se que uma Comissão desse nível em países sérios 

poderia ter uma postura como essa? Indagadas a respeito de documentos que 

o Estado possa ter e que possam ser aptos a revelar aspectos da investigação, 

imagina-se que tais Comissões poderiam (a) não entregar os documentos, (b) 

não explicar se os tem ou não, (c) ou não buscá-los onde possam estar?  

141. Havendo informações e documentos solicitados e não 

organizados ou não acessados, como o acima relatado, o Estado terá 

descumprido seus deveres mais elementares, não dando conta, no 

momento dinâmico da análise do onus probandi , de sua tarefa, trazendo 

como efeito jurídico indiscutível a conclusão em benefício da vítima. 

142. Independentemente da causa da ausência da informação ou 

documento, tal não poderia, jamais, ser imputado à vítima, o que 

consistiria em ato de retumbante injustiça: o Estado volta-se contra um 

indivíduo, torna os documentos e informações sobre a vítima inacessíveis, e, 

ao não torná-lo disponíveis, inviabiliza que se possa concluir que foi o Estado 

quem voltou-se contra a vítima. Interpretação de tal modo diabólica não 

encontra respaldo no Estado Democrático de Direito.  

143. As informações foram solicitadas ao Estado, que, segundo 

relatado nos documentos, não cumpriu seu dever de preservação, 

organização, sistematização, amplo acesso ou mesmo de resposta a 
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respeito, dando ensejo, na fase dinâmica do onus probandi, a conclusão final 

em benefício da vítima. 

 

Deveres de investigação sobre a vítima: realizar ampla, contextualizada 
e detalhada invstigação sobre a vítima e sua relação com o Estado de 

exceção – fatos e circunstâncias 
 

144. Os documentos fornecidos pelas consulentes apontam que 

os deveres de invstigação do Estado não foram cumpridos pela Comissão 

Nacional da Verdade – CNV, segundo as comunicações com protocolos de 

25 de julho de 2014, 22 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 2014.  

145. Por seu grau de detalhamento e esclarecimento sobre as 

investigações requeridas ao Estado, serão transcritos abaixo amplos trechos de 

tais comunicações (não serão transcritos os trechos já citados). 

 

“São Paulo, 31 de agosto de 2014 

À Comissão Nacional da Verdade – CNV 

A/C: Coordenador Pedro Dallari 

(...) 

iii. Como se sabe, é de notório conhecimento a menção ao 
nome de JK realizada por um dos animadores da Operação Condor, o General 
chileno Contreras, em comunicação ao brasileiro Figueiredo. (...) 

ix. A carta de Contreras a seu parceiro Figueiredo afirma o 
seguinte:  

‘Distinto senhor General, 

Recebi sua carta de 21 de agosto de 1975, e ao agradecer sua 
oportuna e precisa informação é grato para mim expressar-lhe minha satisfação 
por sua colaboração, que devemos estreitar ainda mais. 

Em resposta, devo comunicar-lhe o seguinte: 

1. Compartilho da sua preocupação pelo possível triunfo do 
Partido Democrata nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. 
Também temos conhecimento do reiterado apoio dos democratas a Kubitschek e 
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Letelier, o que no futuro poderia influenciar seriamente na estabilidade do Cone 
Sul de nosso hemisfério. 

2. O plano proposto por você para coordenar nossa ação 
contra certas autoridade eclesiásticas e conhecidos políticos socialdemocratas e 
democratas-cristãos da América Latina e da Europa conta com nosso decidido 
apoio. (...)’ 

x. No ano seguinte, em 1976, JK morreu em 22 de agosto e 
Letelier em 21 de serembro. 

xi. Letelier teve seu carro explodido nos EUA. 

xii. E o que teria acontecido a JK, o outro mencionado na 
comunicação, como fator de distúrbio e alvo da simpatia do Partido Democrata que 
venceria as eleições?  (...) 

xvi. Os dois citados na comunicação entre Contreras e 
Figueiredo morrem no prazo de praticamente um ano, com um mês de diferença 
entre si, em condições nas quais seus carros são destroçados; os EUA afirmam 
que Letelier foi assassinado; Contreras está preso por assassinatos diversos. O fato 
de o nome de JK estar na comunicação significa dizer, no mínimo, que essa pista 
merece ser aprofundada.  

xvii. Por isso, não é tecnicamente aceitável que o 
procedimento de investigação não mencione ou analise tais fatos. 

xviii. É necessário um detalhadamento da Operação 
Condor e sua relação com o caso JK (...). (...) 

10. O trabalho realizado pelo GT-JK até aqui observou essa 
constante em todos os eixos de pesquisa identificados: há ainda uma quantidade 
considerável de diligências possíveis, todas elas pleiteadas nos ofícios anteriores 
protocolizados juntos a esta CNV, capazes de elucidar uma série de aspectos e fatos 
objetivos e essenciais a uma correta, técnica, profunda e sistemática investigação 
sobre a morte de um Presidente do Brasil; infelizmente nenhuma dessas diligências 
foi até o momento realizada pela CNV. 

III. Conclusão e pedido: a necessidade de aprofundamento das 
invstigações do caso JK 

10. Assim, dado (i) o histórico relatado, e (ii) as falhas, 
contradições, omissões e obscuridades preliminarmente apontadas no relatório da 
CNV, (iii) conclui-se de maneira bastante evidente e circunstanciada pela 
necessidade de prosseguimento e aprofundamento das investigações. (...) 

16. (...) emerge cristalina a conclusão pela necessidade de 
aprofundamento das investigações do caso JK, pelo que é a presente para postular, 
nos termos do regime jurídico incidente:  

(a) o cumprimento, por parte da CNV, de todas as 
diligências anteriormente pleiteadas, sem as quais qualquer declaração sobre o 
fato investigado carece de legitimidade técnica e de amparo legal, sendo mera 
repetição das escusas e versões do regime ditatorial, e 
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(b) a transferência da titularidade das investigações, 
internamente à CNV, para o grupo responsável pela Operação Condor.”           

 

146. Além disso, informam também que foram protocolizados 

mais de 25 pedidos de oitivas de testemunhas que poderiam aprofundar e 

revelar as entranhas dos fatos investigados, em seus mais diversos aspectos, 

com pessoas como Contreras Sepúlveda (o general articulado ao general 

presidente Figueiredo, atualmente preso no Chile pelo assassinato de Letelier, 

referido na comunicação acima, entrer outros), Henry Kissinger (Secretário 

de Estado dos EUA em 1976, conhecedor da Operação Condor e pessoa 

próxima a Contreras), Frederick Latrash (chefe da CIA no Uruguai durante 

a década de 1970) ou Jorge Serpa (ex-conselheiro pessoal de Roberto 

Marinho, que acompanhou em detalhe negociações políticas dos últimos dias 

de vida do ex-Presidente Juscelino Kubitschek), entre inúmeros outros. 

147. O acima relatado, fundamentalmente, aponta que inúmeras 

diligências investigativas sobre o “Caso JK” foram pleiteadas, não 

tendo sido sequer objeto de resposta aos interessados – e isso sob a 

vigência de um acordo de cooperação entre a CNV e a Comissão 

Estadual da Verdade “Rubens Paiva”.   

148. Tais pleitos são, no mérito, sem sombra de dúvida, 

essenciais para a análise do “Caso JK”, e vão em linha com todo regime 

jurídico obrigatório para tal tipo de investigação, detalhadamente descrito 

acima, que demanda investigação contextual e detalhada.  

149. As diligências postuladas pelos consulentes delimitam uma 

investigação de altíssimo nível técnico e densidade histórica, buscando ouvir 

testemunhas oculares e atores-chave dos fatos investigados que ainda 

se encontram vivos, o que é procedimento absolutamente escorreito.  
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150. Não se poderia, em uma investigação dessa envergadura, 

sobre a morte de um ex-Presidente do país, deixar de investigar a hipótese 

trazida pela correspondência trocada entre os chefes da repressão no Chile e 

no Brasil, que afirma (i) haver um “plano proposto por Figueiredo”, (ii) 

contido em uma carta enviada por Figueiredo em 21 de agosto de 1975, (iii) 

para “coordenar ações” (iv) contra “certos políticos da América Latina”, (v) 

com menção explícita a JK e Letelier como capazes de “influenciar na 

estabilidade do Cone Sul”, (vi) tendo sido os dois mortos no prazo de 

aproximadamente um ano após a concordância com o apontado “plano” e 

(vii) o remetente da comunicação a Figueiredo ter sido condenado pelo 

assassinato de um dos dois nominalmente mencionados e (viii) ainda estar 

vivo. 

151. Deixar de investigar essa hipótese trazida nas petições das 

consulentes é um procedimento investigatório de baixíssima qualidade 

técnica. Não oferecer qualquer resposta às consulentes é labutar em sentido 

inverso aos comandos sobre o contraditório in casu incidentes.  

152. A pertinência jurídica de tal linha investigatória é 

indisputável, como se percebe por apenas um exemplo: Contreras está vivo, 

preso no Chile; como não postular seu interrogatório? O Brasil e o 

Chile apresentam uma ótima relação para troca de documentos sobre o 

período de exceção 39 ; como não requisitar especificamente a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
39 Disponível em: 
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/35650/dilma+e+bachelet+combinam+troca
+de+informacoes+sobre+ditaduras.shtml>. Acessado em: 18 de novembro de 2014. “Dilma e 
Bachelet combinam troca de informações sobre ditaduras (...). A presidente Dilma Rousseff e a 
presidente do Chile, Michelle Bachelet, acertaram nesta quinta-feira (12/06) que ambos os governos 
trocarão informação sobre violações de direitos humanos ocorridas durante as últimas ditaduras em 
seus países. O acordo foi assinado durante uma rápida visita de Bachelet a Brasília. As duas irão 
depois para São Paulo para assistir à partida de abertura da Copa do Mundo. Fontes oficiais 
brasileiras disseram à Agência Efe que os dados que o Chile possa apresentar sobre a cooperação que 
os governos militares de ambos os países tiveram durante a década de 70 serão entregues à 
Comissão da Verdade, criada por Dilma há três anos com a intenção de esclarecer crimes ocorridos 
durante a ditadura.”  
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mencionada carta de Figueiredo de 21 de agosto de 1975 propondo o tal 

“plano contra certos conhecidos políticos” que motivou a resposta de 

Contreras em que cita JK?40  

153. Ao não realizar ou empreender a realização de tais 

diligências sobre o “Caso JK” – pertinentes e cristalizadoras de uma 

investigação de alto gabarito técnico, digna da busca pela descoberta das 

causas da morte de um ex-chefe de Estado, reitere-se –, jamais poderá o 

Estado emitir manifestação contrária à vítima.41  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
40 Os consulentes informam que nunca receberam quaisquer respostas sobre tais aspectos, nunca 

tiveram acesso a qualquer manifestação da CNV nesse sentido e tampouco qualquer informação a 
esse respeito consta no sítio eletrônico da CNV. No sítio eletrônico da CNV, no espaço reservado 
ao “Caso JK” (acessado em 18 de novembro de 2014), constam os seguintes documentos: 1. 
Relatório preliminar de pesquisa da CNV sobre o caso Juscelino Kubitschek; 2. Laudo pericial 
elaborado pela equipe de peritos da Comissão Nacional da Verdade; 3. Apresentação exibida pelos 
peritos durante o evento de divulgação do laudo; 4. Parecer do subprocurador-geral da República 
Wagner Gonçalves, consultor da CNV, sobre o caso JK em que é analisada a representação 
formulada pela OAB-MG pedindo a investigação da CNV sobre o caso; 5. Considerações sobre 
artigo de autoria do vereador da Câmara Municipal de São Paulo Gilberto Natalini publicado na 
edição de 06 de maio de 2014 do jornal Folha de S. Paulo. No espaço reservado à Operação 
Condor (acesso em 18 de novembro de 2014) também não são encontradas quaisquer menções a 
tais específicas diligências, muito embora haja a seguinte afirmação: “Uma atenção especial está 
sendo dada aos casos de dois ex-presidentes da República: João Goulart e Juscelino Kubitschek. 
Os fatos, documentos e testemunhos estão sendo compilados para uma avaliação mais precisa 
sobre a eventual vinculação de suas mortes à Operação Condor, diante das denúncias e evidências 
apresentadas à CNV.”  

41 Em realidade, não proceder à investigação da hipótese “Operação Condor”, com tudo o que isso 
implica (acesso a todos os documentos dos países envolvidos, buscando os documentos referentes 
a JK; busca e sistematização dos padrões dos assassinatos e monitoramentos; busca dos envolvidos 
nos assassinatos e monitoramentos ainda vivos; busca das fontes de financiamento, no Brasil e no 
exterior, com rastreamento das movimentações bancárias e fiscais e demais instrumentos 
necessários à comprovação ou exaurimento da hipótese) não significa meramente realizar uma 
investigação de baixa qualidade técnica sobre a morte de um ex-Presidente da República. Essa 
é uma opção por um tipo de investigação que deixa de lado “o andar de cima” da repressão movida 
pelas forças do Estado de exceção: João Baptista Figueiredo, Contreras, Golbery do Couto e Silva, 
Ernesto Geisel, Contreras, Henry Kissinger. Não se dedicar a tão relevante pista em uma 
investigação como essa é fingir que o “andar de cima” não estava planejando, não estava operando 
e não estava executando o que as evidências mostram que estavam. Aliás, não se aprofundar nessa 
pista significa assumir que a Operação Condor atingiu todos os seus objetivos de eliminação de 
grandes líderes em todos os países onde atuou, menos no Brasil, onde, por essa pressuposição, 
quase deixa de existir como um fator relevante... É evidente a falta de aderência à realidade de tal 
pressuposição e sua consequência prática: “o andar de cima” fica historiograficamente intocado em 
um ponto absolutamente delicado e seus membros ainda vivos não são incomodados, deixando-se 
Contreras e Kissinger, por exemplo, tranquilos em seus afazeres cotidianos. Para além da baixa 
qualidade técnica investigativa revelada e sua consequência política, há um outro elemento a ser 
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154. Reiterando o critério jurídico de decisão já delimitado 

anteriormente, como pode o Estado beneficiar-se da própria inércia, 

desídia, desorganização ou qualquer outra causa, em prejuízo da vítima 

do Estado de exceção?  

155. Havendo diligências investigatórias pertinentes solicitadas e 

não prestadas, como relatado acima, o Estado descumpriu seus deveres 

mais básicos, não dando conta, no momento dinâmico da análise do onus 

probandi, de sua tarefa, trazendo como efeito jurídico indiscutível a conclusão 

em benefício da vítima. 

Deveres de respeito às prerrogativas descritas em Lei a “todo e 
qualquer interessado”  

 

156. Os documentos fornecidos pelas consulentes apontam que 

os deveres de subordinação à Lei 12.528/2011, 4o., 6o., não foram seguidos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
destacado, esse vinculado à sociologia das mentalidades: a opção adotada deixa o “andar de cima” 
intocado e confortável, mas volta suas cargas para um motorista de ônibus negro, hoje vivendo em 
asilo, que já teve sua inocência declarada em duas decisões judiciais. De um lado – com os 
poderosos autores de “planos” e cartas reveladoras –, as diligências não são realizadas; de outro, 
com o motorista, ignora-se a coisa julgada e se quer afirmar, para os livros de história, que as 
testemunhas todas estavam erradas, que o Juiz e seu Tribunal revisor estavam errados. O substrato 
sociológico dessa opção pode ser resumido na frase que ficou famosa em um processo eleitoral 
brasileiro, por descrever a estrutura profunda da mentalidade do subdesenvolvimento: “fala grosso 
com a Bolívia, mas fino com o EUA”. A blague, como o chiste, revela a estrutura psicossocial. In 
casu, revela que a investigação que não aprofundar pista tão evidente contra o “andar de 
cima” da estrutura repressiva é mera mistificação, ato jurídico com vício formal e material, 
passível de anulação pelo Poder Judiciário ou pelas Cortes Internacionais de Direitos 
Humanos. A ausência de análise de prova essencial anula casos corriqueiros em nosso dia a dia 
judiciário, certamente tendo ainda maior impacto em caso de tamanha importância: 
“CONSUMIDOR. (...) REFINANCIAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E 
LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. 
DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA DETERMINADO. (...) SENTENÇA CASSADA. (...) 2. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS 
AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM, PROSSEGUINDO NA INSTRUÇÃO DO 
FEITO COM A DETERMINAÇÃO QUE O BANCO CUMPRA A DECISÃO OUTRORA 
PROFERIDA, APRESENTANDO O DOCUMENTO REQUISITADO PELO JUÍZO, SOB 
PENA DE MULTA E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS CABÍVEIS EM CASO DE 
DESCUMPRIMENTO.” (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial ACJ 20120610002289 DF 
0000228-68.2012.8.07.0006 (TJ-DF); Data de publicação: 19/06/2013. 
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pela CNV: “Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer 

situação de fato revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de 

solicitar ou prestar informações para os fins de estabelecimento da verdade. 

157. A comunicação encaminhada pelos consulentes na data de 2 

de setembro de 2014 traz relato de exercício de prerrogativa não acatado pela 

CNV, pelo que o Estado deixa descumpre seu dever basilar, não dando 

conta, no momento dinâmico da análise do onus probandi, de sua tarefa, 

trazendo como efeito jurídico indiscutível a conclusão em benefício da vítima 

 

Segundo filtro – Exercício do onus probandi 
Momento objetivo/dinâmico da inversão do ônus da prova: 

(II) - As provas indiciárias sobre o “Caso JK” 
 

158. Os documentos fornecidos pelas consulentes trazem uma 

sequência de provas indiciárias a serem analisadas sobre o “Caso JK”.  

159. Tais provas, como define o e. STF, apontam para a análise 

das circunstâncias como única forma de proteger os delicados interesses 

fundamentais ao microssistema Constitucional-legal: “São as circunstâncias 

concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela condenação.” 

E assim é, porque os vilipendiadores do patrimônio jurídico objeto da 

proteção especial são especialistas em ocultar-se – a si e a seus feitos – como 

consagrado no mencionado precedente da CVM: “Exatamente em razão da 

dificuldade de obtenção de provas diretas (...) há que se recorrer a provas 

indiciárias.” A legislação protetiva pode transformar-se em inefetiva, sem o 

recurso a provas indiciárias, como definiu o precedente do CADE: “Nesse 

contexto, mostra-se de fundamental relevância o recurso a provas indiciárias 

e circunstanciais que, ainda que de forma indireta, sejam capazes de constituir 

um conjunto suficiente robusto para gerar um convencimento por parte da 
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autoridade julgadora no sentido da configuração do ilícito. Sem o recurso a 

provas dessa natureza, a legislação (...) acabaria por se tornar de todo inefetiva, 

deixando passar incólumes práticas altamente lesivas (...).” Por isso, diante da 

importância dos interesses protegidos, “deve ser visto com naturalidade o 

recurso a provas indiretas e circunstanciais.” 

160. A força do encadeamento expresso nos documentos 

apresentados pelos consulentes é impressionante:  

(i) JK foi incluído, poucos anos antes de sua morte, como 

um dos alvos para ser morto por forças da ditadura no 

“Caso Para-Sar”; 

(ii) A morte de JK em acidente de trânsito foi anunciada na 

imprensa quinze dias antes de ocorrer;  

(iii) Comunicação entre os chefes do aparato repressivo 

chileno e brasileiro – Contreras e Figueiredo – aponta que 

a região teria “problemas a serem resolvidos”, entre os 

quais JK e Letelier;  

(iv) Contreras está concordando com “plano” proposto por 

Figueiredo; 

(v) Letelier, um dos “problemas” mencionados na 

comunicação foi vítima de uma explosão, e JK vítima de 

uma colisão, em prazo de aproximadamente um da 

comunicação trocada entre os comandantes da repressão; 

(vi) JK recebeu, proximamente à data da morte, chamado para 

se encontrar com Geisel, através de supostos emissários 

do general presidente, que procuraram seu primo, Carlos 

Murillo Felício dos Santos; a reunião iria acontecer após a 

viagem para o Rio de Janeiro que não chegou a concluir-

se; 
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(vii) O acusado da morte de JK, o motorista de ônibus Sr. 

Josias Nunes Oliveira foi absolvido pelo Poder Judiciário, 

em decisões de primeira e segunda instâncias; 

(viii) O Poder Judiciário brasileiro apontou que as perícias 

realizadas pelos órgãos da polícia da época da ditadura 

eram “imprestáveis”, sem qualidade técnica, e por isso 

seriam completamente descartadas como meio de prova;  

(ix) Todas as testemunhas arroladas no processo criminal 

contra o motorista Sr. Josias Nunes Oliveira, inclusive as 

carreadas pela acusação, foram unânimes em afirmar que 

não houve colisão do ônibus com o Opala em que 

estavam JK e seu motorista Sr. Geraldo Ribeiro, sendo 

esse mais um dos motivos que levou o Poder Judiciário a 

afastar por completo a hipótese do abalroamento entre o 

ônibus e o Opala;   

(x) No trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, JK e seu 

motorista pararam em hotel-fazenda na cidade de 

Rezende, pertencente ao militar Brigadeiro Newton Villa-

Forte, pessoa articulada a dois dos principais quadros do 

regime repressivo, Golbery do Couto e Silva e João 

Baptista Figueiredo, inimigos políticos de longa data do 

ex-Presidente Juscelino Kubitschek;  

(xi) Depois da colisão, o local onde estavam os carros não foi 

preservado e, dos dois mortos, só um foi lacrado em um 

caixão – não o ex-Presidente da República, mas seu 

motorista;  

(xii) Após a colisão, compareceu ao local o Sr. Guilherme 

Romano, amigo íntimo de Golbery do Couto e Silva, que 

subtraiu pertences do ex-Presidente;   
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(xiii) Anos depois desses fatos, o ex-ministro da Justiça do 

regime militar Armando Falcão entrou em contato com o 

primo de JK, Sr. Carlos Murilo Felício dos Santos, para 

afirmar que nada deveria ser imputado ao então Presidente 

Geisel ou a seu grupo, mas, se alguém havia feito algo, 

seriam os militares da “linha-dura”. 

161. Esse é um conjunto de evidências robusto. 

162. Se, como afirmam os precedentes, “deve ser visto com 

naturalidade o recurso a provas indiretas e circunstanciais”, se “são as 

circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão”, se 

“exatamente em razão da dificuldade de obtenção de provas diretas (...) há 

que se recorrer a provas indiciárias”, se “mostra-se de fundamental 

relevância o recurso a provas indiciárias e circunstanciais que, ainda que de 

forma indireta, sejam capazes de constituir um conjunto suficiente robusto 

para gerar um convencimento por parte da autoridade julgadora”, não há 

dúvida: trata-se de um conjunto muito robusto de evidências. 

163. Tomado a partir dos comandos cogentes descritos 

anteriormente, tal conjunto leva à conclusão favorável à vítima do Estado, 

que, como informado, não desconstituiu a existência de tais elementos e sua 

lógica conectiva, pelo que não supre, no momento dinâmico da análise do onus 

probandi, sua tarefa, trazendo como efeito jurídico indiscutível a conclusão em 

benefício da vítima. 
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Segundo filtro – Exercício do onus probandi 
Momento objetivo/dinâmico da inversão do ônus da prova: 

(III) - As declarações do Estado brasileiro sobre o “Caso JK” 

164. O Estado brasileiro manifestou-se algumas vezes sobre o 

“Caso JK”. 

165. O Juiz da Comarca de Resende, no “Processo 2629”, em 

agosto de 1977, prolatou a seguinte sentença: 

“Estado do Rio de Janeiro 

Comarca de Resende – Processo 2629 
Autora – A Justiça Pública 

Acusado – Josias Nunes Oliveira 
Vítimas – Juscelino Kubitschek de Oliveira e 
Geraldo Ribeiro 
(...) 

A autoria do delito é peremptoriamente negada 
pelo acusado, tanto por ocasião do inquérito policial quanto em juízo. 
Vejamos: ‘Que nega a imputação que lhe é feita pela peça vestibular...; 
que a viagem transcorria normalmente na altura do km 167, da Via 
Dutra, onde existe uma entrada e saída para a cidade de Caxambu, o 
interrogando avistou a curta distância à sua frente um automóvel Opala 
que, saindo daquela estrada, ingressou na Via Dutra, em direção à cidade 
do Rio de Janeiro; que o veículo referido continuou à frente e à direita, 
enquanto o interrogando continuou na esquerda, encostado no canteiro 
central, onde as condições de visibilidade são melhores; que em dado 
momento o interrogando percebeu que o auto particular saiu da sua mão 
de direção e inclinou-se para a esquerda, como se pretendesse cortar a 
frente do coletivo; que o interrogando instintivamente frenou o ônibus, 
enquanto o auto particular continuava sua marcha para a esquerda, 
subindo no canteiro central e passando para a outra pista contrária; que o 
interrogando percebeu que naquela pista o auto particular foi se chocar 
contra um veículo que vinha em sentido contrário...’ (...) 

Ora, no melhor e mais apurado exame dos 
referidos depoimentos, forçados somos a admitir, sem qualquer resquício 
de dúvida, como ponderáveis as palavras da defesa, por ocasião de suas 
razões finais: Ouviram-se, nestes autos, nada menos que nove pessoas 
que se encontravam no ônibus, como passageiros, sendo quatro arroladas 
como testemunhas da acusação. Todas elas, sem exceção, de forma 
uníssona e uniforme, afastam inteiramente a possibilidade de qualquer 
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choque entre o ônibus e o Opala, fato este que teriam fatalmente ouvido 
ou percebido se na verdade tivesse acontecido.  

‘A verdade é uma só: ninguém teve 
conhecimento do abalroamento do Opala pelo ônibus, nem mesmo o 
guarda rodoviário que compareceu ao local e que foi notificado da 
ocorrência pelo motorista do coletivo. Ninguém percebeu a ocorrência do 
fato questionado. Niguém o comentou. E tal coisa seria impossível se 
tivesse ocorrido aquele choque.’ 

Resta-nos, pois, a prova pericial a ser examinada 
(...).  

(...) peca a mesma por falta de formalismo 
técnico-processual. 

Assim é que não houve preservação do local, 
tendo a testemunha de fls. 438-439v. afirmado que a pista não ficou 
interditada após o evento e que os peritos somente chegaram no local 
horas depois do ocorrido, não sabendo, sequer, se a perícia foi feita no 
mesmo dia dos fatos.  

Ademais, como pondera a defesa, os senhores 
experts não fizeram correta descrição do local, deixando de dar as exatas 
características da curva, que antecede o ponto, palco dos acontecimentos, 
silenciando-se os laudos quanto à existência de serviço de recapeamento 
de pista (...).  

(...) Forçoso é reconhecer que o laudo é falho em 
sua conclusão sobre a velocidade do ônibus (...). 

Outra questão deveras importante é a relativa ao 
exame das tintas na pintura dos veículos sinistrados. (...) os certificados 
de fls. 129/130 não se encontram assinados pelos respectivos analistas, 
desconhecendo-se, destarte, o autor do exame (...).  

(...) Lamenta este Juízo a perda irreparável a 
perda de duas preciosas vidas. Entretanto, o fato de ter sido uma das 
vítimas personalidade de indiscutível projeção na história político-social 
de nosso país, porque não dizermos do cenário mundial, não significa que 
tenhamos que aceitar provas falhas e inseguras para incriminar um 
homem, presumivelmente inocente, com o único intuito de reparar um 
mal com outro.  

(...) julgo-a improcedente, ABSOLVENDO José 
Nunes de Oliveira da ação penal que lhe foi intentada.”     

 

166. O II Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, Câmara 

Criminal, na Apelação no. 4537 (em que é apelante “A Justiça Pública” e 
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apelado Sr. Josias Nunes de Oliveira), assim se manifestou, em agosto de 

1978: 

“Ementa – Acidente de trânsito com vítimas. 
Desgoverno do veículo, cujos ocupantes pereceram. Fato apontado como 
causa e que não encontra ressonância na prova coligida. (...) Absolvição 
que se impunha. Apelação não provida. (...) 

Acórdão, por unanimidade, os juízes que compõem a 
Câmara Criminal do II Tribiunal de Alçada, na conformidade do voto do 
Relator, em negar provimento à apelação interposta. 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1978 
Relatório 

Josias Nunes de Oliveira foi denunciado como incurso 
nas sanções dos Artigos 121, par. 3o., e 129, par. 6o., c/c Artigo 51, par. 
1o., todos do Código Penal, porque, no dia 22 de agôsto de 1976, cerca 
das 18:00 horas, quando na direção de um ônibus pertencente à Viação 
Cometa S/A, em demanda à cidade do Rio de Janeiro, entre os 
quilômetros 164 e 165 da rodovia Presidente Dutra, provocou, em razão 
do excesso de velocidade imprimida ao coletivo, uma colisão tangencial 
do seu setor dianteiro direito com um automóvel Opala, que 
desgovernado atravessou o cantiro divisório da estrada, ganhou a pista 
contrária, onde foi colhido por uma carreta Scania-Vabis, que trafegava 
no sentido Rio – São Paulo, sofrendo o motorista desta, Ladislau Borges, 
diversas lesões, enquanto que os ocupantes do carro, Dr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira e Geraldo Ribeiro tiveram morte instantânea.  

Interrogado, negou o réu o que se lhe imputou, 
sustentando a defesa, ao contrário do que concluiu a prova técnica, que o 
ocorrido não teve por causa a maneira por que vinha sendo conduzido o 
ônibus, mas, sim, a u’a manobra desastrada do próprio condutor do auto 
de passeio.  

A senteça prolatada pelo ínclito magistrado. Dr. Gilson 
Vitral Vitorino, após minucioso exame dos elementos probantes 
ofertados, concluiu pela absolvição do réu, fazendo-o sob a invocação do 
disposto no Artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, eis que 
não provada devidamente a denúncia.  

Asseverou conflitantes as provas testemunhal e pericial, 
daí advindo persistente dúvida, que se constituiu em fator impeditivo de 
uma condenação.  

Inconformado, o Ministério Público, por seu 
competente e zeloso representante na Comarca, em temporânea apelação, 
pretende a reforma da sentença, condenado o réu na forma inicialmente 
pedida.  

Sustenta em suas razões que o laudo pericial foi 
conclusivo, demonstrando a culpa com que se houve o réu, que dirigindo 
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em velocidade acima do normal, incompatível para o trecho, não obteve 
condições de frenagem do veículo, causando o desastre por imprudência 
sua.  

O apelado ofereceu contra-razões, pugnando pela 
confirmação da sentença, opinando nesta instância a douta Procuradoria 
Geral de Justiça pelo provimento da apelação, porquanto induvidosas a 
autoria e a materialidade, pondo em destaque a preponderância e validade 
da perícia oficial, concluindo que resultou provada a excessiva 
velocidade desenvolvida pelo coletivo no momento do acidente.  

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1978 
Voto do Relator 

Na hipótese, impõe-se apurar se houve a colisão 
afirmada entre o ônibus e o automóvel de passeio, com o que estará 
precisada a autoria, se positiva a conclusão. 

Em se constatando tal, só então se indagará da culpa. 

Do laudo complementar, apresentado pela perícia 
oficial, consta, relativamente ao automóvel, o seguinte: (...). (...) 

Poder-se-ia aceitar tal conclusão (...). (...) Mas assim 
não foi, segundo a própria perícia. (...) 

Não há que se conjecturar de modo diverso, o que 
contraria até a lei da física. (...) 

E, se não bastassem tais particularidades, ensejadoras, 
por si sós, de acendradas dúvidas quanto à autoria, releva notar como 
elemento ainda mais propciador de sua incerteza, o que afirmaram as 
testemunhas arroladas tanto pela acusação, como pela defesa, passageiras 
do coletivo.  

Nenhuma delas declarou ter visto ou percebido o 
ônibus bater no Opala, o que, fatalmente, não lhes escaparia, se na 
verdade tivesse se dado o choque, porque inconfundível o seu barulho, 
tendo sido o carro divisado por algumas, o que prova o seu não 
alheiamento ao que se passava, no momento em que surgiu na frente do 
coletivo e atravessou o canteiro divisório, indo alcançar a outra pista.  

(...) 
A abolvição do Apelado era uma consequência 

inarredável em face da dúvida ensejada. 
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1978”        

 

167. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados “Destinada 

a Esclarecer em Que Circustância Ocorreu a Morte do Ex-Presidente 
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Juscelino Kubitschek, em 22 de Agosto de 1976, em Acidente Rodoviário 

Ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, Km 165, no Município de Resende” 

(referida também como “Comissão Paulo Octávio” ou “Comissão Paulo 

Octávio – Osmânio Pereira”), cujo relatório final foi entregue ao Presidente 

da Câmara dos Deputados Dep. Aécio Neves em maio de 2001, assim se 

manifestou: 

“5. CONCLUSÃO 
(...) 

É verdade, sim, que Juscelino incomodava e 
ameaçava o poder dos ditadores. É verdade, sim, que o povo ansiava pela 
volta de Juscelino ao cenário político. Do mesmo modo, os fatos indicam 
que havia um complô para impedir que Juscelino retornasse ao poder. 
Aquele acidente antecipou o desejo de muitos. Entretanto, não há 
qualquer indício ou evidência, por menor que seja, que justifique a tese 
de assassinato. Poderemos até levantar a tese de que havia um complô 
para eliminar o ex-Presidente. O acidente que o vitimou, todavia, 
restringiu-se ao campo da fatalidade. Essa conclusão se impõe por força 
da verdade. Esta Comissão sempre buscou, desde a sua criação, o resgate 
histórico da verdade, com o compromisso de chegar ao esclarecimento 
definitivo dos fatos, com dados científicos, técnicos, confiáveis e isentos 
de qualquer emoção. (...) Ao final destes trabalhos, não resta mais 
dúvidas de que a morte de Juscelino Kubitschek foi causada por um 
acidente automobilístico, sem qualquer resquício da consumação de um 
assassinato encomendado. A nação pode finalmente livrar-se do peso da 
dúvida que permaneceu por todos esses anos. Os mistérios que 
envolviam a morte de Juscelino Kubitschek foram finalmente elucidados 
de forma séria, responsável e científica. (...) A morte do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek foi uma fatalidade, um acidente. (...) Todavia, no 
que tange às circunstâncias políticas, em todo o Sul do continente, existiu 
uma operação que incluía entre seus alvos a eliminação física de líderes 
políticos eminentes no período anterior à implantação generalizada de 
ditaduras militares em nossos países. O ex-presidente Kubitschek, além 
de ser, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais preparadas para 
conquistar forte apoio popular quando da retomada de eleições diretas 
para a presidência da República (situação que já se vislumbrava no 
horizonte político brasileiro), fora explicitamente citado em 
correspondência entre os chefes dos serviços de inteligência do Chile e 
do Brasil como alvo de preocupação, sendo que o outro político citado, o 
ex-chanceler chileno Orlando Letelier, foi executado mediante explosão 
de seu carro em Washington. Junte-se a isso a circulação, nos meios 
jornalísticos de Brasília, de boatos sobre sua possível morte em acidente 
automobilístico forjado, dias antes de que o fato viesse realmente a 
ocorrer, para que se possa sustentar, com firmeza, que o ex-presidente 
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Juscelino Kubitschek era uma das vítimas potenciais da Operação 
Condor.” 

 

168. A Comissão Municipal da Verdade de São Paulo “Vladimir 

Herzog”, assim se manifestou, em fevereiro de 2014: 

“Em nome da História do Brasil, da Verdade e 
com base em 103 indícios, evidências, provas, testemunhos, 
circunstâncias, contradições, controvérsias e questionamentos, todos 
abaixo relacionados, a Comissão Municipal da Verdade Vladimir 
Herzog, em atividade na Câmara Municipal de São Paulo, DECLARA o 
assassinato de Juscelino Kubitschek de Oliveira, vítima de conspiração, 
complô e atentado político na Rodovia Presidente Dutra, em 22 de agosto 
de 1976, e, consequentemente, considera nula a causa mortis oficial, 
forjada no período da ditadura militar, segundo a qual o ex-Presidente da 
República perdeu a vida em consequência de acidente de trânsito, durante 
viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. (...) 

102- Em período de 272 dias, perderam as vidas, 
em condições suspeitas, três das maiores lideranças de oposição ao 
regime militar no Brasil, a saber: os ex-presidentes da República 
Juscelino Kubitschek (morto em 22 de agosto de 1976) e João Goulart 
(morto em 6 de dezembro de 1976), e o ex-governador da Guanabara 
Carlos Lacerda (morto em 21 de maio de 1977).  

103- Em 1974, Juscelino Kubitschek recuperara 
os direitos políticos. Em 1976, trabalhava discretamente a sua 
candidatura à Presidência da República, na eleição, a princípio indireta, 
de 1978. Morto JK, a ditadura elegeu como presidente da República o 
quinto general do ciclo militar, o chefe do SNI (Serviço Nacional de 
Informações) João Baptista Figueiredo (...).” 

 

169. A Comissão Nacional da Verdade – CNV, em “Relatório 

Preliminar”, de abril de 2014, exarou a seguinte manifestação: 

“Com base nos elementos materiais reunidos, a 
equipe pericial da Comissão Nacional da Verdade apresentou as 
seguintes conclusões sobre o caso:  

1. O ex-Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA e seu motorista GERALDO RIBEIRO morreram em 
decorrência de lesões contundentes sofridas quando da colisão frontal 
entre o veículo Chevrolet Opala, placa NW-9326-RJ, em que viajavam e 
o Scania Vabis, placa ZR-0398-SC;  

2. Antes de invadir a pista de sentido Rio-São 
Paulo e colidir frontalmente com veículo Scania Vabis, o Chevrolet 
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Opala que Geraldo Ribeiro conduzia teve sua lateral esquerda envolvida 
em colisão com a lateral anterior direita do ônibus de placa HX-2630-SP, 
prefixo 3148 da Viação Cometa S/A, em circunstâncias que não se pode 
materialmente precisar; 

3. A cabeça de Geraldo Ribeiro não foi atingida 
por projétil expelido por arma de fogo;  

4. O fragmento metálico que se encontrava no 
crânio de Geraldo Ribeiro era um cravo metálico utilizado para fixar o 
revestimento de caixões; 

5. Não há nos documentos, laudos e fotografias 
trazidos para a presente análise qualquer elemento material que, sequer, 
sugira que o ex-Presidente COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e GERALDO RIBEIRO 
tenham sido assassinados, vítimas de homicídio doloso; 

6. O conjunto de vestígios materiais indicam que 
o ex-Presidente JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e 
GERALDO RIBEIRO morreram em virtude de um acidente de trânsito.” 
 

170. No Mandado de Segurança Individual nº 0043065-

74.2014.4.01.3400, 15a. Vara Federal, TRF-1a. Região, Seção Judiciária do 

Distrito Federal, tendo como impetrante a Câmara Municipal de São Paulo e 

impetrado o Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, não há decisão 

referente ao Caso JK (pois verte-se a afirmar que a via processual escolhida pelo 

impetrante não é a adequada para o pedido realizado, que demandaria 

realização probatória dilargada no tempo, o que não se afigura possível no 

mandamus, estruturado a partir de prova pré-constituída). 

 

171. Tais manifestações podem ser assim sistematizadas:  

(i) Sentença e acórdão do Poder 

Judiciário do Rio de Janeiro, transitada em julgado, não 

revista por nenhum procedimento legalmente constituído, 

que declaram o Sr. Josias Oliveira inocente, 

fundamentando-se na totalidade dos testemunhos tomados, 

que negaram a ocorrência de colisão entre o ônibus que 

dirigia e o Opala onde Presidente Juscelino Kubitschek e 

seu motorista viajavam; 
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(ii) Declaração da Comissão Externa da 

Câmara dos Deputados “Paulo Octávio – Osmânio 

Pereira”, que afirma a existência da Operação Condor, sua 

predisposição para perseguir o Presidente Juscelino 

Kubitschek e a não-ocorrência do assassinato pelo Estado; 

(iii) Declaração da Comissão Municipal da 

Verdade “Vladimir Herzog”, afirmando a ocorrência de 

assassinato pelo Estado; 

(iv) Declaração da Comissão Nacional da 

Verdade, em caráter preliminar, afirmando a não-ocorrência 

de assassinato, afrmando a existência da colisão entre o 

ônibus e o Opala, contendo, entretanto, estado de dúvida 

evidente na fundamentação técnica. 

172. Como já firmado, um dos critérios para a avaliação do 

cumprimento ou não do onus probandi no seu momento dinâmico diz com a 

existência de declarações, por parte do próprio Estado, sobre os fatos 

analisados.  

173. Existindo (i) declarações de órgãos do Estado brasileiro em 

favor da vítima, (ii) declarações do Estado brasileiro divergentes ou em 

sentidos distintos ou (iii) estado de dúvida nas declarações do Estado 

brasileiro, os efeitos também são o de tornar a manifestação final favorável à 

vítima, pois a dúvida, como visto na farta jurisprudência, em suas várias 

formalizações, opera-se em favor da vítima. 

174. A sistematização acima é clara: há dúvida, a operar em favor 

da vítima, dada a existência de declarações do Estado em favor da vítima, 

declarações do Estado apontando a não-ocorrência de colisão e a existência de 

colisão e estado de dúvida na própria formulação de declaração que postula a 
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não-ocorrência de assassinato. Instalado esse quadro, a dúvida opera-se em 

favor da vítima. 

Sumário conclusivo sobre os momentos subjetivo/estático e 
objetivo/dinâmico da inversão do onus probandi   

 
175. Juscelino Kubitschek foi vítima da ditadura, e em função de 

sua condição subjetiva de vulnerabilidade, a organização jurídica da verdade in 

casu organiza-se com a distribuição do onus probandi submetida ao in dubio pro 

victima. 

176. Os critérios objetivos para avaliação sobre o exercício 

dinâmico do onus probandi foram organizados em três perguntas nucleares: (a) 

os deveres do Estado foram concretamente cumpridos?; (b) quais são as 

provas indiciárias disponíveis?; (c) quais são as declarações do Estado 

brasileiro já exaradas e qual o sentido? A avaliação detida dos documentos 

fornecidos faz emergir indubitável a resposta: o Estado não cumpriu seus 

deveres, as provas indiciárias formam um conjunto muito robusto e há 

declarações do Estado favoráveis à vítima ou que expressam dúvidas, levando 

a declaração final em favor da vítima. 

 

IV. Respostas aos quesitos 

 

I. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 

1988 comporta hipóteses de inversão do ônus da prova? 

Sim. O ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 

1988 comporta hipóteses de inversão do ônus da prova, em específicos eixos 

do direito que protegem valores/interesses especiais, que passam a possuir, 

como uma das ferramentas para a proteção de tais posições jurídicas, a 

tecnologia de inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é, no 
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direito brasileiro, juridicamente organizada, entre outros fatores, por sua 

integração a políticas públicas específicas, e, por isso, objeto de análise 

funcional. O Direito do Trabalho, o Direito do Consumidor, o Direito do 

Ambiental e o Direito à Memória Nacional e à Verdade são micro-sistemas 

Constitucional-legais que internalizam tal critério. In dubio pro operario, In dubio 

pro consumatore, In dubio pro natura e In dubio pro victma são os topoi que 

condensam os mandamentos jurídicos sobre produção probatória nos 

referidos micro-sistemas. 

 

II. As declarações das Comissões da Verdade que investigam 

os atos do regime de exceção de 1964 estão constitucionalmente submetidas a 

esse regime? 

Sim. O Direito à Memória Nacional e à Verdade é um dos 

específicos eixos do direito brasileiro que protege valores/interesses especiais 

– in casu, o das presentes e futuras gerações de brasileiros saberem a verdade 

sobre os atos do Estado especializado em ocultá-la – e determina ao 

intérprete/aplicador (a Comissão Nacional da Verdade) a inversão do ônus da 

prova em favor da vítima do Estado de exceção. Existem dois momentos na 

operabilidade do in dubio pro victima: o subjetivo/estático e o 

objetivo/dinâmico; o primeiro referente à condição pessoal de vítima, que 

organiza o início da atividade probatória, distribuindo seu ônus em favor da 

vítima do Estado de exceção; o segundo refere-se à prática continuada da 

atividade probatória em um específico processo decisório, e organiza os 

critérios para a decisão final sobre a apreciação da prova. A Comissão 

Nacional da Verdade, como órgão público que é, subordinada ao regime 

Constitucional-legal do Direito à Memória Nacional e à Verdade acima 

descrito, submete-se obrigatoriamente a tal regime, devendo realizar sua 

atividade obedecendo a tais critérios. 
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III. Possui legitimidade constitucional a declaração da 

Comissão Nacional da Verdade que não obedecer a esse critério?” 

Não. Qualquer declaração, por qualquer meio, da Comissão 

Nacional da Verdade que não respeite o regime de inversão do ônus da prova 

em favor da vítima do Estado de exceção, in dubio pro victima,  não possui 

legitimidade Constitucional conferida pelo ordenamento democrático e seu 

específico regime probatório, sendo causa para sua reforma perante o Poder 

Judicário brasileiro e demais consequências. 

 

 

É o meu parecer. 

 

Londres, 8 de novembro de 2014. 

 

 
Alessandro Octaviani 
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CONSULTA	  

	  

O	   parecer	   que	   ora	   se	   apresenta	   é	   resultado	   de	   uma	   consulta	   feita	   a	   mim	   e	   a	  

outros	   juristas	   por	   parte	   da	   Comissão	   da	   Verdade	   do	   Estado	   de	   São	   Paulo	  

"Rubens	  Paiva",	  vinculada	  à	  Assembléia	  Legislativa	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  e	  do	  

Grupo	   de	   Trabalho	   Juscelino	   Kubitschek	   do	   Largo	   São	   Francisco	   -‐	   GT	   JK,	  

organização	  da	  Sociedade	  Civil	  vinculada	  ao	  universo	  acadêmico.	  A	  consulta,	  que	  

muito	  me	  honra,	  foi	  proposta	  nos	  seguintes	  termos:	  	  

	  

“Em	   referência	   ao	   “caso	   Presidente	   Juscelino	   Kubitschek”,	   no	   qual	   a	   Comissão	  

Municipal	  da	  Verdade	  Vladimir	  Herzog	  declarou	  o	   assassinato	  perpetrado	  pelo	  

Estado	  brasileiro,	  quando	  governado	  pelas	  forças	  de	  exceção,	  coligindo	  103	  fatos	  

que	   confirmaram	   o	   planejamento	   e	   a	   execução	   da	   morte	   do	   ex-‐Presidente	   da	  

República,	  no	  contexto	  da	  “Operação	  Condor”	  (articulação	  transnacional	  entre	  os	  

aparatos	  estatais	  de	  repressão,	  vertida	  à	  eliminação	  dos	  seus	  inimigos,	  isto	  é,	  os	  

que	   postulavam	   o	   retorno	   de	   seus	   países	   à	   democracia	   política),	   e	   no	   qual	   a	  

Comissão	   Nacional	   da	   Verdade,	   em	   relatório	   preliminar,	   declarou	   tratar-‐se	   de	  

acidente,	  denegando,	  como	  método	  de	  análise	  e	  substrato	  para	  a	   função	  estatal	  

declaratória	   que	   exerce,	   a	   consideração	   de	   qualquer	   prova	   que	   considere	   ter	  

caráter	  de	  “contextualização	  histórica	  ou	  política”	  pergunta-‐se:	  

	  

1.	   O	   ordenamento	   jurídico	   brasileiro	   pós-‐Constituição	   de	   1988	   comporta	  

hipóteses	  de	  inversão	  do	  ônus	  da	  prova?	  

2.	   As	   declarações	   das	   Comissões	   da	   Verdade	   que	   investigam	   os	   atos	   do	  

regime	  de	   exceção	   de	   1964	   estão	   constitucionalmente	   submetidas	   a	   esse	  

regime?	  

3.	  Possui	  legitimidade	  constitucional	  a	  declaração	  da	  Comissão	  Nacional	  da	  

Verdade	  que	  não	  obedecer	  a	  esse	  critério?”	  
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1.	  Justiça	  de	  Transição	  

	  

Nas	   últimas	   décadas	   firmou-‐se	   no	   cenário	   acadêmico	   e	   institucional,	  

especialmente	   em	  uma	   dimensão	   internacional,	   o	   termo	   "justiça	   de	   transição".	  

Partindo	   de	   uma	   definição	   breve	   e	   enxuta,	   endossada	   textualmente	   pela	  

Organização	  das	  Nações	  Unidas,	   ter-‐se-‐ia	  que:	   "justiça	  de	   transição	  alude	  a	  um	  

conjunto	   de	   processos	   e	   mecanismos,	   políticos	   e	   judiciais,	   mobilizados	   por	  

sociedades	   em	   conflito	   ou	   pós-‐conflito	   para	   esclarecer	   e	   lidar	   com	   legados	   de	  

abusos	  em	  massa	  contra	  os	  direitos	  humanos,	  assegurando	  que	  os	  responsáveis	  

prestem	   contas	   de	   seus	   atos,	   as	   vítimas	   sejam	   reparadas	   e	   novas	   violações	  

impedidas"1.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Não pretendemos adentrar demasiadamente na problemática da definição do termo "Justiça de 
Transição", tema explorado por diferentes estudos, tais como: ARTHUR, Paige. Como as 'transições' 
reconfiguraram os direitos humanos: uma história conceitual da justiça de transição. In: REÁTEGUI, 
Félix (org.). Justiça de Transição - manual para a América Latina. Brasília: Comissão de Anisita, 
Ministério da Justiça; New York: International Center for Transitional Justice, 2011. p.73-133; 
TEITEL, Ruti. Transitional Justice. New York: Oxford University, 2000; WINTER, Stephen. 
Towards a unified theory of transitional justice. In: The International Journal of Transitional 
Justice, Oxford University Press, v.7, n.2, p.224-244, julho 2013; IVERSON, Jens. Transitional 
justice, jus post bellum and international criminal law: differentiating the usages, history and dynamics. 
In: The International Journal of Transitional Justice, Oxford University Press, v.7, n.3, p.413-433, 
novembro 2013; AMBOS, Kai. The Legal Framework of Transitional Justice. In: AMBOS, Kai; 
LARGE, J.; WIERDA, M. (Eds). Building A Future On Peace And Justice: Studies On 
Transitional Justice, Conflict Resolution And Development, Berlim, p. 19-103, 2009. Disponível 
em:  http://ssrn.com/abstract=1972143 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1972143 (Acesso em 
07/01/2014); QUINALHA, Renan Honório. Justiça de Transição - contornos do conceito. São Paulo: 
Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013; TORELLY, Marcelo. Justiça de Transição e Estado 
Constitucional de Direito - perspectiva teórico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012; DE GREIFF, Pablo. Theorizing Transitional Justice. In WILLIAMS, Melissa 
S.; NAGY, Rosemary; ELSTER, Jon (Orgs.). Transitional Justice. New York e Londres: New York 
University Press, 2012; Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, n.7, jan.-jun. 2012. 
Ainda em outra passagem do relatório do Conselho de Segurança da ONU tem-se que: “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 da verdade, reforma institucional, investigação de antecedentes, a 
destruição de um cargo ou a combinação de todos esses procedimentos” (NAÇÕES UNIDAS – 
Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-
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Mesmo	   partindo	   desse	   contorno	   conceitual,	   porém,	   a	   utilização	   do	   termo	  

costuma	   trazer	   frequentes	   confusões	   e	   imprecisões.	   Primeiro,	   é	   importante	  

destacar	   o	   caráter	   transdisciplinar	   do	   tema.	   Caso	   se	   considere	   a	  

transdisciplinaridade	  como	  o	  foco	  em	  algo	  que	  não	  pode	  ser	  percebido	  e	  tratado	  

sem	  o	  concurso	  concomitante	  de	  diferentes	  áreas	  do	  conhecimento	  na	  busca	  de	  

um	   olhar	   global,	   plural	   e	   complexo	   do	   fenômeno,	   em	   contraste	   com	   a	  

interdisciplinaridade,	  que	  tem	  em	  mira	  aspectos	  de	  uma	  disciplina	  científica	  que	  

são	  melhor	  esclarecidos	  a	  partir	  do	  concurso	  de	  áreas	  afins	  (NICOLESCU,	  2001,	  

p.159-‐163),	  	  a	  justiça	  de	  transição	  é,	  sem	  dúvida,	  um	  tema	  transdisciplinar,	  para	  

o	  qual	  é	  indispensável	  a	  conversão	  de	  olhares	  da	  ciência	  política,	  da	  história,	  da	  

sociologia,	  da	  psicologia,	  da	  literatura,	  da	  filosofia,	  das	  relações	  internacionais	  e	  

do	  direito,	   só	  para	   indicar	  os	  principais	  campos,	  mas	  que	   também	  necessita	  de	  

diversos	   olhares	   sociais	   na	   constante	   busca	   de	   rompimento	   da	   arrogância	   e	  

exclusivismo	   da	   academia,	   forçando	   os	   diques	   não	   apenas	   das	   disciplinas	  mas	  

também	  do	  próprio	  conhecimento	  científico.	  	  

	  

Um	  bom	  exemplo	  dessa	  ruptura	  que	  o	  assunto	  provoca	  nos	  domínios	  acadêmicos	  

é	  o	  que	  se	  vê	  na	  relação	  entre	  memória	  e	  história.	  Ao	  nos	  debruçarmos	  sobre	  o	  

passado	   de	   violência	   massiva	   de	   uma	   sociedade,	   as	   neutras,	   equilibradas	   e	  

racionais	  descrições	  da	  historiografia	  não	  são	  o	  suficiente,	  não	  conseguem	  nem	  

mesmo	   chegar	   ao	   âmago	   da	   questão.	   Sem	   a	   memória	   afetiva,	   artesanal,	  

testemunhal,	  sentimental,	  política,	  a	  história	  balança	  no	  ar	  sem	  esbarrar	  na	  carne	  

do	  mundo.	  Ela	  se	  transforma	  em	  uma	  fria	  razão.	  Na	  verdade,	  memória	  e	  história	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
conflito. Relatório do Secretário Geral  S/2004/616. In: Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan.-jun. 2009. p.325). Sobre o tema da Justiça de Transição, 
conferir: ABRÃO, Paulo. (Org.) ; VIEIRA, Jose Ribas (Org.) ; LOPES, J. R. L. (Org.) ; TORELLY, M. 
D. (Org.). Dossiê: o que é justiça de transição? In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição, 
Brasília, n.1, p.31-112, jan.-jun. 2009. 
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apresentam	  uma	  relação	  complementar,	  assumindo	  dimensões	  muito	  mais	  ricas	  

e	  complexas	  quando	  entendidas	  uma	  em	  função	  da	  outra2.	  	  

	  

Paralelo	   a	   esse	   caráter	   transdisciplinar,	   a	   justiça	   de	   transição	   traz	   um	   acento	  

normativo	   visível	   no	   seu	   próprio	   nome.	   Tal	   peculiaridade	   é	   fundamental	   para	  

que	   se	   demarque	   claramente	   a	   distância	   que	   o	   conceito	   guarda	   da	   tradicional	  

leitura	   produzida	   pela	   ciência	   política	   a	   respeito	   dos	   processos	   de	   transição	  

política	   ocorridos	   na	   segunda	   metade	   do	   século	   passado3.	   Uma	   coisa	   são	   as	  

manobras	  políticas	  necessárias	  para	  que	  um	  país	  possa	  sair	  de	  uma	  situação	  de	  

ditadura	   e	   autoritarismo	   institucional	   rumo	   a	   um	   regime	   democrático,	   com	  

eleições	  diretas,	  secretas	  e	  periódicas,	  fim	  da	  censura,	  exercício	  da	  liberdade	  de	  

expressão	   e	   associação,	   e	   uma	   Constituição	   garantidora4 ,	   outra	   coisa	   é	   o	  

estabelecimento	  de	  uma	  pauta	   transformadora	  da	  sociedade	  como	   fundamento	  

mesmo	   da	   nova	   ordem	   constitucional,	   e	   que	   traz	   na	   sua	   marca	   identitária	   o	  

repúdio	  aos	  crimes	  contra	  a	  humanidade	  e	  a	  toda	  sorte	  de	  violações	  de	  direitos	  

humanos.	  

	  

A	   Constituição	   Republicana	   de	   1988	   traz	   logo	   em	   seu	   Artigo	   1	   a	   dignidade	   da	  

pessoa	  humana	  como	  fundamento;	  entre	  os	  objetivos	  da	  República	  Federativa	  do	  

Brasil	  (Art.	  3)	  está	  a	  erradicação	  da	  pobreza	  e	  da	  marginalização,	  a	  construção	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2LACAPRA, Dominick. Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires: Prometeo, 2009. 
p.34.  
3 Ver O'DONNELL, Guillermo; SCHMITER, Philippe. Transiciones desde un gobierno autoritario - 
conclusiones tentativas sobre las democracias incertas. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2010; Ver, 
sobretudo, a ótima análise sobre este olhar da ciência política dos anos 70 e 80 que está no primeiro 
capítulo do livro: QUINALHA, Renan Honório. Justiça de Transição - contornos do conceito. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013.   
4 Nessa ótica, por exemplo, seria admissível entender a autoanistia ou acordos de impunidade para 
agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade como um custo necessário para o fim do 
regime autoritário, o que sob o olhar da justiça de transição não seria admissível, conforme se 
depreende inclusive da jurisdição internacional dos direitos humanos (CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano et al. versus Chile. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006.	   Disponível	   em:	  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014).  
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uma	   sociedade	   livre,	   justa	   e	   solidária	   e	   o	   combate	   a	   qualquer	   forma	   de	  

discriminação;	   em	   suas	   relações	   internacionais,	   o	   Brasil	   se	   guia,	   entre	   outros	  

princípios,	   pela	   prevalência	   dos	   direitos	   humanos	   (Art.4,	   II);	   a	   Constituição	  

relaciona	   em	   seu	   Art.	   5,	   XLIII	   que	   a	   tortura	   é	   crime	   insuscetível	   de	   graça	   ou	  

anistia;	   em	   seguida,	   no	   Art.	   5,	   XLIV,	   estabelece	   que	   é	   crime	   inafiançável	   e	  

imprescritível	   a	   ação	   de	   grupos	   armados,	   civis	   ou	   militares,	   contra	   a	   ordem	  

constitucional	   e	   o	   Estado	   democrático;	   e,	   por	   fim,	   no	   Ato	   das	   Disposições	  

Constitucionais	  e	  Transitórias,	  em	  seu	  Art.	  8	  assinala	  o	  conceito	  de	  anistia	  como	  

reparação	  aos	  que	  foram	  perseguidos	  políticos	  por	  atos	  de	  exceção,	  demarcando	  

claramente	   o	   reconhecimento	   da	   ilicitude	   do	   Estado	   ditatorial,	   caracterizado	  

essencialmente	  por	  ser	  um	  Estado	  de	  exceção.	  

	  

A	   nova	   ordem	   constitucional	   abre	   a	   clara	   possibilidade	   de	   se	   construir	   uma	  

ruptura	   com	   a	   ditadura,	   daí	   que	   o	   repúdio	   às	   violações	   de	   direitos	   praticadas	  

como	   política	   de	   um	   Estado	   tomado	   por	   governos	   usurpadores	   e	   autoritários	  

seja	  muito	  mais	  do	  que	  a	  previsão	  e	  concretização	  de	  mecanismos	  transitórios	  de	  

prestação	  de	  contas	  diante	  de	  um	  Estado	  criminoso	  ou	  diante	  de	  uma	  sociedade	  

vitimada	  pela	   repressão	   institucional.	   Tal	   repúdio	   integra	   a	   própria	   identidade	  

da	  nova	  ordem	  que	  se	  busca	  construir	  e	  consolidar	  a	  partir	  de	  uma	  Constituição	  

democrática.	  	  

	  

Neste	  sentido,	  a	   justiça	  de	   transição	   traz	   tanto	  ações	   transitórias	  como	  assume	  

um	   caráter	   de	   perenidade.	   No	   primeiro	   caso	   tem-‐se	   ações	   espremidas	  

necessariamente	  em	  um	  tempo	  mais	  ou	  menos	  determinado,	  como	  é	  o	  caso	  das	  

ações	   de	   responsabilização	   penal	   de	   agentes	   públicos	   que	   cometeram	   crimes	  

contra	   a	   humanidade	   (que	   só	   podem	   ser	   acionadas	   até	   o	   limite	   de	   vida	   dos	  

acusados),	  ou	  que	  se	  completam	  com	  o	  cumprimento	  de	  certos	  objetivos,	  como	  

descobrir	   o	   paradeiro	   dos	   restos	   mortais	   das	   vítimas	   de	   desaparecimento	  
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forçado.	   No	   segundo	   caso,	   isto	   é,	   com	   caráter	   de	   perenidade	   tem-‐se	   a	   marca	  

axiológica	  da	  não	  repetição,	  da	  construção	  e	  do	  desenvolvimento	  de	  instituições	  

públicas,	   de	   políticas	   de	   memória	   e	   de	   uma	   sociedade	   nas	   quais	   o	  

reconhecimento	   de	   que	   foram	   aparelhadas	   no	   passado	   para	   a	   prática	   de	  

violências	  e	  violações	  generalizadas,	  bem	  como	  a	  memória	  da	  injustiça,	  da	  dor	  e	  

da	  indignidade,	  sejam	  patamares	  constantes	  e	  definidores	  da	  identidade	  da	  nova	  

ordem	  jurídica	  e	  social.	  	  	  	  	  	  

	  

A	   justiça	   de	   transição,	   portanto,	   tem	   início	   claramente	   nos	   contextos	   de	  

superação	  mínima	  das	   transições	  políticas	   em	  direção	  a	   regimes	  democráticos,	  

tensionando	   as	   sociedades	   políticas	   na	   direção	   de	   uma	   ampla	   confrontação	   da	  

violência	   do	   passado	   como	   forma	   de	   evitá-‐la	   no	   presente	   e	   no	   futuro.	   É	   uma	  

política	  de	  luto5	  que	  ao	  olhar	  para	  trás	  caminha	  para	  a	  frente,	  apoiada	  no	  lastro	  

jurídico	  da	  humanidade	  em	  prol	  da	  defesa	  dos	  direitos	  humanos.	  Daí	  porque	  se	  

possa	   cogitar	   de	   transições	   políticas	   rumo	   a	   regimes	   mais	   autoritários	   e	  

violentos,	   como	   se	   assiste	   contemporaneamente	   no	   desenrolar	   da	   chamada	  

"primavera	   árabe",	   mas	   não	   faça	   sentido	   vislumbrar	   a	   mesma	   possibilidade	  

quando	  se	  trata	  de	  justiça	  de	  transição.	  

	  

Porém,	   como	   toda	  nova	  ordem	  política	  e	   constitucional	   sempre	  guarda	  algo	  da	  

ordem	  anterior6,	  há	  que	  sempre	  manejar	  com	  cuidado	  a	  palavra	  "reconciliação",	  

citada	  inclusive	  na	  já	  mencionada	  definição	  de	  justiça	  de	  transição	  adotada	  pelas	  

Nações	   Unidas.	   De	   origem	   religiosa,	   assim	   como	   as	   palavras	   "perdão"	   e	  

"arrependimento"7,	   o	   termo	   "reconciliação"	   traz	   diretas	   implicações	   ao	   campo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 MATE, Reyes. Memórias de Auschwitz – atualidade e política. Tradução de Antonio Sidekum. São 
Leopoldo: Nova Harmonia, 2005. p.174 
6 ROSENFELD, Michel. The identity of the constitucional subject - selfhood, citizenship, culture 
and community. London, New York: Routledge, 2010. 
7 BUFF, Luci. Horizontes do perdão – reflexões a partir de Paul Ricoeur e Jacques Derrida. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - EDUC, 2009. 
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político.	  Sem	  entrar	  nessas	  minudências,	  cabe	  o	  alerta	  aos	  sentidos	  do	  termo	  que	  

apontam	  para	  o	  esquecimento,	  para	  o	  "virar	  a	  página"	  sem	  tê-‐la	   lido.	  É	  comum	  

identificar	  apoiadores	  do	  regime	  autoritário	  anterior	  invocando	  o	  esquecimento	  

ou	  reforçando	  os	  negacionismos	  de	  todos	  os	  matizes	  em	  nome	  da	  reconciliação	  

da	   sociedade.	   Do	   mesmo	   modo,	   é	   preciso	   retirar	   o	   debate	   em	   torno	   da	  

reconciliação	  da	  esfera	  pessoal	  e	  individual,	  pois	  como	  já	  bem	  apontou	  Derrida,	  

esta	  dimensão	   escapa	  do	  plano	  político8.	  Assim,	   a	   reconciliação	   sinalizada	  pela	  

justiça	   de	   transição	   deve	   ser	   entendida	   sobretudo,	   não	   como	   reconciliação	  

pessoal,	   mas	   sim	   como	   recomposição	   institucional	   e	   afastamento	   das	  máculas	  

brutais	  e	  perversas	  inoculadas	  nas	  instituições	  públicas	  do	  país	  e	  nos	  espaços	  de	  

interação	   da	   sociedade	   plural.	   É,	   na	   verdade,	   uma	   reconciliação	   dos	   cidadãos	  

com	  as	  suas	  instituições	  públicas	  e	  as	  suas	  organizações	  sociais9.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 DERRIDA, Jacques. O perdão, a verdade, a reconciliação: qual gênero? Tradução de Evando 
Nacimento. In: NASCIMENTO, Evando (Org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2005. p.45-92. Sobre a discussão em torno do perdão e das anistias, especialmente 
em contextos transicionais e de justiça de transição, ver: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Entre 
a Anistia e o Perdão: memória e esquecimento na transição política brasileira - qual reconciliação?. In: 
ASSY, Bethania; MELO, Carolina de Campos; DORNELLES, João Ricardo; GÓMEZ, José María 
(OrgS.). Direitos Humanos: Justiça, verdade e memória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, v. , p. 
451-468  
9	  Na mesma linha vai a percuciente análise de Marlon Weichert ao indicar o sentido correto para um 
dos objetivos expressos na Lei Nº12.528/11, que criou a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, 
mais precisamente o objetivo de "promover a reconciliação nacional" (art.1º e art.3º, VI): "A 
reconciliação diz respeito a um processo de restabelecimento de vínculos de legitimidade entre vítimas, 
sociedade e Estado. Espera-se que um processo de depuração da verdade permita, ao final, que os 
cidadãos possam voltar a confiar no compromisso do Estado de promover o bem comum e, sobretudo, 
os direitos fundamentais. Para tanto, é necessário não só a revelação integral da verdade, como também 
a promoção da justiça e a adoção de medidas de reforma do aparato estatal que se envolveu na 
perpetração de violações dos direitos humanos, estimulando-os à autocrítica e à alteração de eventual 
cultura incompatível com a pauta de valores do Estado Democrático de Direito instaurado em 1988.  
Reconciliação não se confunde com perdão. Este ocorre no espaço subjetivo e privado de cada uma das 
vítimas. (...) a reconciliação é um resultado a ser alcançado quando a sociedade, e especialmente as 
vítimas, perceberem que o Estado e seus mandatários são capazes de reconhecer seus erros pretéritos, 
fazer a devida autocrítica e adotar correções de rumos necessárias, dando os alicerces para o 
restabelecimento da confiança nos órgãos públicos." (WEICHERT, Marlon Alberto. A Comissão 
Nacional da Verdade. In: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da; ABRÃO, Paulo; TORELLY, 
Marcelo D. [Orgs.]. Justiça de Transição nas Américas - olhares interdisciplinares, fundamentos e 
padrões de efetivação. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.168-169). A menção do dever de proteção à 
confiança despertada pelo Estado na sociedade aponta,, desde já, para o princípio constitucional da 
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Talvez	  um	  dos	  fundamentos	  teóricos	  mais	  profundos	  e	  pertinentes	  para	  o	  debate	  

em	  torno	  da	  justiça	  transicional	  seja	  mesmo	  aquele	  demarcado	  pelo	  pensamento	  

filosófico/político/literário/estético	   de	   Walter	   Benjamin.	   O	   anjo	   da	   história,	  

imortalizado	  na	  pintura	  de	  Paul	  Klee	  e	   interpretado	  pela	  célebre	   tese	  nona	  das	  

teses	  sobre	  a	  história	  de	  Benjamin10,	   	  é	  aquele	  que,	  embora	  puxado	  fortemente	  

pela	  tempestade	  do	  progresso,	  olha	  para	  trás,	  atento	  e	  horrorizado	  à	  destruição	  

que	   os	   ventos	   do	   progresso	   vão	   causando	   em	   sua	   lógica	   inclemente	   de	  

justificação	  dos	  sacrifícios.	  Tão	   intenso	  quanto	  o	  seu	  horror	  é	  a	  sua	  vontade	  de	  

recolher	   as	   ruínas	   e	   dar	   visibilidade	   aos	   esquecidos	   da	   história,	   vontade	   esta	  

frágil	  e	  impotente	  diante	  dos	  ventos	  	  bem	  como	  da	  sua	  fraqueza,	  representada	  na	  

imagem	  das	  asas	  presas.	  Mas	  é	  justamente	  essa	  impotência	  ou	  fraqueza	  que	  pode	  

atualizar	  as	   injustiças	  do	  passado	  e	   interromper	  a	  marcha	   linear	  do	   tempo,	  em	  

sua	  eterna	  repetição	  da	  violência.	  	  

	  

Partindo	   da	   inspiração	   benjaminiana,	   Reyes	   Mate	   fala	   de	   uma	   "justiça	  

anamnética",	   ou	   seja,	   de	   uma	   concepção	   de	   justiça	   que	   parta	   da	   memória	   da	  

violência	   concreta,	   da	   injustiça	   vivida11 .	   A	   definição	   dos	   direitos	   a	   serem	  

protegidos	  e	  o	  debate	  acadêmico	  em	  torno	  dos	  direitos	  humanos	  deve	  se	  dar	  em	  

contraste	  com	  a	  experiência	  da	  sua	  violação,	  daí	  o	  papel	  da	  memória,	  sinalizando	  

para	  a	  não	  repetição.	  	  Lembra	  muito	  bem	  o	  autor	  que	  a	  realidade	  é	  algo	  mais	  do	  

que	  os	   fatos	  vencedores	  e	   registrados	  nos	   livros	  e	  documentos	  oficiais,	  que	  ela	  

também	  é	  composta	  pelos	  não-‐fatos,	  isto	  é,	  pelos	  projetos,	  sonhos,	  possibilidades	  

e	  versões	  que	  foram	  destroçados	  e	  que	  foram	  alvos	  de	  verdadeiras	  políticas	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
moralidade na Administração Pública, do qual é corolário o princípio da boa-fé objetiva no âmbito 
público. 
10	  BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 
política – ensaios sobre literatura e história da cultura – Obras escolhidas I. 7.ed. Tradução de Sérgio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. [Obras Escolhidas; v.1]. 
 
11MATE, Reyes. Tratado de la injusticia. Barcelona: Anthropos, 2011.  



Prof.	  Dr.	  José	  Carlos	  Moreira	  da	  Silva	  Filho	  
Professor	  Adjunto	  na	  Faculdade	  de	  Direito	  e	  no	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  

Ciências	  Criminais	  da	  PUCRS	  
	  
	  

	  
Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Ciências	  Criminais	  -‐	  Faculdade	  de	  Direito	  

Av.	  Ipiranga,	  6681	  -‐	  Prédio	  11	  -‐	  10º	  andar	  
Porto	  Alegre	  -‐	  RS	  -‐	  90619-‐900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

e-‐mail:	  josecarlosfilho@terra.com.br	  

	  

10	  

esquecimento	   e	   manipulações.	   São	   os	   "espectros	   do	   passado",	   que	   permitem,	  

lembra	  Mate,	  que	  hoje	  na	  Espanha	  se	  fale	  mais	  da	  República	  do	  que	  de	  Franco	  e	  

no	  Chile	  mais	  de	  Allende	  do	  que	  de	  Pinochet.	  Daí	  porque	  a	  memória	  é	  política,	  daí	  

porque	   ela	   pode	   interromper	   a	   lógica	   de	   violação	   sistemática	   dos	   direitos	  

humanos,	  daí	  porque	  a	  melhor	  maneira	  de	  pensar	  no	  futuro	  não	  seja	  pensar	  nos	  

filhos	  e	  netos	  ou	  nas	  futuras	  gerações,	  mas	  sim	  escutar	  o	  sussurro	  dos	  pais	  e	  avós	  

e	  recolher	  a	  narrativa	  dos	  antepassados12.	  

	  

A	  memória	  da	   violência,	   especialmente	  quando	   se	   trata	  da	   violência	  massiva	   e	  

institucional,	   encontra	   o	   seu	   canal	   privilegiado	   no	   testemunho	   das	   vítimas.	   A	  

possibilidade	  do	   testemunho	  da	   violência	   não	   é	   apenas	   o	   caminho	  para	   a	   cura	  

terapêutica	  das	  vítimas,	  mas	  é	  também	  o	  caminho	  para	  a	  sensibilização	  política	  

da	   sociedade	   rumo	   ao	   necessário	   conhecimento	   dos	   atos	   de	   violência,	   das	  

perversões	   institucionais	   e	   dos	   atos	   de	   resistência	   diante	   do	   arbítrio.	   O	  

testemunho	  é	  ingrediente	  central	  na	  construção	  de	  políticas	  para	  a	  paz	  e	  para	  o	  

repúdio	  à	  violência.	  Fazer	  justiça	  às	  vítimas	  é	  buscar	  a	  paz	  na	  sociedade,	  aquela	  

que	  nasce	  do	  reconhecimento	  da	  dor,	  da	  injustiça	  real	  e	  concreta,	  que	  se	  assenta	  

na	  justiça	  como	  reação	  à	  violação	  dos	  direitos	  humanos,	  e	  que	  traz	  igualmente	  a	  

consciência	   sobre	   o	   patrimônio	   de	   resistência	   e	   mobilização	   política	   dos	  

movimentos	  populares,	   dos	   afetos	   e	   solidariedades	   gerados	  na	   rua13,	   atingidos	  

diretamente	  pelo	  Estado	  e	  pelas	  lógicas	  de	  exceção.	  	  

	  

Como	   resultado	   tanto	  dos	   avanços	   teóricos	  quanto	  dos	  processos	   transicionais	  

específicos	  na	  América	  Latina	  e	  no	  resto	  do	  mundo	  foram	  se	  configurando	  o	  que	  

hoje	   se	   reconhece	   como	   os	   quatro	   pilares	   da	   justiça	   de	   transição,	   o	   que	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 MATE, Reyes. Meia-Noite na História - comentários às teses de Walter Benjamin sobre o conceito 
de história. Tradução de Nélio Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2011. p.257-273. 
13 	  SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Direito como liberdade: o Direito Achado na Rua - 
experiências populares emancipatórias de criação do direito. 2008. 320 f. [Tese de Doutorado]. 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. Brasília. 2008. 
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obviamente	   não	   estabelece	   uma	   quantidade	   e	   uma	   tipificação	   taxativas	   e	  

fechadas.	   Tem-‐se	   assim	  o	  pilar	   do	  Direito	   à	  Verdade	   e	   à	  Memória14;	   o	   pilar	   da	  	  

Reparação,	   tanto	   econômica	   quanto	   terapêutica	   e	   simbólica,	   tanto	   individual	  

quanto	   coletiva;	   o	   pilar	   da	   Justiça,	   querendo	   indicar	   mais	   especificamente	   a	  

responsabilização	   judicial	   dos	   agentes	   que	   praticaram	   crimes	   contra	   a	  

humanidade,	  e	  o	  pilar	  da	  Reforma	  das	  Instituições	  Democráticas,	  concentrando	  o	  

seu	  poder	  de	  fogo	  nas	  instituições	  de	  segurança	  pública.	  Importante	  ter	  claro	  que	  

tais	  pilares	   se	   interpenetram	  mutuamente	   e	  que	  o	   avanço	  de	   ações,	   políticas	   e	  

reflexões	   mais	   diretamente	   voltadas	   a	   cada	   um	   deles	   fecunda	   e	   estimula	   os	  

demais	  assim	  como	  deles	  se	  alimenta.	  A	  busca	  de	  informações	  sobre	  as	  violações	  

e	  o	  esforço	  na	  reconstrução	  dos	  fatos	  suscita	  tanto	  a	  necessidade	  de	  politicas	  de	  

memória	   como	   de	   reparação,	   reforma	   das	   instituições	   de	   segurança	   e	   de	  

responsabilização.	   A	   bem	   da	   verdade,	   indo	   na	   direção	   de	   um	   desses	   aspectos	  

está-‐se	   indo	   também	   na	   direção	   dos	   outros,	   daí	   porque	   tais	   pilares	   e	   os	  

mecanismos	  correlatos	  devem	  ser	  percebidos	  de	  maneira	  holística15.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

Por	  fim,	  é	  preciso	  indicar	  que	  o	  avanço	  da	  justiça	  de	  transição	  no	  Brasil,	  tanto	  em	  

termos	  de	  efetivação	  dos	  seus	  mecanismos	   institucionais	  quanto	  em	  termos	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Embora sejam muitas vezes englobados conjuntamente, o Direito à Verdade e o direito à memória 
são categorias diferentes. Este último indica principalmente o dever do Estado diante da sociedade em 
promover políticas públicas de memória, e também da própria sociedade civil organizada. Já o Direito 
à Verdade, categoria que será trabalhada com maior profundidade neste parecer articula-se com a 
necessária busca da versão mais fidedigna possível dos fatos concernentes a graves violações de 
direitos humanos ou a períodos de violência massiva, bem como com o dever do Estado em investigar 
tais fatos, esclarecê-los e garantir amplo acesso à informação pública produzida em torno deles. É claro 
que o direito à memória articula-se fortemente com o Direito à Verdade, basta que se tenha presente 
que um dos acessos privilegiados à reconstrução de tais fatos é justamente o testemunho oferecido 
pelos envolvidos, sua memória, e, em especial, a das vítimas, e também que a construção de narrativas 
públicas sobre fatos tão graves endossa e reforça a necessidade de políticas de memória que 
mantenham vivo simbolicamente o repúdio a tais práticas. É o conhecido lema do "para que não se 
esqueça, para que nunca mais aconteça".  
15 DE GREIFF, Pablo. Theorizing Transitional Justice. In WILLIAMS, Melissa S.; NAGY, Rosemary; 
ELSTER, Jon (Orgs.). Transitional Justice. New York e Londres: New York University Press, 2012. 
p.34-39; NAÇÕES UNIDAS – Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a justiça de transição em 
sociedades em conflito ou pós-conflito. Relatório do Secretário Geral  S/2004/616. In: Revista Anistia 
Política e Justiça de Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan.-jun. 2009. 
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conhecimento	  e	  produção	  teóricas,	  traz	  a	  potencialidade	  de	  confrontar	  o	  antigo	  

legado	   brasileiro	   da	   legalidade	  autoritária.	   O	   brasilianista	   Anthony	  W.	   Pereira,	  

em	   importante	   estudo	   comparativo	   sobre	   as	   ditaduras	   militares	   chilena,	  

argentina	  e	  brasileira16	  ,	  nota	  que	  uma	  das	  singularidades	  do	  caso	  brasileiro	  foi	  o	  

grande	   esforço	   empreendido	   pelo	   poder	   estabelecido	   em	  dar	   uma	   sustentação	  

jurídica	  ao	  seu	  regime	  e	  às	  suas	  ações	  autoritárias	  e	  repressoras.	  	  

	  

O	   regime	   militar	   brasileiro	   construiu,	   assim,	   um	   verdadeiro	   simulacro	   de	  

legalidade,	   com	   o	   efeito,	   até	   hoje	   perceptível,	   de	   invisibilizar	   os	   fundamentos	  

autoritários	  do	  regime,	  bem	  como	  a	  sistemática	  política	  de	  violação	  de	  direitos	  

humanos	   posta	   em	   prática:	   torturas,	   prisões	   ilegais,	   censura,	  monitoramentos,	  

banimentos,	  exílios	  forçados,	  desaparecimentos	  forçados,	  cassações	  de	  mandatos	  

parlamentares,	   proibição	   de	   associações	   estudantis,	   sindicais	   e	   rurais,	   entre	  

outros	  atos	  abusivos	  e	  repressores.	  Utilizar	  o	  direito	  para	  criar	  uma	  aparência	  de	  

legalidade	   para	   atos	   repulsivos	   e	   antidemocráticos	   é	   um	   hábito	   anterior	   à	  

ditadura	   civil-‐militar	   e	   que	   encontra	   seu	   mais	   produtivo	   ambiente	   no	  

bacharelismo	   tecnicista	   e	   epidérmico	   até	   hoje	   cultuado	   em	   grande	   parte	   das	  

Faculdades	   de	   Direito	   do	   país,	   que	   se	   preocupam	   demais	   com	   as	   filigranas	   da	  

técnica	  aparentemente	  neutra	  e	  desinteressada	  e	  se	  esquecem	  de	  desenvolver	  e	  

zelar	   pela	   esfera	   principiológica,	   pelos	   fundamentos	   e	   nortes	   axiológicos	   que	  

sustentam	   a	   contínua	   luta	   política	   por	   uma	   sociedade	   mais	   livre,	   justa	   e	  

igualitária.	  	  	  

	  

Antes	  de	  dar	  início	  no	  próximo	  item	  à	  reconstrução	  histórica	  da	  base	  jurídica	  do	  

Direito	   à	   Verdade,	   tema	   crucial	   para	   se	   compreender	   as	   balizas	   que	   devem	  

orientar	  a	  atuação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade,	  é	  preciso	  ainda	  assinalar	  que	  no	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no 
Chile e na Argentina. Tradução de Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 
2010.  
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caso	   brasileiro	   a	   concretização	   deste	   direito	   vem	   se	   delineando	   desde	   pelo	  

menos	  a	  Comissão	  de	  Mortos	  e	  Desaparecidos	  Políticos	  da	  Comissão	  de	  Direitos	  

Humanos	  da	  Câmara	  dos	  Deputados,	  instituída	  em	  1995,	  passando	  pela	  	  atuação	  

das	  diversas	  Comissões	  de	  Reparação	  estaduais,	  da	  Comissão	  Especial	  de	  Mortos	  

e	   Desaparecidos	   Políticos	   da	   Secretaria	   Especial	   de	   Direitos	   Humanos	   da	  

Presidência	  da	  República	  e	  pela	  atuação	  da	  Comissão	  de	  Anistia	  do	  Ministério	  da	  

Justiça.	  O	  eixo	  da	   reparação	  vem	  conduzindo	  o	  processo	  de	   justiça	   transicional	  

brasileiro	  no	  plano	  institucional,	  produzindo	  verdade,	  memória	  e	  reparação17,	  e	  

sendo	   	   reforçado	   a	   partir	   de	   2011	   pela	   instituição	   da	   Comissão	   Nacional	   da	  

Verdade	   e	   pela	   formação	   de	   dezenas	   de	   Comissões	   da	   Verdade	   paralelas,	   de	  

órgãos	  públicos	  e	  da	  sociedade	  civil.	  

	  

Importante	  salientar	  que	  especialmente	  a	  Comissão	  de	  Anistia	  tem	  dado	  espaço	  à	  

produção	   de	   uma	   verdade	   singular	   sobre	   as	   graves	   violações	   de	   direitos	  

humanos	   praticadas	   pela	   ditadura,	   pois	   ao	   se	   buscar	   a	   reparação,	   tem-‐se	  

permitido	  o	  protagonismo	  do	  olhar	  das	  vítimas,	  sem	  o	  qual	  a	  sociedade	  não	  pode	  

conhecer	   o	   passado	   de	   violência	   e	   terror	   e	   também	   não	   pode	   evitar	   que	   ele	  

continue	  se	  repetindo.	  A	  abertura	  de	  espaços	  públicos	  para	  a	  escuta	  das	  vítimas	  e	  

dos	   resistentes	   sobreviventes	   vem	   sendo	  operada	  pela	   Comissão	  de	  Anistia	   há	  

mais	  de	  dez	  anos	  pelo	  eixo	  da	  reparação	  e,	  e	  em	  especial	  por	  meio	  de	  projetos	  

educativos	  como	  o	  das	  Caravanas	  da	  Anistia.	  Os	  autos	  dos	  processos	  da	  Comissão	  

de	  Anistia	  contém	  o	  olhar	  privilegiado	  dos	  que	  lutaram	  contra	  a	  opressão	  e	  dela	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 A noção de reparação no caso brasileiro se confunde com o sentido ambíguo que o termo "anistia" 
foi adquirindo no processo transicional e de justiça transicional do país. Sobre a condução do processo 
de justiça de transição brasileiro pelo eixo da reparação ver: ABRAO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. 
O programa de reparações como eixo estruturante da justiça de transição no Brasil. In: REÁTEGUI, 
Félix (Org.). Justiça de Transição - manual para a América Latina. Brasília: Comissão de Anistia, 
Ministério da Justiça; New York: International Center for Transitional Justice, 2011, p.473-516. Sobre 
a ambiguidade do termo anistia no processo transicional e de justiça de transição no Brasil ver: SILVA 
FILHO, José Carlos Moreira da . A ambiguidade da anistia no Brasil: memória e esquecimento na 
transição inacabada. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virginia Prado (Org.). Direitos Humanos 
Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 16-41.   
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foram	  vítimas.	  	  

	  

De	  todo	  modo,	  é	  a	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade,	  ainda	  que	  constituída	  com	  a	  

previsão	  do	  seu	  término,	  que	  recebeu	  poderes	  legais	  para	  realizar	  a	  investigação	  

e	  a	  elucidação	  das	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos,	   visto	  que	  o	  olhar	  das	  

vítimas	   necessita	   ser	   complementado	   por	   um	   trabalho	   de	   investigação	  

documental	  e	  de	  colheita	  de	  depoimentos,	  além	  de	  ser	  contextualizado	  em	  uma	  

ampla	  sistematização	  do	  contexto	  histórico.	  

	  

2.	  Direito	  à	  Verdade	  e	  Comissões	  da	  Verdade	  	  

	  

Em	   2006,	   em	   cumprimento	   à	   Resolução	   2005/66	   da	   Comissão	   de	   Direitos	  

Humanos	  da	  ONU,	  foi	  produzido	  pela	  Comissão	  um	  informe	  que	  traz	  um	  estudo	  

sobre	  o	  Direito	   à	  Verdade18.	   Logo	  em	  seu	   início	  o	   estudo	  adianta	   a	   síntese	  das	  

suas	  conclusões	  e	  em	  seguida	  detalha	  as	  bases	  que	  as	  propiciaram	  indicando	  um	  

itinerário	  histórico	  da	  base	  jurídica	  desse	  direito19.	  	  

	  
O	   Estudo	   conclui	   que	   o	  Direito	   à	   Verdade	   sobre	   graves	   violações	   de	  
direitos	   humanos	   bem	   como	   sobre	   severas	   violações	   das	   normas	   de	  
direitos	  humanos	   é	  um	  direito	   inalienável	   e	   autônomo,	   vinculado	   ao	  
dever	   e	   à	   obrigação	   do	   Estado	   em	   proteger	   e	   garantir	   os	   direitos	  
humanos,	  conduzir	  investigações	  eficazes	  e	  garantir	  remédios	  efetivos	  
e	  reparações.	  Este	  direito	  é	  estreitamente	  vinculado	  a	  outros	  direitos	  
e	   possui	   dimensões	   tanto	   individuais	   como	   coletivas,	   devendo	   ser	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 UNITED NATIONS ORGANIZATION. Comission on Human Rights. Study on the right to the 
truth. Report of the Office of the United Nations High Comissioner for Human Rights. ECN. 
4/2006/91. 08 fev. 2006. Disponível em: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/56/PDF/G0610656.pdf?OpenElement (Acesso em 11.11.2014). 
19 Juntamente com esse estudo, tomo como guia orientador da análise do tema a bem construída tese de 
Doutorado de Carolina de Campos Melo, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ainda não publicada. MELO, Carolina de Campos. Nada 
além da verdade? A consolidação do Direito à Verdade e seu exercício por comissões e tribunais. 
2012. 352 f. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2012.    
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considerado	   como	  um	  direito	   que	  não	   admite	   suspensões	   e	   que	  não	  
deve	  estar	  sujeito	  a	  restrições.20	  	  

	  

Desta	   definição	   é	   importante	   destacar	   desde	   já	   três	   aspectos	   que	   serão	  

desenvolvidos	  mais	  adiante	  e	  que	  reforçam	  a	  argumentação	  de	  uma	  necessária	  

inversão	   do	   ônus	   da	   prova	   no	   caso	   específico	   relacionado	   à	   morte	   do	   Ex-‐

Presidente	   Juscelino	   Kubitschek,	   são	   eles:	   a	   dimensão	   coletiva	   desse	   direito,	   o	  

dever	   do	   Estado	   de	   conduzir	   uma	   investigação	   eficaz	   e	   a	   não	   admissão	   de	  

restrições.	  

	  

O	  conceito	  de	  um	  Direito	  à	  Verdade,	  que	  se	  deve	  inicialmente	  às	  reivindicações	  

das	  vítimas	  das	  violações	  de	  direitos	  humanos	  e	  aos	  seus	  familiares,	  deita	  as	  suas	  

raízes	  no	  Direito	  Internacional	  Humanitário.	  O	  Direito	  à	  Verdade	  encontra	  a	  sua	  

mais	  remota	  positivação	  no	  Artigo	  32	  do	  Protocolo	  Adicional	  às	  Convenções	  de	  

Genebra	   (de	   12	   de	   agosto	   de	   1949)	   Relativos	   à	   Proteção	   das	   Vítimas	   dos	  

Conflitos	  Armados	  de	  Caráter	  Internacional	  de	  1977	  (Protocolo	  I),	  in	  verbis:	  

	  
Art.32.	  Princípio	  Geral.	  Na	  aplicação	  da	  presente	  Sessão,	  as	  atividades	  
das	   Altas	   Partes	   Contratantes,	   das	   Partes	   em	   conflito	   e	   das	  
organizações	   humanitárias	   internacionais	   mencionadas	   nas	  
Convenções	   e	   no	   presente	   Protocolo	   deverão	   estar	   motivadas	  
primordialmente	  pelo	  direito	  que	  têm	  as	  famílias	  de	  conhecer	  a	  sorte	  
de	  seus	  membros.	  

	  

Além	   disso,	   as	   Convenções	   de	   Genebra	   de	   1949	   também	   incorporaram	   várias	  

disposições	   que	   impõem	   às	   partes	   beligerantes	   a	   obrigação	   de	   resolver	   o	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Tradução Nossa. No original: "The study concludes that the right to the truth about gross human 
rights violations and serious violations of human rights law is an inalienable and autonomous right, 
linked to the duty and obligation of the State to protect and guarantee human rights, to conduct 
effective investigations and to guarantee effective remedy and reparations. This right is closely linked 
with other rights and has both an individual and a societal dimension and should be considered as a 
non-derogable right and not be subject to limitations." 
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problema	   dos	   combatentes	   desaparecidos	   e	   de	   criar	   um	   "departamento	   de	  

informações"	  sobre	  mortos	  e	  desaparecidos21.	  	  

	  

Como	   pano	   de	   fundo	   desta	   positivação	   inicial,	   também	   é	   possível	   localizar	   o	  

Direito	   à	   Verdade	   no	   seio	   das	   Nações	   Unidas	   em	   resoluções	   produzidas	   pela	  

Assembleia	   Geral	   desde	   pelo	   menos	   1974,	   quando	   se	   reconheceu	   como	   uma	  

necessidade	  humana	  básica	  o	  desejo	  dos	   familiares	  em	  saber	  a	   sorte	  dos	  entes	  

queridos	   perdidos	   em	   conflitos	   armados22.	   O	   tema	   continuou	   sendo	   objeto	   de	  

resoluções	   em	   todas	   as	   reuniões	   da	  Assembleia	  Geral	   durante	   a	   década	  de	   90,	  

tendo	   em	   vista	   especialmente	   o	   acompanhamento	   das	   atividades	   do	   Grupo	   de	  

trabalho	   sobre	   Desaparecimento	   Forçado,	   criado	   em	   fevereiro	   de	   1980	   pela	  

Comissão	  de	  Direitos	  Humanos23.	  Chamam	  atenção	  nessa	   toada	  os	  Princípios	  e	  

Diretrizes	   Básicos	   sobre	   Reparação,	   adotados	   em	   2006	   e	   que	   defendem	   a	  

revelação	  pública	  e	  integral	  da	  verdade	  como	  forma	  de	  reparação24.	  	  

	  

A	  referência	  ao	  Direito	  à	  Verdade	  também	  esteve	  presente	  no	  tratamento	  dado	  

pela	   Assembleia	   a	   diversos	   casos	   concretos,	   muitos	   dos	   quais	   envolvendo	   a	  

atuação	  de	  Comissões	  da	  Verdade,	   como	  nos	   casos	  de	  El	   Salvador,	  do	  Haiti,	   do	  

Timor	   Leste	   e	   da	   Guatemala25.	   	   O	   Conselho	   de	   Segurança	   também	   passou	   a	  

estimular	  a	  formação	  de	  Comissões	  da	  Verdade	  em	  sociedades	  pós-‐conflito	  e	  a	  se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Arts. 16 e 17 da Primeira Convenção; art. 19 da Segunda Convenção; e art. 122 da Terceira 
Convenção.   
22 UNITED NATIONS ORGANIZATION. General Assembly. Resolution 3220 (XXIX) Assistance 
and co-operation in accounting for persons who are missing or dead in armed conflicts. 6 nov. 
1974. Disponível em: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/22/IMG/NR073822.pdf?OpenElement  (Acesso em 
11/11/2014). 
23 Cf. MELO, p.71. 
24 UNITED NATIONS ORGANIZATION. General Assembly. Resolution 60/147. Basic principles 
and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of 
international human rights law and serious violations of humanitarian law. 21 mar. 2006.  
Disponível em: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement (Acesso em 11/11/2014). 
25 Cf. MELO, p.72. 
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manifestar	  sobre	  o	  tema,	  como	  já	  se	  apontou	  com	  relação	  ao	  informe	  específico	  

sobre	  o	  Direito	  à	  Verdade.	  São	  múltiplos	   informes	  e	  resoluções	  que	  produzidos	  

no	  âmbito	  das	  Nações	  Unidas	  referem-‐se	  ao	  Direito	  à	  Verdade	  e	  ao	  seu	  conteúdo	  

e	  alcance,	   estabelecendo	  que	  é	   condição	  necessária	  para	  os	  processos	  de	  paz	  e	  

reconciliação	   que	   seja	   determinada	   a	   verdade	   com	   relação	   a	   crimes	   contra	   a	  

humanidade,	   ao	   genocídio,	   aos	   crimes	   de	   guerra	   e	   às	   violações	  manifestas	   dos	  

direitos	  humanos26.	  

	  

Tecendo	  ainda	  o	  panorama	  internacional	  dos	  albores	  da	  construção	  do	  Direito	  à	  

Verdade	  é	  preciso	  referir	  as	  Conferências	  Internacionais	  da	  Cruz	  Vermelha	  e	  do	  

Crescente	   Vermelho	   que	   ao	   congregar	   em	   edições	   periódicas	   por	  mais	   de	   140	  

anos	   os	   Estados-‐parte	   das	   Convenções	   de	   Genebra	   têm	   sido	   protagonistas	   do	  

desenvolvimento	  do	  Direito	  Internacional	  Humanitário.	  Na	  Conferência	  de	  1981,	  

ocorrida	   em	   Manila,	   a	   Resolução	   II	   deixou	   claro	   que	   o	   direito	   a	   conhecer	   a	  

verdade	  sobre	  a	  sorte	  das	  vítimas	  de	  desaparecimento	  forçados	  aplica-‐se	  tanto	  a	  

conflitos	   armados	   internacionais	   como	   a	   conflitos	   internos.	   Ainda	   mais	  

importante,	  o	  estudo	  solicitado	  ao	  Comitê	   Internacional	  da	  Cruz	  Vermelha	  pela	  

Conferência	   de	   1995,	   e	   que	   foi	   publicado	   em	   2005,	   consagra	   o	   caráter	  

consuetudinário	  à	  Regra	  117,	  reconhecida	  como	  um	  dever	  a	  partir	  da	  prática	  dos	  

Estados-‐parte,	  in	  verbis:	  

	  
Regra	   117.	   Cada	   parte	   do	   conflito	   deve	   tomar	   todas	   as	   medidas	  
possíveis	   para	   prestar	   contas	   das	   pessoas	   desaparecidas	   como	  
resultado	  de	  conflito	  armado	  e	  devem	  prover	  aos	  familiares	  qualquer	  
informação	  que	  tenham	  sobre	  a	  sua	  sorte.27	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Neste sentido o documento ECN 4/2006/91 indica as seguintes resoluções: Resoluções da 
Assembleia Geral 55/118, 57/105 e 57/105 e Resoluções do Conselho de Segurança 1468 (2003), 1470 
(2003) e 1606 (2005). 
27 Tradução Nossa. No original: "Rule 117. Each party to the conflict must take all feasible measures to 
account for persons reported missing as a result of armed conflict and must provide their family 
members with any information it has on their fate." Disponível em: https://www.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_cha_chapter36_rule117 (Acesso em 11/11/2014). 
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Contudo,	  o	  reconhecimento	  da	  existência	  de	  um	  direito,	  	  autônomo	  e	  inalienável,	  

de	   saber	   a	   verdade	   sobre	   os	   eventos,	   circunstâncias	   e	   razões	   que	   produziram	  

graves	  violações	  de	  Direitos	  Humanos	  somente	  irá	  ocorrer	  de	  modo	  explícito	  no	  

ano	  de	  1997,	   inclusive	  com	  a	  utilização	  da	  expressão	  "Direito	  à	  Verdade",	  mais	  

precisamente	  no	  Conjunto	  de	  Princípios	  para	  a	  Proteção	  e	  Promoção	  dos	  Direitos	  

Humanos	  por	  meio	  do	  Combate	  à	  Impunidade,	  	  conhecido	  por	  "Princípios	  Joinet",	  

em	  homenagem	  Louis	  Joinet,	  destacado	  membro	  da	  Subcomissão	  para	  Prevenção	  

da	   Discriminação	   e	   Proteção	   às	   Minorias,	   órgão	   responsável	   por	   esta	  

positivação28.	   	   Esse	   documento	   reconhece	   o	   caráter	   individual	   e	   coletivo	   do	  

Direito	  à	  Verdade	  (referido	  inicialmente	  como	  "direito	  de	  saber"29):	  

	  
Este	  não	  é	  apenas	  o	  direito	  de	  qualquer	  vítima	   individual	  ou	  de	  seus	  
amigos	  e	  familiares	  a	  saber	  o	  que	  aconteceu,	  um	  Direito	  à	  Verdade.	  O	  
direito	   de	   saber	   é	   também	   um	   direito	   coletivo,	   baseado	   na	   história	  
para	  prevenir	  que	  as	  violações	   se	   repitam	  no	   futuro.	   Seu	   corolário	  é	  
um	  "dever	  de	  memória"	  por	  parte	  do	  Estado:	  estar	  preparado	  contra	  
as	   perversões	   da	   história	   que	   acontecem	   sob	   os	   nomes	   do	  
revisionismo	  ou	  negacionismo,	  pois	  a	  história	  de	  sua	  opressão	  é	  parte	  
da	   herança	   nacional	   de	   um	   povo	   e	   como	   tal	   deve	   ser	   preservada.	  
Esses,	  portanto,	  são	  os	  principais	  objetivos	  do	  direito	  de	  saber	  como	  
um	  direito	  coletivo.	  30	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 UNITED NATIONS ORGANIZATION. Commission on Human Rights. Question of the impunity 
of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by mr. 
Joinet pursuant to Sub-Comission. E/CN. 4/Sub.2/1997/20 26 jun 1997. Disponível em: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/129/12/PDF/G9712912.pdf?OpenElement (Acesso em 
11/11/2014). 
29 No original: The right to Know. 
30 Tradução Nossa. No original: "This is not simply the right of any individual victim or his nearest and 
dearest to know what happened, a right to the truth. The right to know is also a collective right, 
drawing upon history to prevent violations from recurring in the future. Its corollary is a “duty to 
remember” on the part of the State: to be forearmed against the perversions of history that go under the 
names of revisionism or negationism, for the history of its oppression is part of a people's national 
heritage and as such must be preserved. These, then, are the main objectives of the right to know as a 
collective right."  
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Digno	  de	  nota	  é	  o	  fato	  de	  que	  nos	  Princípios	  Joinet	  o	  Direito	  à	  Verdade	  refere-‐se	  

não	  somente	  aos	  tradicionais	  casos	  de	  mortes	  e	  desaparecimentos	  ocorridos	  em	  

meio	  a	  conflitos	  internacionais,	  mas	  de	  modo	  mais	  amplo	  a	  graves	  violações	  de	  

direitos	  humanos,	  relacionadas	  tanto	  a	  conflitos	  internacionais	  como	  internos,	  e	  

que	  na	  atualização	  dos	  Princípios,	  realizada	  em	  200531,	  apontam	  explicitamente	  

para	   crimes	   contra	   a	   humanidade,	   genocídio,	   tortura,	   execução	   extrajudicial,	  

escravidão	  e	  desaparecimento	  forçado.	  	  

	  

Para	   os	   propósitos	   deste	   parecer,	   fundamental	   também	   é	   identificar	   o	  

reconhecimento	   do	   caráter	   coletivo	   do	   Direito	   à	   Verdade,	   isto	   é,	   não	   se	   trata	  

apenas	   do	   direito	   das	   vítimas	   e	   dos	   seus	   familiares	   em	   saberem	   as	  

circunstâncias,	   detalhes	   e	   razões	   relacionados	   às	   graves	   violações	   de	   direitos	  

humanos	  sofridas,	  mas	  também	  de	  toda	  a	  sociedade,	  pois	  o	  conhecimento	  de	  tais	  

fatos	   é	   tido	   como	  um	  patrimônio	   coletivo	  necessário	   para	   orientar	   as	   políticas	  

públicas,	  prevenir	  futuras	  violações	  e	  construir	  a	  própria	  identidade	  histórica	  de	  

uma	   sociedade32 .	   É	   um	   direito	   que	   se	   perpetua	   inclusive	   para	   as	   futuras	  

gerações,	   gerando	   no	   Estado	   uma	   série	   de	   deveres,	   como	   os	   de	   investigar	  

eficazmente	   as	   violações	   e	   responsabilizar	   os	   seus	   autores,	   permitir	   acesso	  

irrestrito	   aos	   arquivos	   públicos	   e	   a	   quaisquer	   	   informações	   públicas	   a	   elas	  

relacionadas,	   constituir	   espaços	   públicos	   de	   escuta	   e	   reconhecimento	   das	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 UNITED NATIONS ORGANIZATION. Human Rights Comission. Updated Set of principles for 
the protection and promotion of human rights through action to combat impunity. 
E/CN.4/2005/102/Add. 1 8 fev. 2005.  Disponível em: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement (Acesso em 11/11/2014). 
32 Priscylla Heiner formula sinteticamente tal aspecto das comissões da verdade: "o que é especial nas 
comissões da verdade é a sua intenção de afetar a compreensão e a aceitação social do passado do país, 
não apenas resolver fatos específicos. (...) a intenção das comissões da verdade é parte do que as 
define: dirigir-se ao passado para mudar políticas, práticas e até mesmo relações no futuro, e fazê-lo de 
modo a respeitar e honrar aqueles que foram afetados pelos abusos." Tradução Nossa. No original: 
"what is special about truth commissions is their intention of affecting the social understanding and 
acceptance of the country's past, not just to resolve specific facts. (...) the intention of truth 
commissions is part of what defines them: to address the past in order to change policies, practices, and 
even relationships in the future, and to do so in a manner that respects and honors those who were 
affected by the abuses". (HAYNER, Priscilla B. Unspeakable Truths - transitional justice and the 
challenge of Truth Comissions. 2.ed. New York: Routledge, 2011. p.11).  
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vítimas,	  promover	  a	  sua	  reparação	  e	  empreender	  políticas	  de	  memória	  sobre	  tais	  

violações.	  	  

	  

A	  primeira	  Comissão	  da	  Verdade	  foi	  a	  de	  Uganda	  (Comission	  of	  Inquiry	  into	  the	  

Disappearence	  of	  People	  in	  Uganda	  in	  1974),	  criada	  em	  1974	  sob	  o	  governo	  de	  

Idi	   Amin,	   com	   o	   propósito	   de	   investigar	   a	   sorte	   dos	   desaparecidos	   em	   seus	  

primeiros	   anos	   de	   governo	   e	   também	   de	   tentar	   fornecer	   alguma	   resposta	   aos	  

seus	  críticos.	  Foi	  portanto	  uma	  Comissão	  que	  atuou	  no	  contexto	  de	  um	  regime	  

autoritário.	   É	   consenso,	   assim,	   que	   a	   primeira	   Comissão	   da	   Verdade	   a	   de	   fato	  

assumir	  as	  características	  básicas	  hoje	  consensuais	  do	  que	  seja	  uma	  Comissão	  da	  

Verdade,	  ainda	  que	  não	  tenha	  levado	  este	  nome,	  foi	  a	  Comisón	  Nacional	  sobre	  la	  

Desaparición	   de	   Personas	   (CONADEP),	   criada	   na	   Argentina	   em	   198333.	   Foi	  

necessário	  quase	  uma	  década	  depois	  para	  que	  surgisse	  a	  expressão	  "Comissão	  da	  

Verdade"	  associada	  a	  uma	  Comissão	  desse	   tipo,	  o	  que	  ocorreu	  com	  a	  Comisión	  

Nacional	  de	  Verdad	  y	  Reconciliación	  de	  Chile	  em	  1990	  e	   com	  a	  Comisión	  de	   la	  

Verdad	  para	  El	  Salvador	  em	  1992.	  Contemporaneamente,	   já	  foram	  criadas	  mais	  

de	  40	  Comissões	  da	  Verdade	  por	  todo	  o	  mundo,	  sendo	  a	  brasileira	  uma	  das	  mais	  

recentes.	   A	  mera	   existência	   dessas	   Comissões	   espraiadas	   por	   diferentes	   países	  

em	  todos	  os	  continentes,	  aliada	  ao	  pleno	  reconhecimento	  do	  seu	  funcionamento	  

e	  ao	  estímulo	  para	  sua	  formação	  nos	  mais	  variados	  contextos	  de	  confronto	  com	  

legados	  autoritários	  por	  parte	  de	  órgãos	  e	  normativas	  internacionais	  já	  revela	  a	  

existência	   de	   uma	   sólida	   opinio	   juris	   em	   prol	   do	   reconhecimento	   do	   Direito	   à	  

Verdade	   como	   uma	   norma	   costumeira,	   e	   não	   porque	   a	   concretização	   de	   tal	  

direito	  seja	  uma	  exclusividade	  de	  tais	  comissões,	  mas	  sim	  porque	  elas	  assumem	  

um	  claro	  protagonismo	  institucional	  nessa	  tarefa,	  especialmente	  para	  apresentar	  

à	   sociedade	   uma	   narrativa	   embasada	   em	   seus	   trabalhos	   e	   investigações	   que	  

aponte	   para	   as	   causas,	   circunstâncias,	   motivos	   e	   detalhes	   das	   práticas	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Ibidem, p.10. 
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violência	  institucional	  assumidas	  pelo	  Estado	  no	  período	  de	  exceção.	  Caso	  fosse	  

apenas	  uma	  questão	  de	  demanda	  individual	  das	  vítimas	  e	  dos	  familiares	  bastaria	  

que	  os	  órgãos	  ordinários	  de	  justiça	  e	  segurança	  do	  Estado	  democrático	  levassem	  

adiante	  tal	  tarefa.	  

	  

Além	  dos	  já	  mencionados,	  houve	  inúmeros	  outros	  documentos	  e	  normativas	  no	  

âmbito	   das	   Nações	   Unidas	   que	   fizeram	   referência	   explícita	   a	   existência	   de	   um	  

Direito	  à	  Verdade	  e	  que	  contribuíram	  para	  o	  seu	  desenvolvimento.	  O	  Conselho	  de	  

Direitos	  Humanos,	  por	  exemplo,	  considerou	  o	  informe	  do	  Alto	  Comissariado	  para	  

Direitos	   Humanos	   de	   2009	   que	   estabelece	   mais	   um	   corolário	   do	   Direito	   à	  

Verdade,	   o	   dever	   do	  Estado	   de	   conservar	   registros	   arquivísticos	   e	   de	   proteger	  

vítimas,	   testemunhas	   e	   outras	   pessoas	   envolvidas	   na	   investigação	   de	   graves	  

violações	  de	  direitos	  humanos34.	  	  Outro	  informe	  adotado	  pelo	  Conselho	  em	  2010	  

considera	  a	  segurança	  elemento	  essencial	  para	  o	  exercício	  do	  Direito	  à	  Verdade	  e	  

para	   a	   responsabilização	   dos	   perpetradores35 .	   O	   momento	   culminante	   em	  

termos	  simbólicos	  do	  amplo	  reconhecimento	  internacional	  do	  Direito	  à	  Verdade	  

talvez	  seja	  a	  proclamação	  pela	  Assembleia	  Geral	  da	  ONU	  em	  dezembro	  de	  2010	  

do	  dia	   24	  de	  março	   como	  o	   "Dia	   Internacional	   para	   o	  Direito	   à	  Verdade	   sobre	  

Graves	  Violações	  de	  Direitos	  Humanos	  e	  para	  a	  Dignidade	  das	  Vítimas"36.	  Essa	  foi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 UNITED NATIONS ORGANIZATION. Human Rights Council. Right to Truth. Report of the 
Office of the High Comissioner for Human Rights. UNDoc. A/HRC/19. 21 ago. 2009. Disponível em: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-19.pdf (Acesso em 
11/11/2014). 
35 UNITED NATIONS ORGANIZATION. Human Rights Council. Report on the United Nations 
High Comissioner for Human Rights on the Right to Truth. UNDoc. A?HRC?15/33. 28 jul. 2010. 
Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/15/33&referer=http://www.un.org/en/e
vents/righttotruthday/documents.shtml&Lang=E (Acesso em 11/11/2014). 
36 UNITED NATIONS ORGANIZATION. General Assembly. Proclamation of 24 March as the 
International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for 
the Dignity of Victims. Resolution 65/196. UNDoc. A/RES/65/196 03 mar. 2011. Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/196&referer=http://www.un.org/en/
events/righttotruthday/documents.shtml&Lang=E (Acesso em 11/11/2014). 
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a	  data	  na	  qual,	  no	  ano	  de	  1980,	  Monsenhor	  Oscar	  Romero	  morreu	  assassinado	  

quando	  celebrava	  uma	  missa	  em	  seu	  país,	  El	  Salvador.	  	  	  	  

	  

Antes	  de	  identificar	  a	  configuração	  jurídica	  do	  Direito	  à	  Verdade	  no	  ordenamento	  

jurídico	   brasileiro	   é	   necessário	   ainda	   identificar	   o	   reconhecimento	   e	  

desenvolvimento	  do	  Direito	   à	  Verdade	  na	   jurisdição	   internacional,	   em	  especial	  

na	  jurisdição	  da	  Corte	  Interamericana	  de	  Direitos	  Humanos	  (Corte	  IDH),	  acatada	  

pelo	   Brasil	   em	   1998	   e	   seguramente	   uma	   das	   instâncias	   judiciais	   que	   mais	  

intensamente	  contribuiu	  para	  a	  consolidação	  do	  Direito	  à	  Verdade37.	   	   	  Mas	  não	  

somente	  a	  Corte	  tem	  destacado	  protagonismo	  no	  desenvolvimento	  desse	  direito.	  

Constantemente	   a	   Assembleia	   Geral	   da	   Organização	   dos	   Estados	   Americanos	  

(OEA)	   tem	   apreciado	   o	   tema.	   Veja-‐se	   principalmente	   a	   Resolução	   aprovada	   na	  

sessão	  de	  06	  de	  junho	  de	  2006,	  que	  em	  meio	  às	  suas	  conclusões	  e	  determinações,	  	  

afirma:	  

	  
el	   compromiso	   que	   debe	   adoptar	   la	   comunidad	   regional	   a	   favor	   del	  
reconocimiento	   del	   derecho	   que	   asiste	   a	   las	   víctimas	   de	   violaciones	  
manifiestas	   a	   los	   derechos	   humanos	   y	   violaciones	   graves	   al	   derecho	  
internacional	  humanitario,	  así	  como	  a	  sus	   familias	  y	  a	   la	  sociedad	  en	  
su	  conjunto,	  de	  conocer	  la	  verdad	  sobre	  tales	  violaciones	  de	  la	  manera	  
más	   completa	  posible,	   en	  particular	   la	   identidad	  de	   los	  autores	  y	   las	  
causas,	  los	  hechos	  y	  las	  circunstancias	  en	  que	  se	  produjeron.	  38	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Não se ignora a valiosa jurisprudência internacional produzida no âmbito do Sistema Europeu de 
Direitos Humanos (ver o já citado Estudo de 2006 sobre o Direito à Verdade no âmbito da ONU - 
E/CN. 4/2006/91 - item 19; ver também a já referida tese de Carolina de Campos Melo, p.91-97)  mas 
para não alongar demasiadamente o presente parecer o foco será concentrado na jurisprudência da 
Corte IDH.  
38 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Assembleia General. AG/RES. 2175 El 
Derecho a la Verdad. XXXVI-O/06. 06 jun. 2006. Disponível em: 
http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp (Acesso em 11/11/2014). Nesses 
mesmos termos o tema tem sido tratado desde então nas Resoluções da Assembleia Geral (AG/RES. 
2267 XXXVII-O/07; AG/RES 2406 XXXVM-O/08; AG/RES 2509 XXXIX-O/09; AG/RES 2595 XL-
O/10; AG/RES 2662 XLI-O/11; AG/RES 2725 XLII-O/12; AG/RES 2800 XLIII-O/13; AG/RES 2822 
XLIV-O/14). 
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No	  trecho	  em	  destaque	  é	  possível	  identificar	  uma	  pista	  muito	  importante	  sobre	  o	  

conteúdo	  e	  a	  natureza	  do	  Direito	  à	  Verdade.	  Diz-‐se	  que	  se	  trata	  de	  um	  direito	  "de	  

conhecer	   a	   verdade	   sobre	   tais	   violações	   da	   maneira	   mais	   completa	   possível"	  

(grifos	  meus).	  Logo	  não	  se	  trata	  de	  estabelecer	  uma	  verdade	  oficial	  definitiva	  que	  

venha	   a	   substituir	   o	   conhecimento	   científico	   produzido	   por	   historiadores	   e	  

demais	   cientistas	   sociais,	   nem	  mesmo	  de	   se	   afirmar	   em	   caráter	   irrevogável	   os	  

fatos	   que	   foram	   apurados	   por	   instâncias	   públicas,	   que	   devem	   sempre	   estar	  

abertos	   a	   ulteriores	   descobertas	   e	   retificações.	   O	   adjetivo	   "possível"	   sinaliza	  

desde	   já	   para	   a	   inerente	   incompletude	   de	   qualquer	   esforço	   na	   busca	   do	  

esclarecimento	  específico	  e	  contextual	  de	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  

praticadas	   no	   passado	   de	   modo	   sistemático	   e	   massivo.	   Como	   se	   verá	   mais	  

adiante,	   a	   "verdade"	   aqui	   considerada	   assume	   a	   sua	   complexidade	   e	  

contingência,	   distando	   portanto	   de	   noções	   metafísicas,	   ensimesmadas	   e	  

autoritárias.	  O	  que	  não	  se	  pode	  admitir	  é	  que	  o	  Estado	  e	  as	  instituições	  públicas	  

não	  tenham	  uma	  narrativa	  oficial	  sobre	  as	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  

por	  eles	  praticada	  de	  modo	  sistemático	  em	  um	  contexto	  autoritário	  e	  de	  exceção.	  	  

	  

Além	  da	  Assembleia	  Geral	  da	  OEA,	  é	  forçoso	  igualmente	  reconhecer	  a	  atuação	  da	  

Comissão	   Interamericana	   de	   Direitos	   Humanos.	   Em	   seu	   Informe	   Anual	   1985-‐

1986	  o	  Direito	  à	  Verdade	  é	  plenamente	  reconhecido,	  já	  ostentando	  o	  seu	  caráter	  

coletivo:	  

	  
Toda	  la	  sociedad	  tiene	  el	  irrenunuciable	  derecho	  de	  conocer	  la	  verdad	  
de	   lo	   ocurrido,	   así	   como	   las	   razones	   y	   circunstancias	   en	   las	   que	  
aberrantes	   delitos	   llegaron	   a	   cometerse,	   a	   fin	   de	   evitar	   que	   esos	  
hechos	  vuelvan	  a	  ocurrir	  en	  el	  futuro.39	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual 1985-1986. 
OEA/Ser. L/V/II.68 Doc. 8 rev 1.26 set. 1986. Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/85.86span/Indice.htm (Acesso em 11/11/2014). 
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	  	  Também	   há	   que	   se	  mencionar	   a	  manifestação	   da	   Comissão	   em	   1999	   no	   caso	  

Ignacio	  Ellacuría,	  SJ,	  e	  outros	  no	  qual	  vincula	  explicitamente	  o	  Direito	  à	  Verdade	  

ao	   Direito	   de	   Acesso	   à	   Informação,	   abrigado	   no	   art.13	   da	   Convenção	  

Interamericana	  de	  Direitos	  Humanos:	  

	  
El	  derecho	  a	  la	  verdad	  es	  un	  derecho	  de	  carácter	  colectivo	  que	  permite	  
a	  la	  sociedad	  tener	  acceso	  a	  información	  esencial	  para	  el	  desarrollo	  de	  
los	   sistemas	   democráticos	   y	   a	   la	   vez	   un	   derecho	   particular	   para	   los	  
familiares	   de	   las	   víctimas,	   que	   permite	   una	   forma	   de	   reparación,	   en	  
particular,	   en	   los	   casos	   de	   aplicación	   de	   leyes	   de	   amnistía.	   La	  
Convención	   Americana	   protege	   el	   derecho	   a	   acceder	   y	   a	   recibir	  
información	  en	  su	  artículo	  13.40	  	  

	  

	  

Os	   exemplos	   acima	   são	   ilustrativos	   quanto	   ao	   papel	   da	   Comissão	   no	  

desenvolvimento	   e	   reconhecimento	   do	   Direito	   à	   Verdade,	   e	   são	   reforçados	  

igualmente	  na	  sua	  atuação	  perante	  à	  Corte	   IDH	  quando	   já	  realiza	  o	  recorte	  das	  

demandas	  que	  serão	  levadas	  à	  apreciação	  do	  órgão	  julgador.	  

	  

Tratando	  agora	  mais	  diretamente	  dos	  julgados	  da	  Corte	  IDH,	  em	  1988,	  no	  célebre	  

caso	   Velasquez	   Rodriguez	   v.	   Honduras,	   a	   Corte	   demarcou	   de	   modo	   incisivo	   os	  

corolários	   do	   dever	   de	   garantir	   e	   respeitar	   os	   direitos	   referidos	   na	   Convenção	  

Interamericana	  de	  Direitos	  Humanos,	  dever	  este	  estabelecido	   logo	  no	  Art.1º	  da	  

Convenção,	  a	  saber:	  	  

	  
El	   Estado	   está	   en	   el	   deber	   jurídico	   de	   prevenir,	   razonablemente,	   las	  
violaciones	   de	   los	   derechos	   humanos,	   de	   investigar	   seriamente	   con	   los	  
medios	  a	  su	  alcance	  las	  violaciones	  que	  se	  hayan	  cometido	  dentro	  del	  ámbito	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ignacio Ellacuría, SJ; Segundo 
Montes, SJ; Armando López, SJ; Ignacio Martín Bar', SJ; Joaquín López y López, SJ; Juan 
Ramón Moreno, SJ; Julia Elba Ramos; y Celina Maricheth Ramos. El Salvador. Cado 488. 
Informen. 136/99. § 224. Disponível em: 
http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm (Acesso em 
11/11/2014).  
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de	   su	   jurisdicción	   a	   fin	   de	   identificar	   a	   los	   responsables,	   de	   imponerles	   las	  
sanciones	  pertinentes	  y	  de	  asegurar	  a	  la	  víctima	  una	  adecuada	  reparación.41	  

	  	  	  

Dentre	  os	  deveres	   acima	   relacionados	  destaca-‐se,	   pelo	  modo	   como	  a	  decisão	  o	  

definiu,	  o	  "dever	  de	  investigar"	  as	  violações:	  

	  
En	  ciertas	  circunstancias	  puede	  resultar	  difícil	  la	  investigación	  de	  hechos	  que	  
atenten	   contra	   derechos	   de	   la	   persona.	   La	   de	   investigar	   es,	   como	   la	   de	  
prevenir,	  una	  obligación	  de	  medio	  o	  comportamiento	  que	  no	  es	   incumplida	  
por	   el	   solo	   hecho	   de	   que	   la	   investigación	   no	   produzca	   un	   resultado	  
satisfactorio.	   Sin	   embargo,	   debe	   emprenderse	   con	   seriedad	   y	   no	   como	   una	  
simple	  formalidad	  condenada	  de	  antemano	  a	  ser	  infructuosa.	  Debe	  tener	  un	  
sentido	  y	  ser	  asumida	  por	  el	  Estado	  como	  un	  deber	  jurídico	  propio	  y	  no	  como	  
una	   simple	   gestión	   de	   intereses	   particulares,	   que	   dependa	   de	   la	   iniciativa	  
procesal	   de	   la	   víctima	   o	   de	   sus	   familiares	   o	   de	   la	   aportación	   privada	   de	  
elementos	  probatorios,	  sin	  que	  la	  autoridad	  pública	  busque	  efectivamente	  la	  
verdad.42	  

	  

	  

A	  sentença	  fala	  portanto	  em	  que	  se	  "busque	  efetivamente	  a	  verdade"	  como	  sendo	  

um	   dever	   do	   Estado	   diante	   da	   ocorrência	   de	   graves	   violações	   de	   direitos	  

humanos.	   Digno	   de	   nota	   e	   de	   especial	   interesse	   para	   o	   objeto	   do	   presente	  

parecer	   é	   a	   associação	   entre	   o	   dever	   de	   se	   buscar	   a	   verdade	   e	   o	   dever	   de	  

investigar	  como	  um	  dever	  jurídico	  próprio,	  isto	  é,	  como	  uma	  obrigação	  do	  Estado.	  

Claro	   está	   que	   se	   trata	   de	   uma	   obrigação	   de	   meio,	   não	   de	   resultado,	   sendo	  

possível	  que	  os	  esforços	  investigativos	  resultem	  infrutíferos.	  Assim,	  para	  que	  se	  

possa	  avaliar	  na	  situação	  concreta	  se	  houve	  ou	  não	  o	  cumprimento	  desse	  dever	  é	  

necessário	   verificar	   se	   o	   Estado,	   por	   meio	   dos	   órgãos	   públicos	   competentes,	  

como	  o	  é	  uma	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  (mas	  não	  somente),	  realizou	  todas	  

as	  ações	  possíveis	  e	  pertinentes	  para	  a	  elucidação	  do	  ocorrido.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodriguez vs. 
Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo). §	   174.	   Disponível	   em:	  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014). 
42 Ibidem, §	  177.  
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Mais	   adiante	   se	   verá	   que,	   infelizmente,	   relativamente	   ao	   caso	   JK,	   a	   Comissão	  

Nacional	   da	   Verdade	   brasileira	   não	   realizou	   todas	   as	   ações	   possíveis	   e	  

pertinentes	  para	  a	  elucidação	  da	  morte	  do	  ex-‐Presidente,	  o	  que	  pode	  ter	  ocorrido	  

talvez	   até	   pela	   exiguidade	   do	   prazo	   ou	   pela	   ausência	   de	   recursos	   necessários,	  

mas	  que	  de	  plano	  desautoriza	  uma	  conclusão	  definitiva	  sobre	  o	  caso,	  ainda	  mais	  

quando	  ela	  coincide	  com	  a	  versão	  defendida	  pelo	  regime	  de	  exceção	  e	  que	  já	  foi	  

rejeitada	  pela	  instância	  judicial	  ainda	  no	  período	  ditatorial.	  	  

	  

A	  decisão	  no	  caso	  Velasquez	  marcou	  o	  início	  claro	  de	  um	  impressionante	  trabalho	  

empreendido	  pela	  Corte	  IDH	  na	  densificação	  e	  no	  desenvolvimento	  do	  Direito	  à	  

Verdade.	  Até	  2002	  a	  referência	  a	  este	  direito	  seguia	  a	  tônica	  inicial	  adotada	  pelas	  

Nações	   Unidas,	   ou	   seja,	   relacionava-‐se	   de	   modo	   mais	   restrito	   aos	   casos	   de	  

desaparecimento	   forçado	   e	   ao	   contexto	   individual	   das	   vítimas43.	   Neste	   ano,	  

contudo,	   na	   etapa	   de	   reparações	   do	   caso	   Trujillo	   Oroza	   vs.	   Bolivia,	   a	   Corte	  

demarcou	   claramente	  o	   caráter	   coletivo	  do	   "direito	  de	   saber",	   indicando	  que	   a	  

sua	  concretização	  era	  algo	  necessário	  tanto	  para	  reparar	  as	  vítimas	  diretas	  como	  

a	  própria	  sociedade	  como	  um	  todo44.	  	  	  

	  

No	   verdadeiro	   leading	   case	   Barrios	   Altos	   vs.	   Peru,	   julgado	   em	   2001,	   a	   Corte	  

ampliou	  a	  referência	  do	  Direito	  à	  Verdade	  para	  as	  graves	  violações	  aos	  direitos	  

humanos,	   superando	   o	   entendimento	   de	   que	   tal	   direito	   se	   referisse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Veja-se o caso Blake vs. Guatemala, julgado em 1998, no qual se associou o Direito à Verdade ao 
direito à integridade dos familiares do desaparecido, o que contribuiu para o alargamento do conceito 
de vítima para nele incluir os familiares. 
Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Blake vs. Guatemala. 
Sentencia de 24 de enero de 1998 (Fondo). Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf (Acesso em 11/11/2014). 
44 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas). §	   114.	   Disponível	   em:	  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014).	   
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exclusivamente	  aos	  casos	  de	  desaparecimento	   forçado45.	  Digno	  de	  nota	  é	  que	  a	  

partir	   desse	   julgado	   a	   Corte	   adotará	   explicitamente	   o	   entendimento	   de	   que	   as	  

leis	   de	   anistia	   são	   inválidas	   para	   impedir	   juridicamente	   tanto	   a	   investigação	  

quanto	  à	  responsabilização	  por	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos,	  o	  que	  se	  

repetirá	   nos	   também	  paradigmáticos	   casos	  Almonacid	  Arellano	  et	  al.	   vs.	  Chile	  e	  

Gomes	  Lund	  e	  outros	  vs	  Brasil.	  

	  

Já	   o	   caso	   Goiburú	   vs	   Paraguay,	   de	   2006,	   traz	   duas	   importantes	   novidades	   na	  

jurisprudência	   da	   Corte.	   Primeiramente,	   com	   tal	   decisão	   a	   Corte	   passa	   a	   ser	   o	  

primeiro	  tribunal	  a	  reconhecer	  explicitamente	  a	  existência	  da	  Operação	  Condor,	  

consórcio	   entre	   os	   Estados	   ditatoriais	   da	   América	   Latina	   para	   a	   troca	   de	  

informações	   sobre	   perseguidos	   políticos	   e	   para	   a	   execução	   de	   operações	  

conjuntas	  de	  tortura,	  sequestros,	  desaparecimentos	  e	  assassinatos.	  Este	  esforço	  

de	   "cooperação"	   ocorrido	   na	   triste	   quadra	   das	   ditaduras	   latino-‐americanas	  

contrasta	   com	   a	   manifestação	   dos	   Chefes	   de	   Estado	   latino-‐americanos	   em	  

democracia	   nas	   Reuniões	   de	   Cúpula	   do	   MERCOSUL.	   Desde	   2005,	   na	   XXVIIIa	  

Cúpula	  de	  Chefes	  de	  Estado	  do	  MERCOSUL	  ocorrida	  em	  Assunção,	  é	  reiterada	  no	  

comunicado	  conjunto	  a	  referência	  explícita	  ao	  Direito	  à	  Verdade	  e	  à	  Memória46.	  

Para	   o	   caso	   em	  apreço	  no	  presente	   parecer	   essa	   é	   uma	   referência	   importante,	  

visto	  que	  há	  claros	  indícios	  de	  que	  o	  ex-‐Presidente	  Juscelino	  Kubitschek	  era	  alvo	  

da	  Operação	  Condor.	  	  

	  

A	   outra	   novidade	   trazida	   pela	   Corte	   em	   sua	   sentença	   no	   caso	   Goiburú	   é	   o	  

explícito	   reconhecimento	   do	   Direito	   de	   acesso	   à	   Justiça,	   que	   engloba,	   pela	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Barrios Altos vs. Perú. 
Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo). Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf (Acesso em 11/11/2014). 
46 COMUNICADO CONJUNTO DOS PRESIDENTES DOS ESTADOS PARTE DO MERCOSUL E 
DOS ESTADOS ASSOCIADOS, Assunção (Paraguai), 20 jun. 2005 §5. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4648/1/cmc_2005_acta01_comunicado_pt_mcs-
asociados.pdf (Acesso em 11/11/2014). 
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vertente	  do	  dever	  do	  Estado	  de	  investigar	  e	  responsabilizar,	  o	  Direito	  à	  Verdade	  

como	  oriundo	  do	  jus	  cogens.	  Assim,	  	  	  	  	  	  

	  
(...)	  ante	   la	  naturaleza	  y	  gravedad	  de	   los	  hechos,	  más	  aún	   tratándose	  
de	   un	   contexto	   de	   violación	   sistemática	   de	   derechos	   humanos,	   la	  
necesidad	   de	   erradicar	   la	   impunidad	   se	   presenta	   ante	   la	   comunidad	  
internacional	   como	  un	  deber	  de	   cooperación	   inter-‐estatal	  para	  estos	  
efectos.	   La	   impunidad	   no	   será	   erradicada	   sin	   la	   consecuente	  
determinación	   de	   las	   responsabilidades	   generales	   –del	   Estado-‐	   y	  
particulares	  –penales	  de	  sus	  agentes	  o	  particulares-‐,	  complementarias	  
entre	   sí.	   El	   acceso	   a	   la	   justicia	   constituye	   una	   norma	   imperativa	   de	  
Derecho	   Internacional	   y,	   como	   tal,	   genera	   obligaciones	   erga	   omnes	  
para	  los	  Estados	  de	  adoptar	  las	  medidas	  que	  sean	  necesarias	  para	  no	  
dejar	   en	   la	   impunidad	   esas	   violaciones,	   ya	   sea	   ejerciendo	   su	  
jurisdicción	  para	  aplicar	  su	  derecho	  interno	  y	  el	  derecho	  internacional	  
para	  juzgar	  y,	  en	  su	  caso,	  sancionar	  a	  los	  responsables,	  o	  colaborando	  
con	  otros	  Estados	  que	  lo	  hagan	  o	  procuren	  hacerlo.47	  

	  

Ainda	  com	  relação	  à	  sentença	  no	  caso	  Goiburú	  importa	  registrar	  o	  modo	  como	  a	  

Corte	  descreveu	  a	  dimensão	  coletiva	  do	  Direito	  à	  Verdade,	  pois	  guarda	  evidente	  

proximidade	   com	   a	   razão	   de	   ser	   de	   uma	   Comissão	   da	   Verdade,	   conforme	   já	  

assinalado.	  	  

	  
Teniendo	  en	  cuenta	   las	  atribuciones	  que	   le	   incumben	  de	  velar	  por	   la	  
mejor	   protección	   de	   los	   derechos	   humanos	   y	   dada	   la	   naturaleza	   del	  
presente	  caso,	  el	  Tribunal	  estima	  que	  dictar	  una	  sentencia	  en	   la	  cual	  
se	  determine	  la	  verdad	  de	  los	  hechos	  y	  todos	  los	  elementos	  del	  fondo	  
del	   asunto,	   así	   como	   las	   correspondientes	   consecuencias,	   constituye	  
una	  forma	  de	  contribuir	  a	  la	  preservación	  de	  la	  memoria	  histórica,	  de	  
reparación	  para	  los	  familiares	  de	  las	  víctimas	  y,	  a	  la	  vez,	  de	  contribuir	  
a	  evitar	  que	  se	  repitan	  hechos	  similares.48	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Goiburú y otros vs. 
Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). §	  131.	  Disponível	  
em:	   http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf	   (Acesso	   em	  
11/11/2014). 
48 Ibidem, §	  53.  
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Sobre	  a	  atuação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade	  e	  o	  que	  dela	  se	  esperar	  a	  Corte	  IDH	  

se	  pronunciou	  nos	  casos	  Contreras	  y	  otros	  vs.	  El	  Salvador49	  e	  	  Almonacid	  Arellano	  

vs.	   Chile50,	   associando	   claramente	   o	   desiderato	   de	   tais	   Comissões	   à	   dimensão	  

coletiva	  do	  Direito	  à	  Verdade,	  e	  estabelecendo	  que	  a	   instituição	  e	  o	  trabalho	  de	  

uma	   Comissão	   da	   Verdade	   não	   substituem	   a	   obrigação	   do	   Estado	   através	   do	  

Poder	   Judiciário	   em	   buscar	   a	   verdade	   judicial	   sobre	   os	   fatos	   concernentes	   a	  

graves	   violações	   de	  direitos	   humanos.	   	  Nessa	  mesma	   toada,	   no	   caso	  Zambrano	  

Vélez	   e	   outros	   vs.	   Equador,	   a	   Corte	   reconhece	   o	   caráter	   complementar	   e	  

contingente	   das	   verdades	   a	   serem	   buscadas	   pelo	   Estado,	   englobando	   o	   que	   já	  

havia	   sido	   demarcado	   nos	   dois	   casos	   anteriores	   sobre	   o	   caráter	   coletivo	   do	  

Direito	  à	  Verdade	  a	   ser	   concretizado	  por	  meio	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade	  e	  

sobre	  a	  não	  exclusividade	  desta	  na	  concretização	  de	  tal	  direito.	  Pela	  pertinência	  

desse	  registro	  para	  o	  presente	  parecer,	  vale	  a	  citação	  do	  trecho	  mencionado.	  

	  
La	  Corte	  estima	  que	  el	  establecimiento	  de	  una	  comisión	  de	  la	  verdad,	  
según	  el	  objeto,	  procedimiento,	  estructura	  y	  fin	  de	  su	  mandato,	  puede	  
contribuir	  a	  la	  construcción	  y	  preservación	  de	  la	  memoria	  histórica,	  el	  
esclarecimiento	   de	   hechos	   y	   la	   determinación	   de	   responsabilidades	  
institucionales,	   sociales	   y	   políticas	   en	   determinados	   períodos	  
históricos	  de	  una	  sociedad.	  Las	  verdades	  históricas	  que	  a	  través	  de	  ese	  
mecanismo	  se	  logren,	  no	  deben	  ser	  entendidas	  como	  un	  sustituto	  del	  
deber	   del	   Estado	   de	   asegurar	   la	   determinación	   judicial	   de	  
responsabilidades	   individuales	   o	   estatales	   por	   los	   medios	  
jurisdiccionales	   correspondientes,	   ni	   con	   la	   determinación	   de	  
responsabilidad	   internacional	   que	   corresponda	   a	   este	   Tribunal.	   Se	  
trata	  de	  determinaciones	  de	  la	  verdad	  que	  son	  complementarias	  entre	  
sí,	   pues	   tienen	   todas	   un	   sentido	   y	   alcance	   propios,	   así	   como	  
potencialidades	  y	   límites	  particulares,	  que	  dependen	  del	  contexto	  en	  
el	  que	  surgen	  y	  de	   los	  casos	  y	  circunstancias	  concretas	  que	  analicen.	  
En	   efecto,	   la	   Corte	   ha	   otorgado	   especial	   valor	   a	   los	   informes	   de	  
Comisiones	  de	  la	  Verdad	  o	  de	  Esclarecimiento	  Histórico	  como	  pruebas	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Contreras y otros vs. El 
Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas). §	  135.	  Disponível	  em:	  
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014). 
50 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Arellano et al. 
versus Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. §	   150.	   Disponível	   em:	  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014). 
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relevantes	  en	  la	  determinación	  de	  los	  hechos	  y	  de	   la	  responsabilidad	  
internacional	  de	  los	  Estados	  en	  diversos	  casos	  que	  han	  sido	  sometidos	  
a	  su	  jurisdicción.51	  

	  

As	  diretrizes	  estabelecidas	  na	  jurisprudência	  da	  Corte	  IDH	  para	  a	  instituição	  e	  a	  

atuação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade	  possuem	  um	  especial	  poder	  vinculante	  ao	  

caso	  brasileiro	   tendo	  em	  vista	  que	  na	  sentença	  do	  caso	  Gomes	  Lúnd	  e	  outros	  vs.	  

Brasil,	   mas	   conhecido	   por	   caso	   Guerrilha	   do	   Araguaia,	   tais	   diretrizes	   são	  

enfatizadas	  e	  ainda	  acrescidas	  de	  novas	  orientações.	  Além	  disso,	  quando	  da	  sua	  

defesa	  perante	  este	  caso,	  o	  Estado	  brasileiro	  arguiu	  que	  para	  dar	  cumprimento	  

aos	   seus	   deveres	   assumidos	   na	   Convenção	   iria	   constituir	   uma	   Comissão	   da	  

Verdade,	   o	   que	   foi	   elogiado	   pela	   sentença,	   mas	   não	   sem	   as	   necessárias	  

advertências	  de	  como	  deveria	  tal	  Comissão	  funcionar,	  da	  sua	  natureza	  e	  dos	  seus	  	  

propósitos	  e	  de	  que	  o	  seu	  trabalho	  não	  isentava	  a	  necessária	  persecução	  penal	  e	  

judicial	  das	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  praticadas52.	  Não	  há,	  portanto,	  	  

como	   escapar	   da	   vinculação	   do	   Estado	   brasileiro	   ao	   que	   a	   jurisprudência	   da	  

Corte	   IDH	   consolidou	   a	   respeito	   do	   Direito	   à	   Verdade	   e	   das	   características	   e	  

objetivos	  que	  uma	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  deve	  ter.	  Nesse	  ponto,	  importa	  

abrir	   um	   parênteses	   para	   reforçar	   juridicamente	   a	   vinculação	   do	   Estado	  

brasileiro,	  incluindo	  o	  Poder	  Judiciário	  que	  o	  compõe,	  à	  jurisprudência	  da	  Corte	  

IDH	  e,	  especialmente,	  ao	  que	  foi	  decidido	  no	  caso	  Araguaia53.	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Zambrano Vélez e outros vs. 
Equador. Sentencia de 04 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas).  §	  128.	  Disponível	  em:	  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf	  (Acesso	  em	  11/11/2014). 
52COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO RUBENS PAIVA. A condenação do 
Estado brasileiro no caso Araguaia pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. §	   297,	   p.	  
107. 
53 Nessa altura valho-me de algumas considerações já apresentadas em: SILVA FILHO, José Carlos 
Moreira da; CASTRO, Ricardo Silveira. Justiça de Transição e Poder Judiciário brasileiro - a barreira 
da Lei de Anistia para a responsabilização dos crimes da ditadura civil-militar no Brasil. Revista de 
Estudos Criminais, n.53, p.50-87. 
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Ao	  se	  submeter	  à	  competência	  da	  Corte	  Interamericana	  de	  Direitos	  Humanos	  em	  

1998,	  portanto	  antes	  do	  julgamento	  da	  ADPF	  153,	  que	  se	  deu	  apenas	  em	  2010,	  o	  

Estado	   brasileiro	   reconheceu	   "como	   obrigatória,	   de	   pleno	   direito	   e	   sem	  

convenção	   especial,	   a	   competência	   da	   Corte	   em	   todos	   os	   casos	   relativos	   à	  

interpretação	   ou	   aplicação	   desta	   Convenção"	   (Art.	   62,	   1	   da	   Convenção).	  

Complementando,	   preconiza	   o	   Art.	   62,	   3	   da	   Convenção	   que	   a	   Corte	   é	   o	   órgão	  

competente	  para	  "conhecer	  de	  qualquer	  caso,	  relativo	  à	  interpretação	  e	  aplicação	  

das	  disposições	  desta	  Convenção,	  que	  lhe	  seja	  submetido".	  Ainda,	  no	  Art.	  68,	  1	  da	  

Convenção	   está	   consignado	   que	   os	   "Estados-‐partes	   na	   Convenção	  

comprometem-‐se	   a	   cumprir	   a	   decisão	   da	   Corte	   em	   todo	   caso	   em	   que	   forem	  

partes".	  

	   Surge	   daí	   o	   questionamento	   sobre	   o	   grau	   de	   vinculação	   do	   Estado	  

brasileiro,	   incluindo	   o	   seu	   Poder	   Judiciário,	   à	   jurisprudência	   da	   Corte	   IDH.	   Há	  

quem	   afirme	   que	   com	   relação	   ao	   Poder	   Judiciário	   esta	   vinculação	   só	   seria	  

obrigatória	   caso	   estivesse	   expressamente	   prevista	   na	   Constituição	   ou	   na	  

Convenção54.	   Ora,	   na	   Constituição	   de	   1988,	   além	   do	   princípio	   da	   abertura	   do	  

catálogo	  de	  direitos	  fundamentais	  no	  Art.	  5º,	  §2º,	  	  há	  o	  Art.	  7º	  do	  ADCT	  que	  prevê	  

que	   "o	   Brasil	   propugnará	   pela	   formação	   de	   um	   tribunal	   internacional	   dos	  

direitos	  humanos".	  Diante	  disto,	   é	   lógico	  pressupor	  que	  uma	  vez	  consolidada	  a	  

submissão	  do	  país	  à	   jurisdição	  da	  Corte,	  ele	  deva	  respeito	  à	  sua	   jurisprudência	  

ou	  ao	  menos	  a	  leve	  em	  consideração,	  especialmente	  quando	  ela	  está	  consolidada	  

e	  representa	  interpretação	  mais	  favorável	  aos	  direitos	  humanos.	  Afinal	  o	  próprio	  

STF	   já	  construiu	  e	  consolidou	   jurisprudência	   interna	  no	  sentido	  da	  prevalência	  

da	  norma	  mais	   favorável	  aos	  direitos	  humanos	   (o	  que	  causa	  espanto	  diante	  da	  

decisão	  do	  STF	  na	  ADPF	  153,	  que	  acabou	  por	  ratificar	  a	  anistia	  a	  crimes	  contra	  a	  

humanidade	   praticados	   pela	   ditadura,	   afinal,	   por	   que	   o	   raciocínio	   pro	   homine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 É a posição sustentada em: VASCONCELOS, Eneas Romero de. O conflito entre Direito nacional e 
internacional: a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos vs. a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Ministério da Justiça, 
n.7, jan./jun 2012, Brasília, p.170-200. 
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vale	  para	  muitos	  outros	  casos,	  como	  o	  da	  prisão	  do	  depositário	  infiel,	  e	  não	  vale	  

para	  o	  caso	  da	  anistia	  aos	  crimes	  contra	  a	  humanidade?).	  	  

	   Importante	   também	   lembrar	   que	   a	   Convenção	   Americana,	   norma	   que	  

vincula	  o	  Brasil,	  estabelece	  que	  a	  Corte	  é	  o	  órgão	  competente	  para	  interpretá-‐la	  

(Art.62,	  1	  da	  Convenção).	  Talvez	  a	  única	  hipótese	  escusável	  de	  não	  alinhamento	  

à	  jurisprudência	  da	  Corte	  seja	  quando	  ela	  não	  indique	  a	  interpretação	  ou	  norma	  

mais	  favorável,	  quando	  o	  atendimento	  do	  princípio	  pro	  homine	  se	  dê	  a	  partir	  de	  

interpretação	  divergente	  do	  STF	  (o	  que	  também	  não	  é	  o	  caso	  quanto	  à	  decisão	  do	  

STF	  na	  ADPF	  153,	  visto	  que	  se	  trata	  de	  não	  estender	  a	  anistia	  a	  crimes	  contra	  a	  

humanidade).	  	  

	   É	  como	  restou	  consignado	  na	  sentença	  da	  Corte	  IDH	  no	  Caso	  Gomes	  Lund:	  

	  
Este	   Tribunal	   estabeleceu	   em	   sua	   jurisprudência	   que	   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	  um	  Estado	  é	  parte	  de	  um	  tratado	  internacional,	  como	  a	  
Convenção	   Americana,	   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	  
enfraquecidos	  pela	  aplicação	  das	  normas	  contrárias	  a	  seu	  objeto	  
e	  finalidade,	  e	  que	  desde	  o	  início	  carecem	  de	  efeitos	  jurídicos.	  O	  
Poder	   Judiciário,	   nesse	   sentido,	   está	   internacionalmente	  
obrigado	   a	   exercer	   um	   "controle	   de	   convencionalidade"	   ex	  
officio	   entre	   as	   normas	   internas	   e	   a	   Convenção	   Americana,	  
evidentemente	   no	   marco	   de	   suas	   respectivas	   competências	   e	  
das	   regulamentações	   processuais	   correspondentes.	   Nessa	  
tarefa,	   o	   Poder	   Judiciário	   deve	   levar	   em	   conta	   não	   somente	   o	  
tratado,	  mas	  também	  a	  interpretação	  que	  a	  ele	  conferiu	  a	  Corte	  
interamericana,	  intérprete	  última	  da	  Convenção	  Americana.	  
	  
No	   presente	   caso,	   o	   Tribunal	   observa	   que	   não	   foi	   exercido	   o	  
controle	  de	   convencionalidade	  pelas	   autoridades	   jurisdicionais	  
do	  estado	  e	  que,	  pelo	  contrário,	  a	  decisão	  do	  Supremo	  Tribunal	  
Federal	  confirmou	  a	  validade	  da	  interpretação	  da	  Lei	  de	  Anistia,	  
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sem	  considerar	  as	  obrigações	  internacionais	  do	  Brasil	  derivadas	  
do	  Direito	  Internacional	  (...)".55	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	   	  

	   A	  sentença	  da	  Corte	  IDH	  no	  Caso	  Araguaia,	  ainda	  que	  se	  queira	  arguir	  que	  

a	  jurisprudência	  da	  Corte	  não	  vincule	  o	  Judiciário	  brasileiro	  ou	  que	  não	  imponha	  

a	   ele	   ao	   menos	   uma	   obrigação	   de	   ser	   levada	   em	   consideração,	   revela	   uma	  

vinculação	  indiscutível	  desse	  mesmo	  judiciário	  aos	  termos	  que	  condena	  o	  Estado	  

do	  qual	  faz	  parte.	  Qual	  seria	  o	  propósito	  de	  o	  Brasil	  acatar	  a	  jurisdição	  da	  Corte	  

se	  ele	  pudesse	  simplesmente	  desobedecer	  suas	  decisões	  se	  o	  seu	  judiciário	  assim	  

entendesse?	  O	  Poder	  Judiciário	  não	  compõem	  o	  Estado?	  Não	  está	  consignado	  na	  

Convenção	   que	   as	   decisões	   da	   Corte	   devem	   ser	   acatadas	   pelo	   Estado	   contra	   o	  

qual	  ela	  se	  volta?	  Do	  mesmo	  modo,	  não	  há	  nenhuma	  dúvida	  que	  a	  Administração	  

Pública	   deve	   obediência	   aos	   ditames	   da	   Corte,	   em	   especial	   quando	   são	  

produzidos	   e	   reafirmados	   em	   uma	   sentença	   condenatória	   do	   Estado	   que	  

governa.	   Este	   dever	   de	   obediência	   comunica-‐se	   a	   todos	   os	   seus	   órgãos,	   e,	   no	  

presente	   caso,	   mesmo	   a	   um	   órgão	   que	   embora	   ainda	   inexistente	   quando	   da	  

decisão	  no	  caso	  Araguaia,	   tenha	  sido	  por	  ela	  mencionado	  e	  por	  ela	  referido	  em	  

suas	  determinações	  e	  orientações:	  	  	  	  

	  
Quanto	  à	  criação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade,	  a	  Corte	  considera	  que	  
se	   trata	   de	   um	   mecanismo	   importante,	   entre	   outros	   aspectos,	   para	  
cumprir	   a	   obrigação	   do	   Estado	   de	   garantir	   o	   direito	   de	   conhecer	   a	  
verdade	   sobre	   o	   ocorrido.	   Com	   efeito,	   o	   estabelecimento	   de	   uma	  
Comissão	   da	   Verdade,	   dependendo	   do	   objeto,	   do	   procedimento,	   da	  
estrutura	   e	   da	   finalidade	   de	   seu	   mandato,	   pode	   contribuir	   para	   a	  
construção	  e	  preservação	  da	  memória	  histórica,	  o	  esclarecimento	  de	  
fatos	   e	   a	   determinação	   de	   responsabilidades	   institucionais,	   sociais	   e	  
políticas	  em	  determinados	  períodos	  históricos	  de	  uma	  sociedade.	  Por	  
isso,	  o	  Tribunal	  valora	  a	  iniciativa	  de	  criação	  da	  Comissão	  Nacional	  da	  
Verdade	   e	   exorta	   o	   Estado	   a	   implementá-‐la,	   em	   conformidade	   com	  
critérios	  de	  independência,	   idoneidade	  e	  transparência	  na	  seleção	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e Outros 
("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010. § 176 e 177. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em 25 de ago. de 
2013. 
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seus	  membros,	  assim	  como	  a	  dotá-‐la	  de	  recursos	  e	  atribuições	  que	  lhe	  
possibilitem	   cumprir	   eficazmente	   com	   seu	   mandato.	   A	   Corte	   julga	  
pertinente,	  no	  entanto,	  destacar	  que	  as	  atividades	  e	  informações	  que,	  
eventualmente,	  recolha	  essa	  Comissão,	  não	  substituem	  a	  obrigação	  do	  
Estado	  de	  estabelecer	  a	  verdade	  e	  assegurar	  a	  determinação	   judicial	  
de	   responsabilidades	   individuais,	   através	   dos	   processos	   judiciais	  
penais.56	  

	  

Examinado	  o	   referido	  parágrafo	   da	   sentença	  da	  Corte	   IDH	  no	   caso	  Araguaia,	   é	  

possível	  afirmar	  que	  não	  apenas	   já	  está	  assegurado	  na	   jurisprudência	  da	  Corte,	  

conforme	  consignado	  neste	  parecer,	  mas	  que	  também	  está	  claramente	  afirmado	  

especificamente	  para	  o	  caso	  da	  Comissão	  da	  Verdade	  brasileira	  que:	  

	  

a)	   a	   Comissão	   da	   Verdade	   existe	   para	   dar	   conta	   de	   um	  modo	   privilegiado	   da	  

dimensão	  coletiva	  do	  Direito	  à	  Verdade,	  sendo	  o	  seu	  trabalho	  o	  atendimento	  não	  

somente	  do	  direito	  das	  vítimas	  diretas	  e	  seus	  familiares	  à	  elucidação	  dos	  fatos	  e	  

ao	   reconhecimento	   público,	   mas	   também	   e	   fundamentalmente	   da	   sociedade	  

brasileira	   ao	   conhecimento	   e	   ao	   reconhecimento	   de	   fatos	   incontornáveis	   e	  

indispensáveis	   para	   a	   construção	   da	   sua	   própria	   história	   e	   da	   sua	   identidade	  

coletiva;	  	  

	  

b)	  a	  Comissão	  da	  Verdade	  e	  todos	  os	  órgãos	  públicos	  voltados	  para	  a	  elucidação	  

dos	   fatos	   e	   a	   concretização	  do	  Direito	   à	  Verdade	   têm	  o	   dever	   de	   investigar	   de	  

modo	   eficaz	   as	   graves	   violações	   de	   Direitos	   Humanos	   praticadas	   pelo	   Estado	  

ditatorial,	  o	  que	  significa	  dizer	  que	  devem	  fazer	  tudo	  o	  que	  estiver	  ao	  seu	  alcance	  

para	  a	  descoberta	  da	  verdade	  mais	  completa	  possível;	  

	  

c)	  o	  trabalho	  da	  Comissão	  da	  Verdade	  não	  substitui	  o	  dever	  do	  Poder	  Judiciário	  

em	  dar	   livre	  curso	  à	   investigação	  e	  à	  responsabilização	  das	  graves	  violações	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Ibidem, § 297. 
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direitos	  humanos	  praticadas	  pela	  ditadura,	  não	  podendo	  em	  hipótese	  alguma	  ser	  

a	  Lei	  de	  Anistia	  uma	  barreira	  que	  impeça	  o	  cumprimento	  desse	  dever;	  

	  

d)	  a	  Comissão	  da	  Verdade	  tem	  um	  dever	  especial	  de	  contribuir	  não	  apenas	  para	  a	  

elucidação	   dos	   fatos,	   mas	   também	   para	   a	   identificação	   das	   responsabilidades	  

pelos	   fatos	  ocorridos,	  ou	  seja,	  o	  seu	   trabalho	   tem	  um	  caráter	  complementar	  ao	  

judicial.	  

	  

Acrescente-‐se	  ainda	  que	  no	  Caso	  Araguaia	  a	  Corte	  abriu	  explicitamente	  mais	  um	  

filão	   no	   veio	   do	   Direito	   à	   Verdade	   que	   vinha	   explorando:	   a	   sua	   vinculação	   ao	  

direito	  de	  informação57.	  Por	  mais	  evidente	  que	  possa	  parecer	  a	  vinculação	  entre	  

ambos	  os	  direitos	  a	  sua	  referência	  explícita	  na	  jurisprudência	  da	  Corte	  IDH	  ainda	  

é	   recente.	   O	   fato	   de	   tal	   referência	   ter	   ocorrido	   no	  Caso	  Araguaia	   guarda	   ainda	  

maior	   simbolismo,	   pois	   no	   Brasil	   a	   Lei	   que	   instituiu	   a	   Comissão	   Nacional	   da	  

Verdade	  -‐	  Lei	  Nº	  12.528/2011	  -‐	  foi	  imediatamente	  precedida	  pela	  Lei	  de	  Acesso	  à	  

Informação	   -‐	   Lei	   Nº	   12.527/2011,	   sendo	   que	   ambas	   foram	   promulgadas	   ao	  

mesmo	  tempo,	  no	  dia	  18	  de	  novembro.	  	  

	  

A	  partir	  de	  todo	  o	  exposto	  até	  aqui	  sobre	  a	  base	  jurídica	  -‐	  legal,	  consuetudinária	  e	  

jurisprudencial	  -‐	  	  	  da	  formação	  e	  do	  desenvolvimento	  do	  Direito	  à	  Verdade,	  nota-‐

se	   o	   grande	   protagonismo	   do	   Sistema	   Interamericano	   de	   Direitos	   Humanos,	  

sistema	   ao	   qual	   o	   Brasil	   vincula-‐se	   plenamente	   por	   sua	   soberana	   e	   explícita	  

vontade.	   Coerentemente,	   o	   Direito	   à	   Verdade	   foi	   explicitamente	   inserido	   na	  

ordem	  jurídica	  brasileira	  interna	  por	  dois	  instrumentos	  normativos58:	  o	  Decreto	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Ibidem, §	  201. 
58 Antes da sua menção explícita, o Direito à Verdade já podia ser implicitamente detectado no 
ordenamento interno nas leis que instituiram a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos 
(Lei Nº 9.140/1995) e a Comissão de Anistia (Lei Nº 10.559/2002). Ambas são comissões de reparação 
que para repararem dependem da elucidação do fato danoso gerado por perseguição política, e que 
embora atuem a partir de requerimentos formulados pelas vítimas e/ou seus familiares, são imbuídas do 
dever de realizarem diligências, sempre que necessário e pertinente, para elucidar os casos de graves 
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Nº	  7.037/2009,	  que	   instituiu	  o	   III	  Programa	  Nacional	  de	  Direitos	  Humanos	  e	  a	  

Lei	  Nº	  12.528/2011,	  que	  instituiu	  a	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade.	  	  

	  

No	   Decreto,	   o	   Eixo	   Orientador	   VI	   já	   traz	   como	   título	   a	   expressão	   "Direito	   à	  

Memória	   e	   à	   Verdade".	   Na	   justificativa	   de	   todo	   o	   eixo	   já	   explicita	   tanto	   a	  

dimensão	  individual	  como	  coletiva	  do	  Direito	  à	  Verdade:	  	  

	  
A	   investigação	   do	   passado	   é	   fundamental	   para	   a	   construção	   da	  
cidadania.	   Estudar	   o	   passado,	   resgatar	   sua	   verdade	   e	   trazer	   à	   tona	  
seus	   acontecimentos	   caracterizam	   forma	   de	   transmissão	   de	  
experiência	  histórica,	  que	  é	  essencial	  para	  a	  constituição	  da	  memória	  
individual	  e	  coletiva.	  

O	  Brasil	   ainda	  processa	  com	  dificuldades	  o	   resgate	  da	  memória	  e	  da	  
verdade	  sobre	  o	  que	  ocorreu	  com	  as	  vítimas	  atingidas	  pela	  repressão	  
política	   durante	   o	   regime	   de	   1964.	   A	   impossibilidade	   de	   acesso	   a	  
todas	   as	   informações	   oficiais	   impede	   que	   familiares	   de	   mortos	   e	  
desaparecidos	   possam	   conhecer	   os	   fatos	   relacionados	   aos	   crimes	  
praticados	  e	  não	  permite	  à	  sociedade	  elaborar	  seus	  próprios	  conceitos	  
sobre	  aquele	  período.	  

A	   história	   que	   não	   é	   transmitida	   de	   geração	   a	   geração	   torna-‐se	  
esquecida	   e	   silenciada.	   O	   silêncio	   e	   o	   esquecimento	   das	   barbáries	  
geram	   graves	   lacunas	   na	   experiência	   coletiva	   de	   construção	   da	  
identidade	   nacional.	   Resgatando	   a	   memória	   e	   a	   verdade,	   o	   País	  
adquire	   consciência	   superior	   sobre	   sua	   própria	   identidade,	   a	  
democracia	  se	   fortalece.	  As	   tentações	   totalitárias	  são	  neutralizadas	  e	  
crescem	   as	   possibilidades	   de	   erradicação	   definitiva	   de	   alguns	  
resquícios	   daquele	   período	   sombrio,	   como	   a	   tortura,	   por	   exemplo,	  
ainda	  persistente	  no	  cotidiano	  brasileiro.	  

	  

	  	  	  	  	  	  No	  título	  da	  Diretriz	  23	   já	  deixa	  claro	   igualmente	  o	  dever	  estatal	  de	  realizar	  

este	  direito	  com	  as	  palavras:	  "Reconhecimento	  da	  Memória	  e	  da	  Verdade	  como	  	  

Direito	   Humano	   da	   Cidadania	   e	   Dever	   do	   Estado".	   E,	   por	   fim,	   no	   Objetivo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
violações e repará-los devidamente (Ver Arts. 4º, 7º e 9º da Lei Nº 9.140/1995 e Art.12, § 3º, 4º e 5º da 
Lei Nº 10.559/2002). Importante lembrar, igualmente, que a Lei Nº 10.559/2002 vem regulamentar 
dispositivo constitucional, a saber o Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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Estratégico	   I	   relacionado	   à	   Diretriz	   23,	   justamente	   o	   que	   aponta	   para	   a	  

necessidade	  de	  criação	  de	  uma	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  se	  lê	  o	  seguinte:	  	  

	  
Objetivo	   Estratégico	   I	   -‐	   Promover	   a	   apuração	   e	   o	   esclarecimento	  
público	  das	  violações	  de	  Direitos	  Humanos	  praticadas	  no	  contexto	  da	  
repressão	  política	  ocorrida	  no	  Brasil	  no	  período	  fixado	  pelo	  art.	  8o	  do	  
ADCT	   da	   Constituição,	   a	   fim	   de	   efetivar	   o	   direito	   à	   memória	   e	   à	  
verdade	  histórica	  e	  promover	  a	  reconciliação	  nacional.	  

 
Já	  o	  Art.	  1º	  da	  Lei	  Nº	  12.528/2011	  preconiza:	  	  

	  

Art.	  1º	  -‐	  É	  criada,	  no	  âmbito	  da	  Casa	  Civil	  da	  Presidência	  da	  República,	  
a	   Comissão	   Nacional	   da	   Verdade,	   com	   a	   finalidade	   de	   examinar	   e	  
esclarecer	   as	   graves	   violações	   de	   direitos	   humanos	   praticadas	   no	  
período	   fixado	   no	   art.	   8º	   do	   Ato	   das	   Disposições	   Constitucionais	  
Transitórias,	   a	   fim	   de	   efetivar	   o	   direito	   à	   memória	   e	   à	   verdade	  
histórica	  e	  promover	  a	  reconciliação	  nacional.	  
	  

	  

Não	   restam	   dúvidas,	   portanto,	   sobre	   a	   incorporação	   do	   Direito	   à	   Verdade	   no	  

ordenamento	   jurídico	   brasileiro,	   tanto	   interno	   quanto	   relacionado	   a	   fontes	   do	  

Direito	  Internacional.	  Inquestionável	  igualmente	  ter	  este	  direito	  dimensões	  tanto	  

individuais	  quanto	  coletivas.	  Indubitável	  é	  que	  a	  existência	  deste	  Direito	  implica	  

no	  dever	  estatal,	  distribuído	  por	  diferentes	  órgãos,	  inclusive	  a	  Comissão	  Nacional	  

da	   Verdade,	   de	   conduzir	   as	   investigações	   sobre	   graves	   violações	   de	   direitos	  

humanos	  de	  modo	  eficaz.	  

	  

Antes	   de	   encerrar	   este	   extenso	   ponto	   relativo	   ao	   Direito	   à	   Verdade,	   é	   preciso	  

tecer	   algumas	   considerações	   adicionais	   sobre	   o	   conteúdo	   e	   a	   natureza	   deste	  

direito.	  	  

	  

Primeiramente,	   é	   preciso	   assinalar	   que	   o	   Direito	   à	   Verdade	   não	   pressupõe	   a	  

existência	   de	   uma	   verdade	   absoluta	   e	   exclusiva.	   A	   uma	   porque	   lida	   com	   a	  
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verdade	  possível	  de	  ser	  construída	  em	  contextos	  sempre	  contingentes	  e	  sujeitos	  

muitas	  vezes	  a	  pressões	  políticas	  contraditórias	  entre	  si;	   a	  duas	  porque	  abarca	  

diferentes	  verdades	  produzidas	  em	  espaços	  públicos	  e	  institucionais	  distintos,	  	  e	  

que	  devem	  ser	  reconhecidas	  em	  seu	  caráter	  de	  complementariedade.	  	  

	  

Assim,	  a	  verdade	  administrativa	  a	  ser	  produzida	  por	  uma	  Comissão	  Nacional	  da	  

Verdade	  não	  exclui	  ou	  substitui	  a	  verdade	   judicial.	  Ambas	  as	  verdades,	  por	  sua	  

vez,	   não	   pretendem	   impor	   ao	   universo	   acadêmico	   e	   de	   pesquisa	   das	   Ciências	  

Sociais	   e,	   especialmente,	   da	   História,	   uma	   versão	   monolítica,	   fechada	   e	  

incontestável.	  A	  verdade	  produzida	  na	  esfera	  administrativa	  e	  na	  esfera	  judicial	  

serão	  elas	  mesmas	  matéria	  de	  estudo	  da	  ciência	  histórica	  e	  das	  demais	  Ciências	  

Sociais.	   Também	   não	   se	   pode	   ignorar	   a	   verdade	   produzida	   pela	   própria	  

sociedade	  nos	  seus	  espaços	  plurais	  de	  manifestação	  política	  e	  cultural.	  Carolina	  

de	  Campos	  Melo	  resume	  bem	  a	  questão:	  

	  
Devem	  ser	  derrubados	  alguns	  tabus	  quanto	  à	  verdade	  a	  ser	  obtida	  por	  
comissões	   e	   por	   tribunais.	   Em	   ambos	   os	   casos,	   esta	   resulta	   da	  
conjugação	  de	  evidências	  com	  o	  uso	  da	  narrativa	  e	  da	  argumentação.	  
Diante	   disso,	   nem	   um	   relatório	   final	   nem	   uma	   sentença	   criminal	  
atenderá	   à	   precisa	   correspondência	   com	   a	   realidade,	   nem	   tampouco	  
poderá	   "agarrar	   o	   passado	   e	   dizer	   que	   este	   ou	   aquele	   acontecimento	  
nunca	   se	   verificou",	   conduta	   do	   Ministério	   da	   Verdade	   orwelliano.	  
Portanto	  o	  uso	  de	  expressões	   "a"	  verdade	  ou	  comissão	   "da"	  verdade	  
não	  pretende	  abarcar	  mais	  do	  que	  verdades	  possíveis,	  aproximativas	  
da	  realidade.	  Ocorre	  que	  o	  resgate	  da	  verdade	  não	  é	  tarefa	  fácil,	  ainda	  
mais	   em	   tempos	   de	   transição	   política:	   registros	   são	   destruídos	   ou	  
falsificados,	  vítimas	  muitas	  vezes	  falecem,	  testemunhas	  são	  escassas	  e	  
sujeitas	   à	   intimidação.	   Os	   relatórios	   e	   decisões	   judiciais	   constituem	  
registros	   -‐	   possíveis	   e	   parciais	   -‐	   que	   procuram	   capturar	   aspectos	  
chave	   do	   passado,	   em	   uma	   multitude	   de	   nuances	   e	   camadas	   de	  
verdade.	  (grifos	  meus)	  59	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 MELO, op.cit., p.159. 
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	  Trata-‐se	  enfim	  de	  concretizar	  a	  passagem	  do	  conhecimento	  dos	  fatos	  para	  o	  seu	  

reconhecimento,	  em	  outras	  palavras,	   transformar	  o	  que	  é	  sabido	  pelas	  pessoas	  

diretamente	   envolvidas	   ou	   testemunhas	   do	   fato	   em	   algo	   que	   seja	   oficialmente	  

sancionado	  e	  reconhecido	  no	  plano	   institucional60,	  por	   isto	  o	  Direito	  à	  Verdade	  

não	  diz	  respeito	  tão	  somente	  a	  uma	  questão	  de	  investigação	  histórica	  e	  científica,	  

dele	  não	  se	  separa	  a	  esfera	  institucional	  e	  a	  necessidade	  do	  reconhecimento	  das	  

graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  na	  arena	  pública.	  	  

	  

3.	   Inversão	  do	  Ônus	  da	  Prova,	  Crimes	  do	  Estado	  e	  a	  Dimensão	  Restitutiva	  

da	  Justica	  de	  Transição	  

	  

Aos	   que	   buscam	  os	   seus	   direitos	   em	   juízo	   cabe,	   em	  princípio,	   o	  onus	  probandi	  

quanto	   aos	   fatos	   que	   alegam	   em	   seu	   interesse.	   O	   Código	   de	   Processo	   Civil	  

brasileiro	  estabelece	  que	  o	  autor	  da	  ação	  deverá	  arcar	  com	  as	  provas	  dos	   fatos	  

que	  alega	  (Art.282,	  VI),	  o	  mesmo	  devendo	  fazer	  o	  réu	  (Art.300).	  Apesar	  disso,	  a	  

dinâmica	  processual	  está	  sujeita	  ao	  Princípio	  constitucional	  do	  Devido	  Processo	  

Legal	  (Art.5,	  LIV	  e	  LV)	  e	  não	  pode	  exigir	  que	  recaia	  sobre	  os	  ombros	  de	  uma	  das	  

partes	   atribuições	  que	   acabem	  por	   inviabilizar	   a	   proteção	   e	   o	   exercício	  do	   seu	  

direito	  (Art.333,	  parágrafo	  único,	  II).	  	  A	  inversão	  do	  ônus	  da	  prova	  é	  instituto	  que	  

surge	   para	   reequilibrar	   a	   relação	   processual	   especialmente	   quando	   uma	   das	  

partes	   está	   na	   condição	   de	   vulnerabilidade,	   de	   hipossuficiência.	   Tal	   aspecto	   é	  

visível	  no	  Direito	  do	  Consumidor	  (Art.	  6º,	  VIII	  do	  CDC)	  e	  no	  Direito	  do	  Trabalho	  

(CLT,	  Art.	  8º,	  parágrafo	  único	  e	  Art.	  769).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60  Como refere Carolina de Campos Melo tal formulação, da diferença entre conhecimento e 
reconhecimento (knowledge e acknowledgment) atribui-se ao jusfilósofo Thomas Nagel, em meio a um 
Seminário Internacional realizado em 1988 pelo Instituto Aspen nos EUA. WESCHLER, Lawrence. 
Afterwords. In: State Crime: punishment or pardon. Papers e reports of the Conference. November 4-
6. Wye Center, Maryland: Aspen Institute, 1989. p.93 apud MELO, op.cit., p.157. Também esta 
diferença significa que mesmo com relação a fatos já razoavelmente conhecidos, muitas vezes pela 
ação dos amigos e familiares de vítimas, o seu reconhecimento por uma Comissão da Verdade 
contribui fortemente para a sua visibilidade na esfera pública (DE GREIFF, op.cit., p.43). 
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No	   contexto	   de	   concretização	   do	   Direito	   à	   Verdade,	   seja	   em	   esfera	   judicial	   ou	  

administrativa	   (como	   é	   o	   caso	   de	   uma	   Comissão	   da	   Verdade),	   a	  

hipervulnerabilidade	  e	   a	  hipossuficiência	   talvez	   sejam	  as	  maiores	  possíveis.	  Os	  

fatos	  sobre	  os	  quais	  se	  quer	  construir	  uma	  narrativa	  pública	  que	  os	  elucide	  e	  os	  

reconheça	  são	  fatos	  relativos	  a	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos,	  praticadas,	  

iniciadas	   ou	   assimiladas	   pelo	   poder	   público	   em	   um	   contexto	   ditatorial	  

inaugurado	  pela	  usurpação	  do	  poder	   legítimo	  e	  popular.	   Em	  grande	  parte,	   tais	  

violações	   configuraram	   verdadeiros	   crimes	   contra	   a	   humanidade,	   ou	   seja,	  

violações	   como	   tortura,	   assassinato,	   desaparecimento	   forçado,	   escravidão,	  

prisão,	   deportação,	   transferência	   forçada	   de	   uma	   população,	   agressão	   sexual,	  

apartheid	   e	   "outros	   atos	   desumanos	   de	   caráter	   semelhante,	   que	   causem	  

intencionalmente	  grande	  sofrimento,	  ou	  afetem	  gravemente	  a	  integridade	  física	  

ou	  a	  saúde	  física	  ou	  mental"61,	   todos	  eles	  cometidos	  em	  meio	  a	  um	  contexto	  de	  

perseguição	   sistemática	  a	  um	  grupo	  da	  população	   civil,	   selecionado	  por	   razões	  

étnicas,	  religiosas,	  políticas	  ou	  qualquer	  outro	  modo	  de	  discriminação.	  

	  

Como	  explica	  Garapon,	  no	  crime	  contra	  a	  humanidade	  pressupõe-‐se	  um	  absoluto	  

desequilíbrio	   –	   a	   ausência	   total	   de	   reciprocidade62,	   a	   negação	   da	   vítima	   como	  

pessoa63,	  sua	  anulação	  completa	  seja	  pela	  tortura	  seja	  pela	  sua	  inclusão	  em	  um	  

campo	   de	   concentração	   ou	   por	   qualquer	   das	   práticas	   abomináveis	   que	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Esta é a definição que consta no Art. 7º do Tratado de Roma de 1998, que instituiu o Tribunal Penal 
Internacional. É a definição mais acabada, mas que encontra suas origens no Acordo de Londres de 
1945, e que desde então vem sendo desenvolvida em especial no âmbito das Nações Unidas. A este 
respeito ver: INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE – ICTJ. Parecer técnico 
sobre a natureza dos crimes de lesa-humanidade, a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição 
de anistias. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, n.1, p.352-394, jan.-jun. 
2009. 
62 GARAPON, Antoine. Crimes que não se podem punir nem perdoar – para uma justiça 
internacional. Tradução de Pedro Henriques. Lisboa: Piaget, 2004.  p.107.    
63 Garapon afirma que o “crime contra a humanidade revela que pode haver coisa pior do que a morte. 
Já não se visa a submissão – finalidade da guerra – mas sim a desumanização: o crime contra a 
humanidade representa tanto um crime real – o assassínio do outro – como a sua supressão simbólica, 
isto é, a perda total da consideração por outrem” (Ibidem, p.109). 
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configuram	   tais	   crimes.	   São	   chamados	   de	   crimes	   contra	   a	   humanidade	   porque	  	  

apontam	  para	  a	  completa	  eliminação	  de	  parcela	  inerente	  à	  diversidade	  humana,	  

expulsando	  um	  grupo	  de	  pessoas	  da	  comunidade	  política	  e	  atacando	  a	  base	  do	  

que	  permite	  a	  própria	  existência	  da	  política:	  a	  pluralidade	  humana64.	  É	  o	  Estado	  

que	   tem	   se	   revelado	   o	   principal	   autor	   dos	   crimes	   contra	   a	   humanidade.	   E	   isto	  

traz	   um	   agravante,	   pois	   é	   justamente	   o	   Estado	   quem	  deveria	   proteger	   os	   seus	  

cidadãos	  da	  violação	  dos	  seus	  direitos	  fundamentais.	  

	  

Os	   Crimes	   do	   Estado	   representam	   uma	   importante	   categoria	   da	  

criminologia	   que	   vem	   sendo	   tratada	   com	  maior	   ênfase	   nas	   últimas	   décadas65.	  

Precisamente,	  por	  deter	  o	  monopólio	  da	  violência,	  o	  Estado	  é	  aquele	  que	  possui	  

as	  maiores	  probabilidades	  de	  utilizá-‐la	  de	  modo	  inadequado,	  assim	  como	  é	  o	  que	  

pode	   propiciar	   os	   resultados	   mais	   funestos,	   tanto	   em	   qualidade	   como	   em	  

quantidade.	  

	  

Ao	   serviço	   do	   Estado	   estão	   aparelhos	   repressivos	   fortemente	   treinados	   e	  

armados,	  como	  as	  polícias	  e	  as	  forças	  militares.	  Na	  estruturação	  destes	  aparelhos	  

se	  apresenta	  uma	  organização	  burocrática	  com	  várias	  e	  complexas	  ramificações,	  

um	   conjunto	   ideológico	   que	   justifica	   as	   suas	   ações,	   um	   forte	   sentimento	  

corporativo	   e	   uma	   racionalidade	   instrumental	   que	   perpassa	   todas	   as	   suas	  

instâncias.	   Nenhuma	   quadrilha	   ou	   bando	   de	   criminosos	   de	   um	   país	   consegue	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Para Hannah Arendt, a “pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os 
mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha 
existido, exista ou venha a existir” (ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto 
Raposo. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.16). Na mesma obra a autora avalia as 
diretrizes que condicionam a humanidade do homem,  utilizando as categorias de “labor” e “trabalho”, 
como atribuições periféricas a condição de pessoa e, principalmente, a de “ação”, focada nas relações 
sociais e políticas entre os seres humanos como própria condição indispensável para sua humanidade. 
65 A esta altura, sirvo-me de algumas observações registradas em: SILVA FILHO, José Carlos Moreira 
da. Crimes do Estado e Justiça de Transição. Sistema penal e violência, Porto Alegre, vol.2, n.2, 2010. 
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igualar	   tal	  poderio,	  a	  não	  ser	  quando	  começa	  a	  se	  divisar	  algo	  como	  um	  proto-‐

Estado66,	  prestes	  a	  dar	  um	  golpe	  ou	  a	  concretizar	  uma	  revolução.	  

	  

Tais	  crimes	  não	  se	  circunscrevem	  pura	  e	  simplesmente	  no	  contexto	  social	  

e	   individual	   do	   agente,	   eles	   alcançam	   a	   própria	   estrutura	   organizacional	   do	  

Estado,	   com	   todos	  os	   aspectos	  históricos,	   políticos,	   econômicos	   e	   culturais	  que	  

são	   inerentes	   a	   cada	   um	   dos	   Estados	   existentes	   no	   mundo.	   Há	   uma	   cultura	  

organizacional	   fortemente	  urdida	  nos	  Estados,	   cada	  qual	   ao	   seu	  modo,	  que	  em	  

não	   raras	   situações	   fornece	   toda	   uma	   justificativa	   para	   descaracterizar	   como	  

criminosas	  algumas	  das	  suas	  ações,	  o	  que	  se	  revela	  mais	  flagrante	  em	  um	  Estado	  

ditatorial	   e	   repressor	   que	   é	   formado	   justamente	   no	   pressuposto	   de	   que	   se	  

tornam	   necessárias,	   seja	   para	   "salvar	   a	   democracia"	   ou	   o	   "Ocidente",	   graves	  

violações	  de	  direitos	  humanos	  contra	  amplos	  grupos	  sociais.	  

	  	  	  

Dá-‐se,	  assim,	  uma	   inversão	  das	  características	  desses	  crimes	  em	  relação	  

aos	  crimes	  comuns.	  Enquanto	  nestes	  o	  agente	  geralmente	  procura	  desculpar	  sua	  

conduta	   vendo-‐a	   como	   uma	   exceção	   necessária	   a	   uma	   regra	   com	   a	   qual	   ele	  

mesmo	  concorda,	  o	   agente	  público	  que	   comete	  um	  crime	  apoiado	  pela	  própria	  

organização	  estatal	  à	  qual	  pertence,	   se	  vê,	   	  muitas	  vezes,	   como	  uma	  espécie	  de	  

arauto	  dos	  valores	  sociais	  que	  seriam	  reforçados	  com	  o	  seu	  ato.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Isto	   fica	   claro	   quando	   se	   visualiza	   o	   exemplo	   das	   ditaduras	   latino-‐

americanas	   nos	   anos	   60	   e	   70.	   Torturar,	   assassinar,	   desaparecer	   com	   os	   restos	  

mortais,	   banir,	   exilar,	   cassar,	   demitir,	   monitorar	   e	   difamar	   pessoas	   que	   eram	  

tidas	   como	   subversivas	  ou,	   ainda	  pior,	   comunistas,	   eram	  ações	  praticadas	  pelo	  

Estado	   e	   justificadas	   como	   uma	   espécie	   de	   guerra	   santa	   contra	   o	   comunismo	  

internacional	   e	   a	   ameaça	   aos	   valores	   cristãos	   e	   familiares.	   Teorias	   como	   a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 GREEN, Penny; WARD, Tony. State crime – governments, violence and corruption. London: Pluto 
Press, 2004. p.3. 
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Doutrina	  da	  Segurança	  Nacional	  foram	  detalhadamente	  elaboradas	  e	  repassadas	  

em	  cursos,	  preleções,	  legislações	  e	  publicações67.	  	  

	  

O	   aspecto	   organizacional	   e	   corporativo	   dos	   crimes	   do	   Estado	   contribui	   para	   o	  

fracasso	   de	   qualquer	   teoria	   que	   busque	   avaliá-‐los	   tão	   somente	   pela	   ótica	   da	  

psicopatia	   individual	   dos	   agentes	   diretamente	   envolvidos.	   Não	   se	   trata	   de	  

atribuí-‐los	   à	   maldade	   ou	   à	   	   perversão	   deste	   ou	   daquele	   agente,	   mas	   sim	   de	  

percebê-‐los	   como	   fruto	   de	   uma	   complexa	   trama	   organizacional	   que	   monta	   e	  

coloca	   em	   funcionamento	   um	   aparato	   altamente	   especializado,	   segmentado,	  

técnico	  e	  hierárquico,	  responsável,	  inclusive,	  por	  transformar	  cidadãos	  regulares	  

em	  agentes	  públicos	  capazes	  das	  mais	  inomináveis	  atrocidades.	  

	  

Crimes	  do	  Estado	   são	   verdadeiros	   crimes	   incestuosos,	   pois	   aquele	  que	  deveria	  

proteger	   os	   indivíduos	   da	   sociedade,	   os	   cidadãos,	   ainda	   que	   criminosos,	   é	  

justamente	   aquele	   que	   os	   viola.	   Quando	   tal	   violação	   ocorre	   em	   meio	   a	   uma	  

política	  autoritária	  de	  perseguição	  sistemática	  a	  um	  grupo	  civil	  e	  ainda	  por	  cima	  

no	   bojo	   de	   um	   Estado	   ditatorial	   e	   usurpador	   do	   poder	   legítimo	   do	   povo,	   aí	   a	  

desproporção	   é	   a	   maior	   possível.	   Eis	   aí	   claramente	   estabelecidas	   a	  

hipervulnerabilidade	   e	   a	   hipossuficiência,	   tanto	   do	   indivíduo	   quanto	   da	  

sociedade.	   E	   que	   devem	   ser	   levadas	   em	   conta	   ao	   se	   buscar	   a	   delimitação	   e	   a	  

concretização	  do	  Direito	  à	  Verdade.	  

	  	  	  

Na	  esfera	  individual	  do	  Direito	  à	  Verdade	  figuram	  as	  vítimas	  das	  graves	  violações	  

e	  os	  seus	  familiares	  (também	  equiparados	  às	  vítimas,	  especialmente	  nos	  casos	  de	  

morte	   e	   desaparecimento	   forçado,	   conforme	   já	   reconhecido	   inclusive	   por	  

jurisprudência	   da	   Corte	   IDH).	   Na	   esfera	   coletiva	   do	  Direito	   à	   Verdade	   figura	   a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Para o aprofundamento do contexto de surgimento da Doutrina de Segurança Nacional no Brasil e na 
América Latina, bem como dos seus preceitos e mandamentos, é indispensável a leitura do livro escrito 
pelo PE. Joseph Comblin, ex-perseguido político no Brasil: COMBLIN, Joseph. A ideologia da 
segurança nacional – o poder militar na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.  
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própria	  sociedade,	  alvo	  generalizado	  de	  práticas	  autoritárias	  e,	  especialmente,	  da	  

negação,	   do	   segredo,	   da	   censura	   e	  do	   engodo.	  Não	   se	  pode	   exigir	   da	   vítima	  de	  

crimes	  tão	  desproporcionais,	  bem	  como,	  de	  uma	  sociedade	  que	  foi	  submetida	  a	  

um	   regime	   de	   força,	   que	   assumam	   o	   ônus	   de	   produzir	   a	   prova	   das	   graves	  

violações	  que	  sofreram.	  	  

	  

É	   dever	   do	   Estado	   assumir	   este	   ônus,	   ainda	   mais	   porque	   as	   violações	   foram	  

perpetradas	  com	  amplo	  uso	  dos	  aparatos	  técnicos,	  burocráticos	  e	  institucionais	  

do	  Estado,	   com	  vultosos	  aportes	   financeiros,	   com	  a	   colocação	  em	  cena	  de	   toda	  

uma	   expertise	   para	   maquear	   os	   fatos,	   plantar	   notícias	   falsas,	   com	   a	   devida	  

cumplicidade	  dos	  órgãos	  de	  imprensa,	  simular	  suicídios,	  tiroteios	  e	  fugas,	  ocultar	  

as	  marcas	  da	  tortura	  e	  da	  violência,	  simular	  processos	  jurídicos	  que	  respeitem	  o	  

devido	   processo	   legal	   e	   as	   garantias	   dos	   réus,	   ocultar	   e	   desaparecer	   com	  

arquivos	   públicos,	   operar	   por	   expedientes	   secretos	   e	   sigilosos,	   provocar	  

acidentes	  de	  automóvel	  para	  matar	  seus	  alvos	  sem	  que	  pareça	  um	  assassinato,	  

estabelecer	   uma	   rede	   de	   informação	   e	   de	   operações	   clandestinas	   na	   América	  

Latina	   para	   perseguir,	   prender,	   matar,	   torturar	   e	   desaparecer	   (Operação	  

Condor),	  impor	  barreiras	  jurídicas	  que	  se	  projetam	  para	  o	  futuro	  como	  a	  anistia	  

branca	  aos	  agentes	  públicos	  (ou	  seja,	  que	  foi	  concedida	  sem	  sequer	  se	  proceder	  a	  

qualquer	   investigação	  ou	   individualização	  das	  responsabilidades),	  e	  operar	  por	  

todos	   os	   meios	   a	   negação	   da	   violência,	   dos	   crimes	   contra	   a	   humanidade,	   dos	  

crimes	  do	  Estado,	  da	  ditadura,	  violando	  as	  suas	  vítimas	  e	  toda	  a	  sociedade	  ainda	  

uma	  outra	  vez,	  já	  que	  lhes	  nega	  o	  necessário	  reconhecimento	  da	  sua	  condição	  de	  

vítima.	  	  

	  

Diante	   de	   tal	   quadro,	   é	   um	   contrasenso	   exigir	   que	   a	   carga	   probatória	   recaia	  

sobre	  as	  vítimas	  e	  sobre	  a	  sociedade	  afetada.	  Isto	  significa	  que	  o	  Estado,	  por	  meio	  

dos	   seus	   órgãos,	   dentre	   os	   quais	   se	   destacam	   as	   esferas	   policiais,	   judiciais	   e	  
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administrativas	  (nessas	  com	  destaque	  para	  a	  Comissão	  da	  Verdade),	  deve	  fazer	  

tudo	  o	  que	  estiver	  ao	  seu	  alcance	  para	   investigar,	  elucidar	  e	   responsabilizar	  as	  

graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  praticadas.	  	  

	  

Sobre	   a	   inversão	   do	   ônus	   da	   prova	   nessas	   situações	   Naomi	   Roth-‐Arriaza	   já	  

referia	  claramente	  em	  artigo	  publicado	  em	  1990:	  

	  
Uma	  obrigação	  internacional	  de	  investigar	  e	  processar	  inverte	  o	  ônus	  
da	  prova	  do	  Estado	  para	  descobrir	  quem	  são	  os	   responsáveis	  e	  para	  
responsabilizá-‐los	   judicialmente.	   Frequentemente,	   o	   Estado	   sozinho	  
tem	   acesso	   a	   esta	   informação,	   mesmo	   assim	   em	   procedimentos	  
internacionais	  anteriores	  os	  estados	  tem	  sempre	  arguido	  ignorância	  e	  
demandado	   que	   a	   parte	   reclamante	   produza	   firmes	   evidências	  
estabelecendo	  a	  violação.	  Após	  a	  imposição	  da	  obrigação	  aos	  Estados	  
de	   investigar	   e	   processar,	   eles	   não	   podem	   mais	   permanecerem	  
silentes	  ou	  deixarem	  de	   tomar	  providências.	  Falhar	  no	  cumprimento	  
desta	   obrigação	   situa	   o	   Estado	   em	   uma	   posição	   internacional	  
vulnerável,	   e	   portanto	   remove	   parte	   do	   incentivo	   em	   se	   empregar	  
métodos	  ilegais.68	  

	  	  	  

Ao	   findar	   o	   regime	   autoritário,	   o	   regime	   democrático	   que	   se	   inicia	   recupera	   a	  

legitimidade	  do	  Estado	  e	  restabelece	  o	  Estado	  Democrático	  de	  Direito.	  Mas	  para	  

que	   tal	   restabelecimento	   seja	   pleno	   e	   o	  mais	   profundo	   possível	   é	   necessária	   a	  

reconciliação	   da	   sociedade	   com	   as	   suas	   instituições.	   Para	   operar	   tal	  

reconciliação,	   em	   muitos	   aspectos	   simbólica,	   é	   que	   se	   apresentam	   os	  

mecanismos	   de	   justiça	   transicional,	   pois	   eles	   partem	   fundamentalmente	   do	  

reconhecimento,	   da	   memória	   da	   violência	   e	   das	   graves	   violações	   de	   direitos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Tradução Nossa. No original: "An international obligation to investigate and prosecute shifts the 
burden of proof to the state to find out who is responsible and bring the appropriate parties to justice. 
Frequently the state alone has access to this information, yet in past international proceedings states 
have often claimed ignorance and demanded that the complaining party produce evidence firmly 
establishing the violation. After imposition of the obligation on states to investigate and prosecute, 
states may no longer stand silent or fail to take action. Failure to fulfill this obligation places a state in a 
vulnerable international position, and thus removes part of the incentive to employ illegal methods in 
the first place." (ROTH-ARRIAZA, Naomi. State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave 
Human Rights Violations in International Law. California Law Review, 78, 1990, p.507).   
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humanos,	  e	  o	  fazem	  não	  por	  um	  interesse	  mórbido	  ou	  de	  apego	  ao	  passado,	  mas	  

sim	  por	  projetarem	  uma	  sociedade	  melhor,	   renovada	  em	  seus	   fundamentos	  de	  

legitimidade	   e	   de	   respeito	   aos	   direitos	   humanos.	   Buscam	   restituir	   o	   Estado	  de	  

Direito	  interrompido.	  Nesta	  chave,	  os	  atos	  de	  perseguição	  e	  repressão	  praticados	  

pelo	   Estado	   ditatorial	   não	   podem	   ser	   legitimados	   juridicamente	   em	   hipótese	  

alguma,	   pelo	   contrário,	   devem	   ser	   denunciados	   e	   responsabilizados,	   devem	  

prestar	  contas	  à	  lógica	  e	  aos	  princípios	  de	  um	  Estado	  democrático,	  já	  existentes	  

no	   Brasil	   antes	   do	   seu	   início.	   A	   Constituição	   Federal	   de	   1988	   restitui	   a	  

democracia	  bruscamente	   e	   ilegalmente	   interrompida	   em	  1964.	   	   Esta	  dimensão	  

restitutiva	   da	   Justiça	   de	   Transição,	   e	   não	   retroativa,	   foi	   bem	   detectada	   por	  

Marcelo	  Torelly:	  

	  
Aceitar	   a	   tese	   de	   que	   a	   propositura	   de	   imputação	   de	  
responsabilidades	  que	  impliquem	  anulação	  formal	  de	  dispositivos	  do	  
ordenamento	   positivo	   do	   regime	   autoritário	   implica	   privilegiamento	  
da	   vontade	  política	   dos	   agentes	   do	   novo	   regime	   significa,	   em	  última	  
análise,	   dizer	   que	   a	   vontade	   autoritária,	   por	   qualquer	   razão,	   é	  
juridicamente	   superior	   à	   legalidade	   democrática,	   uma	   vez	   que	   tal	  
regime	  se	  impôs	  por	  meio	  da	  força,	  e	  não	  do	  direito,	  e	  o	  que	  busca-‐se	  
no	   regime	   democrático	   é	   que	   o	   Estado	   de	   Direito	   imponha-‐se	  
vetorialmente	  no	  tempo	  por	  sobre	  o	  regime	  de	  exceção.	  É	  por	  isso	  que	  
se	  defende,	  ao	  contrário	  disso,	  que	  a	  Justiça	  de	  Transição	  é	  mecanismo	  
restitutivo	  do	  Estado	  de	  Direito(...).69	  	  	  

	  

	  	  No	   âmbito	   da	   Administração	   Pública,	   isto	   significa	   associar	   os	   princípios	  

democráticos	  que	  comandam	  a	  sua	  atuação	  à	  dimensão	  restitutiva	  da	  Justiça	  de	  

Transição.	   Nessa	   lógica,	   o	   princípio	   da	   moralidade	   da	   Administração	   pública,	  

insculpido	   no	   Art.	   37,	   caput	   da	   Constituição	   de	   1988,	   deve	   ser	   compreendido	  

como	   abrigando	   a	   necessária	   confiança	   que	   os	   cidadãos	   precisam	   ter	   na	   sua	  

atuação.	  A	  proteção	  da	  confiança	  na	  Administração	  Pública	  também	  deflui	  da	  Lei	  

Nº	  9.784/1999,	  que	  no	  Art.	  2º,	  parágrafo	  único,	  IV	  estabelece	  que	  nos	  processos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito - perspectiva 
teórico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.171. 
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administrativos	   serão	   observados,	   entre	   outros,	   os	   critérios	   de	   "IV	   -‐	   atuação	  

segundo	   padrões	   éticos	   de	   probidade,	   decoro	   e	   boa-‐fé".	   Tem-‐se	   aqui	   a	  

enunciação	   do	   princípio	   da	   boa-‐fé	   objetiva	   na	   Administração	   Pública 70 .	  	  

Trazendo	   este	   princípio	   para	   a	   atuação	   administrativa	   voltada	   à	   dimensão	  

restitutiva	   da	   Justiça	   de	   Transição,	   o	   que	   é	   cristalino	   nas	   atividades	   de	   uma	  

Comissão	   da	   Verdade,	   resta	   evidente	   que	   a	   proteção	   da	   confiança	   significa	  

assumir	  o	  Estado	  plenamente	  o	  seu	  dever	  de	  investigar	  eficazmente,	  esclarecer,	  

responsabilizar	   e	   assumir	   o	   onus	   probandi	   quanto	   à	   ocorrência	   de	   graves	  

violações	  de	  direitos	  humanos	  perpetradas	  pelo	  regime	  de	  exceção	  que	  assolou	  o	  

país	  de	  1964	  a	  1985.	  	  

	  

Pablo	   De	   Greiff	   assinala	   que	   um	   dos	   objetivos	   que	   os	   mecanismos	   de	   justiça	  

transicional	   almejam	   é	   o	   da	   confiança	   cívica,	   isto	   é,	   o	   da	   confiança	   nas	  

instituições.	   Objetivo	   para	   o	   qual	   concorre	   especificamente,	   dentre	   outros	  

mecanismos,	  a	  atuação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade.	  	  

	  
Confiar	   em	   uma	   instituição	   atinge	   saber	   que	   suas	   regras,	   valores	   e	  
normas	   constitutivos	   são	   compartilhados	   por	   seus	   membros	   ou	  
participantes	  e	  são	  considerados	  por	  eles	  como	  obrigatórios.	  (...)	  
Dizer	   a	   verdade	   pode	   promover	   a	   confiança	   cívica	   ao	   responder	   às	  
ansiedades	   daqueles	   cuja	   confiança	   foi	   rompida	   por	   experiências	   de	  
violência	   e	   abuso,	   e	   que	   são	   temerosos	   de	   que	   o	   passado	   possa	   se	  
repetir.	  O	   seu	  específico	  medo	  pode	   ser	  que	  a	   identidade	  política	  de	  
(alguns)	   cidadãos	   foi	   forjada	   em	   torno	   de	   valores	   que	   tornaram	  
possíveis	   tais	   abusos.	  Um	  esforço	   institucionalizado	  em	  confrontar	  o	  
passado	  pode	  ser	  visto	  por	  aqueles	  que	  foram	  anterioremente	  alvo	  da	  
violência	   como	   um	   esforço	   de	   boa-‐fé	   em	   se	   reabilitar,	   em	   ter	  
compreendido	   padrões	   duradouros	   de	   socialização,	   e,	   nesse	   sentido,	  
iniciar	   um	   novo	   projeto	   político	   em	   torno	   de	   normas	   e	   valores	   que	  
dessa	  vez	  são	  verdadeiramente	  compartilhados.71	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 109. 
71 Tradução Nossa. No original: "Trusting an institution amounts to knowing that its constitutive rules, 
values, and norms are shared by its members or participants and are regarded by them as binding. (...) 
Truth-telling can foster civic trust by responding to the anxieties of those whose confidence was 
shattered by experiences of violence and abuse, who are fearful that the past might repeat itself. Their 
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4.	  O	  Caso	  Juscelino	  Kubitschek	  

	  

Dentre	   toda	  a	  ampla	  gama	  de	  graves	  violações	  de	  direitos	  humanos	  praticadas	  

por	  um	  Estado	  de	  exceção	  há	  algumas	  que	  se	  destacam	  pelo	  seu	  teor	  simbólico,	  e	  

que	   assumem	   peculiar	   relevância	   no	   contexto	   de	   uma	   construção	   histórica	   na	  

esfera	  institucional.	  Dentre	  essas	  estão	  aquelas	  praticadas	  contra	  Ex-‐Presidentes	  

da	   República	   eleitos	   pelo	   voto	   popular,	   e	   que,	   portanto,	   comandavam	   Estados	  

Democráticos.	   Relativamente	   à	   ditadura	   civil-‐militar	   de	   1964,	   dois	   ex-‐

Presidentes	  em	  especial	   foram	  alvo	  de	  perseguição	  sistemática:	   João	  Goulart,	  o	  

presidente	   deposto	   e	   o	   único	   que	   acabou	   por	   morrer	   no	   exílio,	   e	   Juscelino	  

Kubistchek,	   que	   chegou	  à	  Presidência	  da	  República	   em	  1955,	   tendo	   Jango	   com	  

Vice.	   Ambos	   foram	   intensamente	   monitorados	   e	   perseguidos,	   pairando	  

igualmente	  sobre	  eles	  suspeitas	  de	  morte	  provocada	  pelos	  agentes	  da	  ditadura.	  

Não	  cabe	  neste	  parecer	  avançar	  no	  caso	  de	  Jango,	   já	  que	  o	  seu	  foco	  é	  o	  caso	  JK,	  

mas	   não	   se	   ignore	   que	   ambos	   compunham	   a	   Frente	   Ampla,	   grupo	   político	   de	  

oposição	  à	  ditadura	  formado	  em	  1966	  e	  que	  era	  também	  integrado	  pelo	  outrora	  

adversário	   Carlos	   Lacerda,	   e	   que	   eram	   sérios	   candidatos	   à	   retomada	  do	   poder	  

quando	   sobreviesse	  a	   inevitável	   transição	  política.	  Ambos	   faleceram	  no	  ano	  de	  

1976	  em	  circunstâncias	  suspeitas	  e	  até	  o	  presente	  não	  totalmente	  esclarecidas.	  

	  

De	   antemão,	   cabe	   afirmar	  que	  o	  propósito	  deste	  parecer	  não	   é	   o	  de	   imputar	   à	  

Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  o	  dever	  de	  declarar	  	  que	  o	  ex-‐presidente	  Juscelino	  

Kubitschek	  foi	  assassinado	  pela	  ditadura,	  como	  acabou	  por	  proceder	  a	  Comissão	  

da	   Verdade	   Vladimir	   Herzog,	   do	   Município	   de	   São	   Paulo.	   A	   questão	   aqui	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
specific fear might be that the political identity of (some) citizens has been shaped around values that 
made the abuses possible. An institucionalized effort to confront the past might be seen by those who 
were formerly on the receiving end of violence as a good-faith effort to come clean, to understand 
long-term patterns of socialization, and, in this sense, to initiate a new political project around norms 
and values that this time are truly shared." (DE GREIFF, op.cit., p.46).  
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levantada	  é	  que	  não	  se	  entende	  correto	  e	  coerente	  com	  a	  natureza	  e	  a	  finalidade	  

da	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  que	  se	  declare	  a	  certeza	  de	  que	  a	  morte	  do	  Ex-‐

Presidente	  foi	  causada	  por	  um	  acidente	  automobilístico,	  isto	  é,	  de	  que	  não	  teria	  

sido	  intencionalmente	  produzida	  por	  agentes	  da	  ditadura.	  Não	  é	  coerente	  fechar	  

o	   campo	   para	   as	   investigações	   quando	   muitas	   providências	   necessárias	   e	  

pertinentes	  não	   foram	   tomadas	  pela	  Comissão	  Nacional	   da	  Verdade	  para	   fazer	  

todo	  o	  possível	  em	  esclarecer	  a	  verdade	  sobre	  a	  morte	  do	  ex-‐Presidente.	  	  

	  

A	  petição	  encaminhada	  à	  CNV	  pela	  Comissão	  da	  Verdade	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  

"Rubens	   Paiva",	   resultado	   dos	   trabalhos	   do	   GT	   JK,	   a	   pedido	   de	   quem	   foi	  

elaborado	  o	  presente	  parecer,	  relaciona	  inúmeros	  aspectos	  cruciais	  que	  ficaram	  

de	   fora	  das	  preocupações	   investigativas	  da	  CNV.	  Não	  se	  pretende	   indicar	   todas	  

elas	   neste	   parecer,	   visto	   que	   o	   trabalho	   enumerativo	   já	   compõem	   o	   Dossiê	  

preparado	   pelo	   GT	   JK	   e	   que	   este	   parecer	   integra,	   mas	   para	   reforçar	   a	  

argumentação	  aqui	  apresentada	  vale	  referir	  alguns	  aspectos,	  a	  saber:	  

	  

a)	   a	   sistematização	   de	   documentos	   relacionados	   à	   perseguição	   política	   sofrida	  

por	  Juscelino	  Kubitschek,	  desde	  os	  registros	  da	  mídia	  impressa	  até	  os	  autos	  dos	  

Inquéritos	   Policiais	   Militares	   dos	   quais	   foi	   alvo,	   englobando	   igualmente	  

documentos	   como	   "O	  Relatório	   Figueiredo"	   e	   os	   relativos	   aos	  monitoramentos	  

sofridos,	  inclusive	  no	  exterior;	  

	  

b)	  a	  tomada	  de	  depoimentos	  importantes	  de	  pessoas	  que	  vivenciaram	  o	  período	  

e	  ainda	  estão	  vivas,	  como	  é	  o	  caso	  do	  primo	  de	  JK,	  Sr.	  Carlos	  Murilo	  dos	  Santos	  e	  

do	  auxiliar	  mais	  próximo	  de	  JK,	  Col.	  Affonso	  Heliodoro;	  

	  

c)	   a	   sistematização	  de	  documentos,	   em	  especial	   cartas	   entre	  Manuel	  Contreras	  

(chefe	  da	  DINA	  no	  Chile)	   e	   João	  Baptista	  Figueiredo	   trocadas	  um	  ano	  antes	  da	  
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morte	  de	  JK,	  e	  que	  envolvem	  claramente	  a	  perseguição	  política	  sofrida	  pelo	  ex-‐

Presidente	  como	  elemento	  da	  Operação	  Condor;	  

	  

d)	  notícia	  da	  morte	  de	  JK	  veiculada	  na	  imprensa	  15	  dias	  antes	  de	  ela	  acontecer;	  

	  

e)	   ligação	  recebida	  à	  época	  por	  Carlos	  Murilo	  dos	  Santos	  exigindo	  uma	  reunião	  

entre	  JK	  e	  Geisel	  e	  que	  se	  realizaria	  por	  aqueles	  dias;	  

	  

f)	  o	  fato	  de	  JK	  e	  seu	  motorista	  terem	  parado	  em	  Hotel	  Fazenda	  de	  propriedade	  de	  

militar	  ligado	  aos	  Generais	  	  Golbery	  e	  Figueiredo;	  

	  

g)	  adulteração	  da	  posição	  dos	  veículos	  logo	  após	  a	  colisão	  ocorrida;	  

	  

h)	   a	   proibição	   de	   qualquer	   aproximação	   aos	   cadáveres	   sendo	   executada	   por	  

militares;	  

	  

i)	  a	  colocação	  do	  corpo	  do	  motorista	  Geraldo	  Ribeiro	  em	  caixão	  lacrado	  enquanto	  

o	  do	  ex-‐Presidente	  jazia	  sem	  vida	  no	  chão;	  

	  

j)	  a	  presença	  e	  o	  comportamento	  de	  médico	  amigo	  íntimo	  de	  Golbery	  que	  furtou	  

pertences	  de	  JK	  que	  estavam	  no	  automóvel,	  incluindo	  o	  seu	  diário.	  

	  

Destaca-‐se	  entretanto	  o	   fato	  de	  que	  a	  CNV	  praticamente	  reafirmou	  a	  versão	  do	  

acidente	   apresentada	   pela	   perícia	   conduzida	   pelas	   autoridades	   policiais	   da	  

época,	   e	   que	   estavam	   a	   serviço,	   não	   se	   pode	   perder	   de	   vista,	   de	   um	   Estado	  

ditatorial	   e	   repressor.	   Tal	   fato	   revela-‐se	  mais	   preocupante	   quando	   se	   percebe	  

que	  o	  Estado	  brasileiro,	  mesmo	  ainda	  sob	  a	  égide	  da	  ditadura,	  por	  meio	  do	  seu	  

Poder	   Judiciário	   contextou	   seriamente	   as	   conclusões	   da	   perícia	   realizada	   em	  
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1976.	  Na	  Sentença	  Nº	  2629,	  da	  Comarca	  de	  Resende	  no	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  

afirmou-‐se	  que	  não	  houve	  colisão	  do	  carro	  em	  que	  estavam	  JK	  e	  seu	  motorista	  

com	  nenhum	  ônibus,	   fato	  afirmado	  na	  perícia,	  e	  que	  teria	   levado	  à	  colisão	   fatal	  

com	   o	   caminhão	   Scania.	   Nesta	   sentença,	   o	   motorista	   do	   ônibus,	   Sr.	   Josias	   de	  

Oliveira,	  é	  inocentado,	   já	  que	  nenhuma	  testemunha,	   inclusive	  os	  passageiros	  do	  

ônibus	  que	  conduzia,	  ou	  qualquer	  outro	  indício	  pôde	  corroborar	  a	  versão	  de	  que	  

houve	   o	   alegado	   abalroamento.	   A	   sentença	   também	   afirmou	   que	   a	   perícia	  

realizada	   foi	   imprestável	   para	   os	   seus	   fins	   já	   que	   não	   foram	   observados	  

requisitos	  técnicos	  mínimos,	  tais	  como	  a	  preservação	  do	  local	  e	  a	  descrição	  dos	  

fatos	   ocorridos,	   entre	   eles,	   por	   exemplo,	   a	   ausência	   de	   explicação	   para	   outras	  

avarias	  que	  o	  Opala	  no	  qual	  vinha	  JK	  apresentava.	  	  

	  

A	  sentença	  foi	  confirmada	  em	  1978	  por	  acórdão	  do	  então	  II	  Tribunal	  de	  Alçada	  

do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  na	  Apelação	  Nº	  4.537,	  no	  qual	  se	  afirma,	  entre	  outras	  

coisas,	   que	   o	   laudo	   é	   falho	   em	   apontar	   a	   velocidade	   correta	   na	   qual	   vinha	   o	  

ônibus	  e	  que	  vem	  repleto	  de	  termos	  evasivos	  e	  subjetivos	  como	  "subentende-‐se"	  

e	  "autoriza	  a	  presunção",	  concluindo	  que	  as	  provas	  coligidas	  no	  caso	  não	  tiveram	  

o	  condão	  de	  confirmar	  o	  choque	  entre	  o	  ônibus	  e	  o	  Opala,	  apontado	  como	  a	  causa	  

do	  suposto	  acidente,	  e	  que	  paira	  induvidosa	  incerteza	  acerca	  da	  autoria.	  	  	  	  	  

	  

Tal	   decisão	   criou	   coisa	   julgada	  no	  presente	   caso,	   no	   sentido	  de	   inocentar	   o	   Sr.	  

Josias	   de	   Oliveira,	   porque	   não	   ficou	   comprovado	   que	   o	   ônibus	   que	   conduzia	  

sequer	   tenha	   de	   fato	   participado	   do	   ocorrido,	   ou	   seja,	   que	   tenha	   abalroado	   o	  

Opala	  no	  qual	  JK	  era	  conduzido,	  que	  dirá	  cogitar-‐se	  de	  o	  motorista	  do	  ônibus	  ter	  

tido	   alguma	   culpa.	   No	   entanto,	   ao	   revalidar	   a	   perícia	   descartada	   pela	   decisão	  

judicial	  a	  CNV	  parece	  querer	  superar	  a	  coisa	  julgada,	  o	  que	  se	  revela	  um	  grande	  

contrassenso.	  Ainda	  que	  em	  tese	  o	  Estado	  Democrático	  tenha	  a	   legitimidade	  de	  

desconsiderar	  as	  decisões	  judiciais	  que	  buscaram	  dar	  um	  verniz	  de	  legalidade	  ao	  
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que	  se	  configurava	  como	  a	  prática	  de	  verdadeiros	  crimes	  contra	  a	  humanidade,	  

especialmente	  as	  decisões	  tomadas	  pela	  Justiça	  Militar	  no	  processamento	  do	  que	  

a	  ditadura	  considerava	  crimes	  políticos,	  em	  grande	  parte	  ações	  que	  aos	  olhos	  do	  

Estado	  Democrático	  deveriam	  configurar	  o	  exercício	  do	  Direito	  de	  Resistência72	  

e	   não	   a	   prática	   de	   crimes,	   afinal	   um	   crime	   político,	   leciona	   Heleno	   Cláudio	  

Fragoso,	  só	  pode	  ser	  exercido	  contra	  um	  Estado	  Democrático73.	  	  

	  

O	  que	  é	  particularmente	  grave	  na	  desconsideração	  da	  decisão	  judicial	  produzida	  

sobre	  o	  suposto	  acidente	  que	  causou	  a	  morte	  de	  JK,	  é	  que	  tal	  decisão	  contesta	  a	  

versão	  oficial	  dos	  órgãos	  policiais	  da	  ditadura,	  ou	  seja	  representa	  uma	  fissura	  na	  

verdade	  manipulada	  pela	  ditadura.	  Não	  é	  aceitável	  que	  um	  órgão	  administrativo	  

como	   a	   Comissão	   Nacional	   da	   Verdade,	   criado	   justamente	   para	   dar	   guarida	   à	  

dimensão	  restitutiva	  do	  Estado	  de	  Direito,	  endosse	  a	  versão	  criada	  pelos	  órgãos	  

de	   segurança	   do	   Estado	   autoritário,	   especialmente	   quando	   o	   próprio	   Poder	  

Judiciário	   desse	   Estado,	   que	   já	   respirava	   possibilidades	   mais	   toleradas	   pelo	  

regime	  de	  exceção	  de	  que	  fosse	  contrariado	  em	  suas	  determinações,	  apontou	  em	  

sentido	   inverso.	   	   Ora,	   tal	   circunstância	   traz	   mais	   um	   argumento	   em	   favor	   da	  

inversão	  do	  ônus	  da	  prova	  no	  presente	  caso.	  	  	  	  	  	  	  

	  

Verifica-‐se,	  portanto,	  a	  possível	  violação,	  no	  presente	  caso,	  do	  Direito	  à	  Verdade	  

dos	   familiares	   do	   ex-‐Presidente	   Juscelino	   Kubitschek	   e	   de	   toda	   a	   sociedade	  

brasileira,	   que	   tem	  o	   direito	   de	   saber	   o	   que	   efetivamente	   ocorreu	   com	  um	  ex-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Conforme se argumentou mais detalhadamente em: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O 
Terrorismo de Estado e a Ditadura Civil-Militar no Brasil: Direito de Resistência não é terrorismo. 
Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, Ministério da Justiça, n.5, jan/jun 2011, 
p.50-74. 
73 Fragoso lembra que a “teoria do crime politico tem de ser construída sob o pressuposto do Estado 
democrático. (…) Só os regimes democráticos têm verdadeiramente autoridade para reprimir seus 
inimigos”. Contudo, como ele logo assinala na mesma passagem citada, o “problema está em saber o 
que é regime democrático” (FRAGOSO, Heleno. Terrorismo e criminalidade política. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981. p.36-37). 
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Presidente,	  cuja	  memória,	  inclusive	  é	  tão	  claramente	  homenageada74.	  A	  possível	  

violação,	  claro	  está,	  situa-‐se	  não	  em	  uma	  ausência	  de	   investigação	  por	  parte	  da	  

Comissão	   Nacional	   da	   Verdade	   sobre	   o	   caso	   JK.	   Tal	   investigação	   existitiu	   e	   os	  

seus	  resultados,	  no	  formato	  de	  um	  laudo	  pericial,	  foram	  divulgados	  antes	  mesmo	  

do	  relatório	  final,	  no	  sítio	  eletrônico	  da	  CNV75.	  A	  questão	  que	  aqui	  se	  coloca	  é	  que	  

esta	   não	   foi	   uma	   investigação	   eficaz,	   pois	   desconsiderou	   uma	   série	   de	   ações	   e	  

medidas	   necessárias	   e	   pertinentes,	   como	   se	   relatou	   acima,	   culminando	   por	  

referendar	   conclusão	   produzida	   pelas	   autoridades	   ditatoriais	   à	   época	   do	  

ocorrido	  e	  que	   foram	  rechaçadas	  pelo	  Poder	   Judiciário	  ainda	  mesmo	  durante	  o	  

regime	   de	   exceção.	   A	   violação	   estaria	   portanto	   em,	   sem	   proceder	   a	   uma	  

investigação	  eficaz,	  	  fazer	  constar	  no	  relatório	  final	  da	  CNV	  a	  afirmação	  de	  que	  o	  

ex-‐Presidente	   teria	  morrido	   em	   um	   acidente	   e	   que	   a	   sua	  morte	   não	   teria	   sido	  

intencionalmente	   provocada	   pelos	   agentes	   da	   ditadura.	  Não	   é	   aceitável,	   diante	  

do	  já	  exposto,	  que	  a	  Comissão	  da	  Verdade	  brasileira	  realize	  esta	  afirmação.	  

	  

Observa-‐se	  no	  presente	  caso	  o	  que	  Elizabeth	  Stanley	  apontou	  em	  	  artigo	  sobre	  as	  

Comissões	  da	  Verdade.	  Paradoxalmente,	  ao	  invés	  de	  produzir	  o	  reconhecimento	  

de	   graves	   violações	   de	   direitos	   humanos	   elas	   podem,	   em	   diversas	   situações,	  

inibi-‐lo.	  Isto	  ocorre,	  em	  primeiro	  lugar,	  devido	  ao	  seu	  mandato	  geralmente	  curto,	  

o	  que	  inviabiliza	  um	  reconhecimento	  de	  todos	  os	  crimes	  praticados	  pelo	  Estado.	  

Por	   uma	   série	   de	   razões	   a	   Comissão	   também	   não	   consegue	   dar	   visibilidade	   e	  

reconhecimento	   a	   todas	   as	   vítimas,	   especialmente	   àquelas	   de	   menor	  

notoriedade.	   Também	   há	   a	   dificuldade	   de	   se	   enunciar	   os	   nomes	   dos	   agentes	  

públicos	   responsáveis,	   e	   em	   especial	   em	   casos	   como	   o	   brasileiro,	   já	   que	   ainda	  

paira	   a	   sombra	   da	   anistia	   no	   entendimento	   ainda	   predominante	   do	   Poder	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 A expressão mais nítida do culto à memória do ex-Presidente é a existência do Memorial JK na 
cidade de Brasília, e de tantas outras referências pelo Brasil, seja em nome de logradouros ou em 
monumentos públicos. 
75 http://www.cnv.gov.br/images/pdf/jk/laudo_pericial_cnv.pdf (Acesso em 11/11/2014). 
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Judiciário	  nacional76.	  Há	   também	  a	   tendência	  de	  que	   as	  Comissões	  da	  Verdade	  

simplifiquem	   identidades	   e	   expectativas	   e	   enfatizem	   homogeneidades	   para	  

assegurar	  um	  consenso	  político.	  Por	  fim,	  a	  atuação	  de	  uma	  Comissão	  da	  Verdade	  

também	  sofre	  o	  influxo	  das	  pressões	  políticas	  contraditórias	  de	  uma	  sociedade77.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Para uma severa e necessária crítica à decisão do STF na ADPF 153 ver: MEYER, Emilio Peluso 
Neder. CATTONI, Marcelo. Anistia, história constitucional e direitos humanos: o Brasil entre o 
Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. In CATTONI, Marcelo 
(org.). Constitucionalismo e História do Direito. Belo Horizonte: Pergamum, 2011, p. 249-288. 
MEYER, Emilio Peluso Neder. Ditadura e Responsabilização - elementos para uma justiça de 
transição no Brasil. Belo Horizonte: Arraes, 2012; TORELLY, Marcelo D. Justiça de Transição e 
Estado Constitucional de Direito - perspectiva teórico-comparativa e análise do caso brasileiro. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012; SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. O Julgamento da ADPF 153 pelo 
Supremo Tribunal Federal e a Inacabada Transição Democrática Brasileira. In: Wilson Ramos Filho. 
(Org.). Trabalho e Regulação - as lutas sociais e as condições materiais da democracia. Belo 
Horizonte-MG: Fórum, 2012, v. 1, p. 129-177; SILVA FILHO, José Carlos Moreira da; CASTRO, 
Ricardo Silveira. Justiça de Transição e Poder Judiciário brasileiro - a barreira da Lei de Anistia para a 
responsabilização dos crimes da ditadura civil-militar no Brasil. Revista de Estudos Criminais, n.53, 
p.50-87; VENTURA, Deisy. A Interpretação judicial da Lei de Anistia brasileira e o Direito 
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Por	   tudo	   isto,	  uma	  Comissão	  da	  Verdade	  não	  deve	   ser	   tida	   como	  o	  mecanismo	  

exclusivo	   de	   concretização	   do	   Direito	   à	   Verdade	   e	   da	   própria	   Justiça	   de	  

Transição.	   O	   seu	   relatório	   está	   longe	   de	   ser	   considerado	   um	   ponto	   final.	   Em	  

muitos	   casos	   ele	   pode	   significar	   mesmo	   um	   ponto	   de	   partida	   para	   outras	  

medidas	  e	  para	  a	  sua	  própria	  complementação.	  Para	  que	  isto	  ocorra,	  contudo,	  é	  

preciso	   que	   a	   sociedade	   civil	   e	   os	   atores	   institucionais	   saibam	   valorizar	   as	  

genuínas	   e	   eficazes	   contribuições	   de	   uma	   Comissão	   da	   Verdade	   com	  o	  mesmo	  

empenho	   com	   que	   façam	   as	   necessárias	   críticas	   ao	   seu	   desempenho	   e	   aos	  

resultados	   alcançados,	   demandando	   a	   sua	   superação	  mediante	   outros	   esforços	  

institucionais	  e	  da	  própria	  sociedade	  civil	  organizada.	  	  	  	  

	  

Note-‐se	  que	  ao	  fechar	  a	  questão	  sobre	  a	  morte	  do	  ex-‐Presidente	  JK,	  mesmo	  com	  

tantas	   incoerências	   e	   com	   tantas	   ações	   investigativas	   possíveis	   e	   pertinentes	  

ainda	  pendentes,	  a	  CNV	  contribui	  de	  modo	  considerável	  para	  o	  estímulo	  ao	  fim	  

das	   investigações	   que	   pudessem	   ser	   levadas	   adiante	   por	   outras	   esferas	  

administrativas	   ou	   judiciais,	   limitando	   neste	   caso	   concreto	   a	   concretização	   do	  

Direito	  à	  Verdade,	  e	  	  contrariando	  a	  sua	  própria	  razão	  de	  ser.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
faced by victims. With these realities, one has to question the current implementation of commisions to 
secure 'truth' and 'justice' in transitional states" (Ibidem, p. 594).      
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RESPOSTAS	  

	  

1.	   O	   ordenamento	   jurídico	   brasileiro	   pós-‐Constituição	   de	   1988	   comporta	  

hipóteses	  de	  inversão	  do	  ônus	  da	  prova?	  

	  

R:	   Sim.	  Tais	  hipóteses	  estão	   relacionadas	  ao	  princípio	   constitucional	  do	  devido	  

processo	   legal	   e	   ao	   amparo	   das	   esferas	   protetivas	   do	   direito,	   nas	   quais	   a	  

presumida	   igualdade	   ou	   proporção	   entre	   as	   partes	   desaparece.	   É	   o	   que	   se	  

verifica	   em	   ramos	   do	   direito	   como	   o	   Direito	   do	   Trabalho	   e	   o	   Direito	   do	  

Consumidor,	   ambos	   fundados	   na	   hipossuficiência	   de	   uma	   das	   partes.	   Uma	   vez	  

configurada	   a	   hipossuficiência	   ela	   altera	   a	   regra	   geral	   de	   que	   cabem	   as	   partes	  

provarem	  os	   fatos	   que	   alegam	  em	   seu	   interesse,	   já	   que	   seria	   desproporciornal	  

exigir	   que	   uma	   parte	   em	   situação	   desvantajosa	   e	   de	   evidente	   vulnerabilidade	  

ainda	   arque	   com	   o	   ônus	   de	   provar	   fatos	   relacionados	   a	   violações	   de	   direito	  

sofridas.	   Com	   muito	   maior	   razão,	   deve	   ocorrer	   a	   inversão	   do	   ônus	   da	   prova	  

quando	   de	   um	   lado	   tem-‐se	   a	   prática	   estatal	   de	   graves	   violações	   de	   direitos	  

humanos	   ocorridas	   em	  meio	   a	   um	   regime	   de	   exceção.	   A	   desproporção	   aqui	   é	  

levada	  ao	  seu	  clímax,	  o	  que	  se	  observa	  claramente	  no	  caso	  da	  prática	  de	  crimes	  

contra	   a	   humanidade,	   conceito	   jurídico	   integrante	   do	   ordenamento	   jurídico	  

brasileiro	  desde	  pelo	  menos	  o	  Acordo	  de	  Londres	  de	  1945,	  e	  oriundo	  igualmente	  

do	   costume	   internacional	   na	   qualidade	   de	   jus	   cogens,	   hoje	   já	   plenamente	  

assumido	   em	   sua	   configuração	  mais	   avançada,	   presente	   no	   Tratado	   de	   Roma,	  

que	  instituiu	  o	  Tribunal	  Penal	  Internacional.	  	  

	  

2.	   As	   declarações	   das	   Comissões	   da	   Verdade	   que	   investigam	   os	   atos	   do	  

regime	  de	  exceção	  de	  1964	  estão	  constitucionalmente	   	   submetidas	  a	  esse	  

regime?	  
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R:	  Sim.	  É	  possível	  dizer	  inclusive	  que	  estão	  vinculadas	  à	  dimensão	  internacional	  

de	  proteção	  dos	  Direitos	  Humanos,	  tanto	  no	  âmbito	  das	  Nações	  Unidas	  como	  no	  

âmbito	   do	   Sistema	   Interamericano	   de	   Direitos	   Humanos,	   visto	   que	   o	   Brasil	  

submete-‐se	  a	  ambos	  os	  sistemas.	  Tanto	  a	  jurisprudência	  da	  Corte	  IDH	  quanto	  as	  

manifestações	  normativas	  das	  Nações	  Unidas	  tem	  sido	  responsáveis	  pelo	  amplo	  

desenvolvimento	   da	   noção	   de	   Direito	   à	   Verdade,	   estabelecendo	   como	   um	   dos	  

seus	   corolários	   o	   dever	   do	   Estado	   de	   conduzir	   uma	   investigação	   eficaz	   sobre	  

graves	   violações	   de	   direitos	   humanos	   ocorridas	   e	   fazê-‐lo	   de	   modo	   irrestrito,	  

fazendo	  todo	  o	  possível	  para	  esclarecer	  os	  fatos	  e	  reconhecer	  as	  violações.	  O	  foco	  

de	   uma	   Comissão	   da	   Verdade	   são	   as	   graves	   violações	   de	   direitos	   humanos	  

operadas	  em	  meio	  a	  um	  regime	  de	  exceção.	  Tal	  Comissão	  existe	  justamente	  como	  

reconhecimento	  explícito	  da	  vulnerabilidade	  tanto	  individual	  das	  vítimas	  e	  seus	  

familares	  quanto	  coletiva	  da	  própria	  sociedade	  ao	  ser	  mantida	  ignorante	  quanto	  

a	   fatos	   constitutivos	   da	   sua	   história	   e	   quanto	   a	   perversões	   institucionais	   que	  

enquanto	   não	   forem	   devidamente	   reconhecidas	   e	   repudiadas	   continuarão	   a	  

produzir	   seus	   efeitos	   funestos.	   Sem	   o	   reconhecimento	   público,	   coletivo,	  

contextual,	  o	  dever	  de	  memória	  é	  esquecido	  e	  o	  passado	  assume	  um	  risco	  maior	  

de	   se	   tornar	   presente	   na	   repetição	   da	   violência.	   Ademais,	   enquanto	   entidade	  

vinculada	  à	  Adminsitração	  Pública,	   a	  Comissão	  da	  Verdade	  vincula-‐se	  ao	  dever	  

de	   moralidade	   e	   de	   proteção	   da	   confiança	   dos	   cidadãos.	   Esta	   proteção	   deve	  

obediência	   aos	   princípios	   democráticos	   e	   está	   consignada	  de	  modo	   fundante	   e	  

orientador	   na	   dimensão	   restitutiva	   do	  Estado	  de	  Direito,	   visível	   na	   execução	   e	  

referência	  dos	  mecanismos	  de	  Justiça	  de	  Transição,	  dos	  quais	  uma	  Comissão	  da	  

Verdade	  é	  expressão	  de	  destaque.	  Trata-‐se	  de	  assumir	  as	  rédeas	  e	  a	  iniciativa	  em	  

se	   construir	   uma	   versão	   restitutiva	   das	   graves	   violações	   de	   direitos	   humanos,	  

reconhecendo-‐as	  e	  repudiando	  as	  versões	  apologéticas	  e	  manipuladas	  que	  foram	  

construídas	  pelo	  Estado	  ditatorial.	  O	  ônus	  probandi	   deve	   recair	   sobre	  o	  Estado	  

democrático	  (lembrando	  que	  a	  Comissão	  da	  Verdade	  é	  uma	  Comissão	  de	  Estado),	  
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que	   assume	   tal	   tarefa	   como	   um	   imperativo	   do	   fortalecimento	   da	   sua	   própria	  

identidade,	   e	   jamais	   sobre	   aqueles	   que	   foram	   vítimas	   de	   perseguição	   política,	  

transformados	   pelo	   próprio	   Estado	   que	   os	   deveria	   proteger	   em	   inimigos	  

internos,	   com	   seus	   direitos	   fundamentais	   colocados	   em	   segundo	   plano	   ou	  

simplesmente	   ignorados	   e	   vilipendiados,	   tanto	   na	   dimensão	   individual	   dos	  

diretamente	   atingidos	   quando	   na	   dimensão	   coletiva	   da	   sociedade,	   então	  

submetida	  a	  um	  regime	  de	  força	  ilegítimo.	  	  	  	  

	  

3.	  Possui	  legitimidade	  constitucional	  a	  declaração	  da	  Comissão	  Nacional	  da	  

Verdade	  que	  não	  obedecer	  a	  esse	  critério?	  

	  

R:	  Não.	  A	  Comissão	  Nacional	  da	  Verdade	  é	  uma	  Comissão	  de	  Estado	  munida	  de	  

uma	  verdadeira	  missão	  e	  encargo	  públicos.	  Mais	  do	  que	  um	  ente	  umbilicalmente	  

ligado	   à	   esfera	   administrativa,	   alocado	   junto	   à	   Casa	   Civil	   da	   Presidência	   da	  

República,	  é	  uma	  Comissão	  criada	  a	  partir	  das	  balizas	  estabelecidas	  em	  sentença	  

condenatória	   internacional,	   mais	   precisamente	   a	   Sentença	   da	   Corte	  

Interamericana	   no	   Caso	   Gomes	   Lund,	   prolatada	   em	  novembro	   de	   2010,	   isto	   é,	  

antes	   da	   criação	   legal	   da	   Comissão	   Nacional	   da	   Verdade.	   A	   Sentença	   da	   Corte	  

atribuiu	  à	  então	  futura	  Comissão	  da	  Verdade	  brasileira	  todas	  as	  características	  já	  

construídas	  pela	  sua	  jurisprudência	  quanto	  à	  concretização	  do	  Direito	  à	  Verdade,	  

em	  especial,	  o	  dever	  de	  investigar	  de	  modo	  eficaz	  as	  graves	  violações	  de	  direitos	  

humanos	   perpetradas	   pelo	   Estado	   ditatorial,	   o	   que	   pressupõe	   claramente	   o	  

reconhecimento	   da	   condição	   de	   hipervulnerabilidade	   tanto	   das	   vítimas	   diretas	  

como	   da	   própria	   sociedade	   submetida	   a	   um	   regime	   de	   força,	   e	  

consequentemente	   a	   necessária	   inversão	   do	   onûs	   da	   prova.	   A	   Sentença	   ainda	  

vincula	   explicitamente	   o	   Direito	   à	   Verdade	   ao	   Dever	   de	   Informação	   e	   amplo	  

acesso	   aos	   documentos	   públicos	   e	   tantos	   quantos	   forem	   necessários	   para	  

elucidar	  e	  reconhecer	  na	  esfera	  pública	  a	  prática	  das	  graves	  violações	  de	  direitos	  
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humanos.	  Assim,	  como	  operar	  devidamente	  este	  reconhecimento	  se	  ele	  não	   for	  

acompanhado	   de	   uma	   investigação	   eficaz,	   que	   empreenda	   todos	   os	   esforços	  

possíveis	   e	   necessários	   para	   a	   elucidação	   dos	   fatos?	   A	   vinculação	   do	   Brasil	   ao	  

sistema	   internacional	   de	   Direitos	   Humanos	   deflui	   explicitamente	   do	   próprio	  

texto	   constitucional	   em	   suas	   disposições	   transitórias.	   Assim,	   além	  do	  princípio	  

da	  abertura	  do	  catálogo	  de	  direitos	  fundamentais	  no	  Art.	  5º,	  §2º,	  	  há	  o	  Art.	  7º	  do	  

ADCT	   que	   prevê	   que	   "o	   Brasil	   propugnará	   pela	   formação	   de	   um	   tribunal	  

internacional	   dos	   direitos	   humanos".	   Somando-‐se	   a	   isto	   a	   presença	   dos	  

princípios	   constitucionais	   do	   devido	   processo	   legal,	   e	   da	   moralidade	   e	   boa-‐fé	  

objetiva	   na	   Administração	   Pública,	   fica	   claramente	   configurada	   a	  

obrigatoriedade	   de	   a	   Comissão	   Nacional	   da	   Verdade	   obedecer	   ao	   critério	   de	  

inversão	   do	   ônus	   da	   prova,	   restando	   fulminada	   a	   legitimidade	   constitucional,	  	  

convencional	  e	  consuetudinária	  de	  uma	  declaração	  da	  CNV	  que	  não	  cumpra	  com	  

este	  imperativo.	  

	  

Este	  é	  o	  meu	  parecer.	  

	  

Porto	  Alegre,	  18	  de	  novembro	  de	  2014.	  

	  	  

	  

	  

	  

	  
José	  Carlos	  Moreira	  da	  SIlva	  Filho	  
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	Relatório Final JK - volume 2 (1)

