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INTERESSADO: 	TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS - viuva 

ASSUNTO: 	 CÓDIGO: 	Qi 
PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS 	 - 1- 
na 	Lista NQ 110 

OUTROS DADOS: 

patÂAWAIS Clx:A. ofpgiq 6 
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-,Ç:-
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.:1-- 

\\C3:2\5::N  e-T61 'c. 80106M: 
MOVIMENTAÇÕES 

SE c? SIGLA CÓDIGO DATA sE Q SIGLA CÓDIGO DP TA 

01 15 
/ 	/ / 

02 
/ 	/ 

16 
/ 	/ 

03 
/ 	/ 

17 
/ 	/ 

04 
/ 	/ 

18 
/ 	/ 

05 
/ 	/ 

19 
/ 	/ 

06 
/ 	/ 

20 
/ 	/ 

07 
/ 	/ 

21 
/ 	/ 

08 
/ 	/ 

22 
- _. / 	/ 

09 ', 
/ 	/ 

23 
/ 	/ 

10 24 
/ 	/ 

e3 7 
/ 	/ 

ii 
/ 	/ 

25 )    
/ \\ 

12 H 
/ 	/ / 

13 27 
/ 	/ / 	/ 

14 28 
/ 	/ / 	/ 

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO 
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ILM2  SR. DR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA PELA LEI 

N2  9.140/95. 	 2 8 lu og 3 oLo, O O O 2 2 

ol vis o DE 	A.çUE.S 

---SIAPRO--- 
DC,ICGSG/M‘i 

C8COL.C2C317/96- 7 

TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS, brasi-

leira, viúva, cientista política, portadora da Carteira de Iden-

tidade n2  2.130.517, expedida pelo Instituto Félix Pacheco e com 

o CPF n2  664.242.167-15, residente na Rua Paissandll n2  228/305 , 

bairro do Flamengo, cidade do Rio de Janeiro, vem, com embasamen 

to na Lei n2  9.140/95, expor e REQUERER o que segue: 

01 - A requerente, na conformidade dos 

documentos anexos que instruem o pedido, é viúva de PAULO COSTA 

RIBEIRO BASTOS, qualificado na relação anexa com o numero de or 

dem 110 (cento e dez), que faz parte integrante da mencionada 

Lei em seu artigo 12. 

02 - Na condição acima, a requerente al 

cança a condição de beneficiária daquele dispositivo legal menci 

onado, através da Certidão de óbito expedida pelo Cartório da 4g 

Circunscrição de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca 

do Rio de Janeiro, no livro n2  C-218, folha 119-V, sob o termo 

n2  33.377, onde reconhece como falecido PAULO COSTA RIBEIRO BAS 

TOS. 

03 - Beneficiada também pela n2  6.683 

de 28 de agosto de 1979, em seu artigo 62, parágrafos 12  ao 42  , 

foi requerida e decretada a ausência de PAULO COSTA RIBEIRO BAS-

TOS, por sentença transitada em julgado, exarada pelo MM. Dr. Ju 

iz de Direito da 2g Vara de órfãos e Sucessões da Comarca do Rio 

de Janeiro e devidamente averbada no livro próprio do Cartório 

da Quinta Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais 

da Cidade do Rio de Janeiro. 

Diante do exposto, TEREZA CRISTINA DENU 

CCI MARTINS, REQUER que após as formalidades legais atinentes à 

espécie que lhe seja deferido o presente pedido de indenização, 
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na forma disciplinada no a rtigo n2  11 da Lei antes mencionada, 

numa prova de cometimento de Justiça. 

Termos em que 

Pede e espera deferimento. 

Do Rio de Janeiro para Brasilia/DF , 

em 27 de'fevereiro de 1996 

TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS 

Anexos: 

01 - Certidão de óbito de Paulo Costa Ribeiro Bastos; 

02 - Lei n2  9.140/95, publicada no D.O. da União; 

03 - Certidão de Casamento da requerente com Paulo Costa Ribeiro 

Bastos; 

04 - Lei da Anistia, n2  6.683/79; 

05 - Comprovantes da decretação de ausencia; 

06 - Certidão de Casamento da requerente com José Ibrahin, pos 

sibilitado pelo benefício da Lei de Anistia; 

07 - Entrevista concedida ao Jornal do Brasil que circulou no 

dia 02 de agosto de 1995. 

08 - Xerox da Carteira de Identidade da requerente; 

09 - Xerox do CPF da requerente. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
A C/AITAL. 

COMARCA D 	  

CARTÓRIO  44  
Circunscrição.- 

CERTIDÃO DE ÓBITO 

O oficial 
NORMA TEIXEIRA J3SÊ- Resp.p/Expediente. 

CERTIFICO que no livro no 
C-218 
	de registro de óbito, na folha 

 119-V
, sob o termo no  33.377  

consta o de "PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS 

falecido no dia Em mil novecentos e setenta e dois (1972).- 

(3.1 Local desconhedido.- 
n 	  

às 	 horas e 	 minutos 	  do sexo  Masculino.- 

natural de Minas Gerais.- 

:  
profissão 	

: : 
 

estado civil 	casado.- 

	  idade Nascido em 16/02/1945.-  

filho de 
 Othon Ribeiro Bastos 	e 	de 	Maria do Carmo Costa 

Bastos.- 

Causa da morte  Desconhecida.- 

sepultadonoce
mftérk)  Desconhecido.- 

OBSERVAÇÕES:  Registro feito de acordo com a Lei nº 9140/95 e aviso 

nº 11 da Egregia Corregedoria Geral da Justiça.- 

DECLARANTE : TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS.- 

Eu 

 

a extrai 

  

O referido e verdade e dou fé. 

Rio de Janeiro 

O oficial 	Q1/.C.)A 7-,-,  

-07- de 	fevereiro  de  ió 96.- 

COTA TABELA 11 

Ato n° 	- letra 	 

C R $ 	1,98 
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Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 

DR. ROBERTO LUIZ FAUSTO JOBIM, Oficial Vitalício da 
QUINTA CIRCUNSCRIÇÃO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Rua Dialma Ulrich, 154 - 2g, 5' e 7g andares. 
COMARCA DA CAPITAL - FREGUESIAS: LAGOA E GÁVEA 

W ::::: II 	'11-  1: Cm 	101 	 W ::::: 	:S.1. eldhli II 	0,11 11- 

CERTIFICA que, revendo o livro 15-BB de registro de casamentos,-*-

dele à fls. 164 , sob o número de ordem 2960 ,consta o de PAULO-*--*-

COSTA RIBEIRO BASTOS e TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS, 

solteiro, estudante, natural de(o) Estado de Minas Gerais, nascido-*-

em 16 de fevereiro de 1945, filho de OTHON RIBEIRO BASTOS e MARIA DO-

CARMO COSTA BASTOS; ela solteira, estudante, natural de(o) Estado-*-- 

de Minas Gerais, nascida em 23 de outubro de 1947, filha de DIRCEU-*- 
. 

MARTINS e NILZA DENUCCI MARTINS. Casamento realizado perante o(a) MM. 

Juiz Dr. Luiz Murillo Fábregas da Costa em 17 de julho de 1970 às-*--

17:30 horas, no(a) Avenida Epitacio Pessoa, 1650/301 sob o regime de-

COMUNHÃO DE BENS. Foram testemunhas Cora dos Santos Martins e Dinah-* 

Schefer Ribeiro Bastos. A noiva passou a adotar o nome de TEREZA-*--* 

CRISTINA MARTINS RIBEIRO BASTOS.Observações : 	AVERBAÇÃO DE-*--*--*- 

AUSÊNCIA 	- - Por despacho do MM. Juiz em exercicio, proferido em 22 

do corrente, nos autos procedentes do Juizo de Direito da 2g Vara de- 

Órfãos e Sucessões/Cartório do 	 idade, e em-*--*--*-- 

cumprimento à senten 	o MM. Juiz daquela Vara, Dr Carlos Augusto-* 

Lopes Filho, 	3 de julho de 1981, averbo no termo ao lado a-*--*-- 

AUSÊNCIA 	PAULO COSTA RIBEIRO BASTO 	 nomea 	dora-*--*- 

TEREZ CRISTINA MARTINS RIB 	BASTOS. Rio, 26 de janeiro e 1982.- 

Oficial, Pedro • 	Santos, tec. jud. jur. //////////- -*--*--*- 

,escrevente juramentado 

eferido é verdíde e dou fé. 

12 de setemb 	e 1995 

14.' OF. DE NOTAS 
Av. N. S. CONICA43421a395 

Oficiai ao Registro Civil' 	 Shtmoà 
Ria JoivAto RJ 

FR NNCISCO EDELBERTO PETRAGLL' 
Eicrevolite Autorizado - CLT 



Sr, Oficial. 

compromisso de tutotes e curadores 

07, em 17.7.?. 

foi assinado sas fls.- 
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JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES 

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO 

Avenida Erasmo Braga, 115 - 4.. andar 

Estado do Rio de Janeiro — Comarca da Capital 

redCriVa0: Dr. 'Permittio úe Carvalho Adkra 

Subellituto: (»Urdo de Souza ..74óitora 

Oficio n 2  /2/7 	A 

Com o crase 

foi decretada a ausência de 

nascido em 16.2.45, filho 

Maria do Carmo Costa Ba. 

te: " Vistos,etc... 

^Em face das provas produzidas e da concordância dos 

Drs. Fiscais, declaro a ausência de PAULO COSTA RIBEIRO 

BASTOS e nomeio curac",ora TEREZA CRISTINA MARTINS RIBEIRO. 

Comunique-se.Custas ex-lege.P.R. Rio de Janeiro,03 de ju/ 

lho de 1981(ass).Dr. Carlos Augusto Lopes Filho Juiz em 
e 

exercicio". 

Lendo nomeada curadora sua esposa TEREZA CRI5 

TINA MARTINS RIBEIRO, brasileira, casada, técnica de ener 

gia, residente e domiciliada 'â Av. Epitacio pessoa ng. 

1650 apt2 .3r1, 

Outrossim comunico-vos mais que o termo de - 

Othon Ribeiro Bastos e de - 

pors s,:ntença do teor seguiu 

, 4,000flY e V.Sa. que - 

L COSTA RIBEIRO BASTOS, 

A: QUINTA Cfl UNECRIÇãO DL. R GISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA/ 

TURAIS DA CIDiYjE DO RIO DE JANEIRO. 

• 
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	de mil novecentos e 

	

do 	esr lios do Juiz dr 	o 

da.,-,--2. :-1-'7•V!a de Orfãos e Sucessões l,i2.  	,,•/  -e> 	-‘já' 

t l 	
..-- 

. 

 7Q •   	/   , •onde,o 6-po se ac 9,va comi 	Escn vão, infra 	resente 

7 A'ir?. . 	. : , 	.-/(.1:etr i.  (? ',4.-egt-.2.". .,/.:°À. 	.-.- ... Ç-7 )4 70/ 

arrecadando tudo quanto--por;qualquér título pene cer 	 para pôr em boa guarda e 

ou por este Juízo,:fôr-_ordenado, - sob 	/pa 

lhe.. ser entregue:  regularmente quando... /. a (2/-e-2çe-/---  
pena. de gar por seus próprios benS todo e qualquer pre- = - 

	

/ 
	 -- .--..- 	_-_,...-- ----- 

juízo que o._..- mesma:venha.-:-.-  a sofrer por ,  omissão ou culpa' ua, requer do, em Juízo "ou fora-  ". 
dêle, tudo quanto fôr---bem—dos'interesses do... mesmo.-.k..17.~.C-'--: . : . 	- -----F'- -'-• 

.-:••••'-,---- -:.` -..., -",---•-.,-,""S ,-, 

	mesmo::. 	 ...... , .. • • • e • • • • • 

e dando contas de sua --administração no tempo devido, . u quando por este Juízo fôr ordenado, 
I 

sob as penas da lei. Aceito o encargo, que solenemente Àrometeu cumprir, !assina com o doutor • 
Juiz, depois de lido é achado conforme 	 •, • 

Aos7... t2..g.m e  
.okv.z4 .. PU  S 	nesta. 
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Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 

DR. ROBERTO LUIZ FAUSTO JOBIM, Oficial Vitalício da 

QUINTA CIRCUNSCRIÇÃO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
Rua Djalma Ulrich, 154 - 22, 5g e 70  andares. 

COMARCA DA CAPITAL - FREGUESIAS: LAGOA E GÁVEA 

W .... 1 	 11-*W.1 :::::: 

CERTIFICA que, revendo o livro 257-8 de registro de-*--*--* 

casamentos, dele à fls. 278 , sob o número de ordem 10118-*--* 

,consta o de JOSÉ IBRAHIN e TEREZA CRISTINA MARTINS RIBEIRO-*-

BASTOS, ele solteiro, metalurgico, natural de(o) Osasco- SP,-* 

nascido em 3 de setembro de 1946, filho de Mamuth Ibrahin e-*- 

Zelina de Almeida. Ibrahin; ela 

de(o) Araxá- MG, nascida em 

Dirceu Martins e Nilza Denucci 

perante o(a) MM. JUIZ Dr. Ruyz  

viuva, sociologa, natural-*--*-

de outubro de 1947, filha de-*-

Martins. Casamento realizado-*-

Athayde Alcantara de Carvalho-* 

em 16 de abril de 1.982 àrw. 10:00 horas, no(a) sala de-*--*--*--

casamentos sob o regime de SEPARAÇAO DE BENS, ex- vi artigo-*-

258, paragrafo único nQ II do Código Civil Brasileiro. Foram-* 

testemunhas Luiz Felipe Denucci Martins e Dirceu Martins. A-*- 

noiva passou a adotar o nome ( 	 CRISTINA DENUCCI-*--*-- 

MART1NS.Observações 	margem do termo eJnsta averbação de-*- 

SEPARAÇA0 CON;WNSUAL, homologada por sentença do MM. Juiz da-* 

6g Vaia de'"Familia e SHCVSSÕ(5 dfl_SZ-e-P7Tut 	Proferida em- 
, 

28 de jnnho de 1984, que transitou em julgado, manti ve 

cê) juge mulher o uso do nome de CASADA. Rio, 13/09 4.-*--*--* 

• /Oficial Pedro dos Santos- TJJ///////-*--*--1  -*--*--*--*--*- 

Fu 	 ,escrevente juramentado pa 

extraí. O referido é verdade e dou fé. 

Rio. de Janeiro, 13 de c itubro de .1 5 ti 

-õTTEral ao REJIstro (,'IvIT 
,„,...".••••••••••' 

OFICIO 
Pnçnril,a 	.10.*Alkçtnr 

41113.-. 

ri)r:1,13 EIZ1D PETRAGLIA 
C:rcreveu:e Autorizado CLT 
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o a .sensação de poder encontra-!o na. rua ' 

Memórias da dor 
e Militante casou 
com 'morto' e foi 
viúva de 'vivo' 
LUCIANA CONTI 

N segundo andar do pré-
dio do DOI-Codi (Divi-

são de Operações Internas), no 
Rio, num dia de julho de 1972, 
morria sob tortura o engenheiro 
Paulo Costa Ribeiro Bastos, 
com 27 anos. O militante do 
MR-8 (Movimento Revolucio-
nário 8 de outubro) deixara sua 
mulher, a socióloga e guerrilhei-
ra Tereza Cristina Denucci 
Martins, aos 24 anos na estra-
nha situção de viúva dc um ho-
mem que o governo brasileiro 
considerava vivo, apesar dc fon-
tes militaras informarem que ele 
morrera e seu corpo fora jogado 
no mar pela Aeronáutica. 

0 transtorno de estar casada 
com um homem morto não foi o 
único a persegui-la naqueles 
anos de chumbo. Exilada no 
Chile, desde a morte de Paulo, 
Tereza conheceu o sindicalista 
José Ibrahim (hoje dirigente da 
Força Sindical), com quem pas-
sou a viver a partir de 1973. 
Como Ibrahim fora um dos pre-
sos politicos banidos do pais 
após a libertação do embaixador 
americano Charles Elbrick, se-
qüestrado pelo MR-8, em 
1969, era considerado pelo go- 

Chegou até mesmo a irá casa 
dos meus pais exigir que eles não 
nos ajudassem, porque orámos 
subversivos. Minha mãe o tocou 
de lá", lembra com amargura. 

Ao contrário do pai — que 
morreu no inicio dos anos 80, 
"depois de sofrer 13 anos com 
.um câncer" —, o irmão mais 
velho de Paulo, Romeu Ribei-
ro Bastos, foi solidário com 
seu drama. Também' militar, 
na época capitão e hoje general 
do Exército, Romeu vasculhou 
os porões da ditadura para en-
contrar o irmão mais novo. 
"Eles eram muito ligados. O 
Paulo era padrinho de uma fi-
lha do Romeu e eles sempre 
mantiveram contato", conta. 
Ela lembra que a morte de 
Paulo e a atitude do general 
revoltaram Romeu, 'que pas-
sou anos sem conversar com o 
pai. "Me contaram que quan-
do ele chegava perto do pai 
ficava enjoado", diz Tereza. 
• Tereza téin esperanças de 

que o general Romeu, que não 
vê há anos, esteja acompa-
nhando a discussão do projeto 
de Gregori, que "enfim virará 
esta página". "Esse projeto in-
teressa também aos militares 
que tiveram vários parente ç en-
volvidos com a luta armada e a 
resisténcia á ditadura", argu-• 	, 
menta. Amargurada, ela 	. 



1969, era considerado pelo go-
verno um 
"morto ci-
vil". Tereza, 
então, pas-
sou a ser viú-
va de um 
mando vivo e 
mulher de 
um homem 
nwrlo. 

A pers-
pectiva de 
ver o gover- 
no — que in-
cluiu Paulo 
na lista dos 
desapareci-
dos — reco- 

• N,p0..,••••••••••• r %A.A.,/ L..4 	, h.41 

menta. Amargurada, elalem-

Y. 

 
bra de um 
episódio em 
que seu so-
gro justificou 
para 	um 
amigo a au-
sência do fi-
lho, dizendo. 
que ele sumi-
ra após ser 
abandonado 
pela mulher, 
que fugira 
COM outro 
homem: "Ele 
defendia a 

admitia que 
Paulo: morte não 	 tortura e não  reconhecida 

. 	11/11 i 1P. , e 

1 
4 

i 

1 

1 

nhecer enfim sua morte e inde-
nizar a família é comemorada 
por Tereza 23 anos depois. "Po-
de parecer pouco, mas eu quero 
o atestado de óbito do Paulinho. 
Eu confio muito no José Grego-
ri (autor do projeto do governo) 

no Nilmário Miranda (PT-
MG e presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Câma-
ra dos Deputados)", diz, con-
fiante. 

O intervalo de 23 anos que- , 
separa .a morte de Paulo da 
perspectiva de "justiça" não é 
suficiente, no entanto, para 
apagar 6-14a história da memó- 
ria daqui 	que a viveram. 
"Até hoje tenho a sensação de 
que posso encontrá-lo andan-
do pela rua. Moro perto do 
antigo prédio dele e passo por 
lá sem olhar", conta Tereza. 

Dos tempos de clandestinida-
de, Tereza guarda uma grande 
mágoa de seu sogro, o general 
Oto Ribeiro Bastos, primo-ir-
mão de sua mãe. O militar, que 
fora promovido pelo então go-
verno Ernesto Médice (1969-74), 
comunicou ao filho guerrilheiro 
que, se algo acontecesse a ele e à 
mulher, nada faria para ajuda-
los. "Ele cumpriu a promessa.  

sabia da morte do filho e nada 
fizera para impedir." 

Os transtornos de seu estra-
nho estado 'civil começaram no 
exílio, com o nascimento de 
seu primeiro filho, Carlos 
Eduardo, em novembro de 
1973. O bebé nasceu no Pana-
má, para onde o casal fugiu 
após o golpe que derrubou o 
presidente chileno Salvador 
Allende, em setembro daquele 

-ano. Carlos Eduardo não pôde 
ser registrado corno brasileiro, 
pois a mãe era legalmente ca-
sada com um desaparecido e 
vivia com um morto civil. Para 
impedir que o filho fosse apá-
trida, eles mancaram ilegalmente 
no Panamá, pais que reconhe-
ceu o menino como cidadão. 

De volta ao Brasil, em maio 
de 1979 (poUco antes da anistia, 
quando caiu a lei do banimen-

, to), a família continuou a lutar 
contra a herança do exílio e da 
clandestinidade. Si) em julho de 
1981, Tereza conseguiu que a 
Justiça reconhecesse a ausência 
de Paulo, o primeiro marido. 
Assim, , obteve permissão para 
casar com Ibrahim e, enfim, re-
gistrar como brasileiro Carlos 
Eduardo, então com 9 anos. 

(3j)04 mC 	clAà 

LL 55- . 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Consultoria Jurídica 

Parecer CE N° 01/96 

PROCESSOS: 0147/96 e 062/96 

INTERESSADOS: 	Respectivamente, 	TEREZA 
CRISTINA DENUCCI MARTINS e DINAH SCHEFER 
RIBEIRO BASTOS E OUTROS. 

ASSUNTO: PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS. 

Senhor Presidente da Comissão Especial, 

- Há, nos processos em epígrafe, concorrência de 
pedidos da mesma indenização, devida pelo desaparecimento de PAULO COSTA 
RIBEIRO BASTOS, constante, sob número 110, da lista do Anexo I da Lei 9.140/95. 
TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS requer como cônjuge e DINAH SCHEFER 
RIBEIRO BASTOS e outros requerem como madrasta e irmãos. 

II - A Lei 9.140/95 dá precedência, no recebimento da 
indenização, ao cônjuge (art. 10, I). Todavia, a madrasta e os irmãos pretendem 
afastar essa precedência com as seguintes ponderações: 

"...PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS foi casado com 
TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS, contudo, à 
época do óbito, a mesma perdera o status marital por 
deixar o país, abandonando o marido (contrariamente 
ao que afirma na entrevista anexada ao presente 
requerimento), bem como ao gerar um filho de outro 
homem, numa relação extraconjugal que se constituiu 
antes mesmo do desaparecimento/falecimento do 
cônjuge. 

O argumento de que TEREZA CRISTINA 
fora obrigada a ausentar-se do Brasil por recear que 
atentassem contra sua incolumidade física não resiste 
quando se confronta a data de nascimento de seu 
único filho com o sindicalista JOSÉ IBRAHIM - 21 de 
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Novembro de 1973 - com a data do desaparecimento 
do cônjuge - Setembro de 1972. 

Ora, considerando o período da gestação, 
torna-se por demais evidente a violação ao dever 
conjugal da fidelidade recíproca que se impõe no 
matrimônio, a despeito de já estarem, os cônjuges, 
separados de fato. 

Some-se a isso, o fato de TEREZA 
CRISTINA haver se casado com o pai de seu filho no 
Panamá e, posteriormente, no Brasil, após declaração 
judicial de ausência de PAULO COSTA RIBEIRO 
BASTOS, perdendo, legalmente, sua condição de 
cônjuge ou viúva do primeiro marido, face a alteração 
de seu estado civil." 

Fazem referência a entrevista publicada no JORNAL DO 
BRASIL de 02 de agosto de 1.995. 

III - Não existe, no Direito brasileiro, perda automática do 
"status" conjugal por suposta violação dos deveres do casamento. Fato é que 
TEREZA CRISTINA era casada com PAULO à época de seu desaparecimento 
(certidão de fls. 08 dos autos do processo 0147/96). 

Por outro lado, a concepção do filho deu-se após a data 
de desaparecimento de PAULO, na medida em que se afirma ter desaparecido em 
setembro de 1.972, tendo nascido a criança em novembro de 1.973, ou seja, um ano 
e dois meses depois. 

Também não se pode falar que eventual viagem para fora 
do Brasil do cônjuge supérstite, à época do desaparecimento de PAULO, tenha o 
significado de abandono do marido, sabido que a fuga para fora do País era, à 
época, medida comumente adotada por opositores ao sistema então vigente, para se 
manterem vivos. 

Por fim, o novo casamento contraído pelo cônjuge não 
lhe retira o direito à indenização, pois não é a relação de dependência a razão de 
seu pagamento, mas o reconhecimento do dano causado. 

IV - Diante do exposto, constando PAULO COSTA 
RIBEIRO BASTOS do Anexo I da Lei 9.140/95 e comprovado que TEREZA 
CRISTINA DENUCCI MARTINS era sua esposa à época do desaparecimento (com o 
nome de TEREZA CRISTINA MARTINS RIBEIRO BASTOS - fls. 08), faz ela jus à 
indenização prevista no diploma legal, indenização esta a que não fazem jus, por 
exclusão, DINAH SCHEFER RIBEIRO BASTOS, PATRÍCIA SCHEFER RIBEIRO 
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BASTOS e GUILHERME COSTA RIBEIRO BASTOS, respectivamente madrasta e 
irmãos do desaparecido. 

É o parecer, s. m. j.. 

Brasília, 11 de m 	.996. 

/ rr( 
MÁRCIO ONJIJO 
Assisten Jurídico 

• 
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A-1D , rim. MO/ 4a, 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 

(

Desaparecidos Políticos 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 30 DE ABRIL DE 1996. 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 30 de abril de 1996, na sala 621 do 
Anexo II do Ministério da Justiça, teve lugar a reunião extraordinária da Comissão 
Especial. Estavam presentes o presidente da Comissão Especial, Dr. MIGUEL REALE 
JÚNIOR, o Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO,o Dr. JOÃO GRANDINO 
RODAS, o Dr. LUÍS FRANCISCO DA SILVA CARVALHO FILHO, o Dr. RICARDO 
DE ALVARENGA FERREIRA, secretário-executivo da Comissão, o Dr. MÁRCIO 
GONTIJO, assistente jurídico da Comissão e o Dr. ARGEU RAMOS, assessor técnico 
da Comissão. O Dr. MÁRCIO GONTIJO tomou a palavra e expôs os pareceres 
referentes à concorrência de requerentes, apreciando a legitimidade de cada um. No 
parecer de n° 05, com referência ao requerimento da Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos Políticos - o qual requer o reconhecimento oficial da morte a um conjunto 
de nomes que ainda não deu entrada na Comissão -, o prazo de entrada destes 
requerimentos foi postergado para os nomes nele listados por mais 90 (noventa) dias 
contados a partir desta data. O Dr. ARGEU RAMOS apresentou alguns cálculos de 
indenização de desaparecidos constantes no anexo 1 da Lei n° 9.140/95. O Dr. MIGUEL 
REALE JÚNIOR, em concordância com os demais membros presentes, decidiu que o 
legista CELSO NENEVE, Chefe da Seção de Balística do Instituto de Criminalística do 
Distrito Federal, fique à disposição da Comissão, pelo período de noventa dias, afim de 
elaborar pareceres sobre as fotos dos mortos no período que a mencionada lei engloba. 
Ademais, o Dr. MIGUEL REALE JÚNIOR informa que, segundo a lei, fica facultada a 
obtenção do assentamento de óbito aos familiares, não os impedindo de requerer a 
indenização quando cabida. Assim sendo, encerrou-se a reunião. 

O/-adir-A-mit 
CRISTIANO MORINI 

Assistente 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Políticos 

Brasília, 16 de maio de 1.996 

Prezada Senhora, 

Cumpre-nos informar que foi homologado por esta Comissão, parecer 

li

relativo à concorrência de pedidos da mesma indenização, devida pelo desaparecimento de 
PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS, constante, sob o número 110, da lista do Anexo I da 
Lei 9.140/95. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Atenciosamente, 

ee/; c))e 
RICARDO ALV NGA FERREIRA 

Secretário-Executivo 

O supracitado parecer tem o seguinte teor: 

• 

"IV - Diante do exposto, constando PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS do Anexo 
I da Lei 9.140/95 e comprovado que TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS era sua 
esposa à época do desaparecimento (com o nome de TEREZA CRISTINA MARTINS 
RIBEIRO BASTOS - fls. 08), faz ela jus à indenização prevista no diploma legal, 
indenização esta a que não fazem jus, por exclusão, DINAH SCHEFER RIBEIRO 
BASTOS, PATRÍCIA SCHEFER RIBEIRO BASTOS e GUILHERME COSTA RIBEIRO 
BASTOS, respectivamente madrasta e irmãos do desaparecido." (Parecer CE n° 01/96 -
cópia em anexo) 
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PROCESSO N° 0147 / 96 , de 27/02/96. 

REQUERENTE: TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS (ESPOSA) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS 

Senhor Presidente, 

A requerente, é esposa do desaparecido, apresentou documentação que a 
habilita à indenização, acrescido do PARECER CE n° 01/96 (em anexo). 

Às fls. 03, anexou Certidão de Óbito. 

O desaparecido consta da relação do Anexo I da Lei n° 9.140/95, sob o n° 
110, com a seguinte descrição: 

" 110 - Paulo Costa Ribeiro Bastos, brasileiro, nascido em 16 de fevereiro 
de 1945 em Juiz de Fora - MG, filho de Othon Ribeiro Bastos e Maria de Carmo 
Costa Bastos.(1972) 

Para efeito de indenização em consonância com o artigo 11 e seus parágrafos, 
a requerente faz jus a importância de R$ 111.360,00 (cento e onze mil e trezentos e 
sessenta reais), a qual se baseia nos seguintes cálculos: 

ÉPOCA DO 
DESAPARECIMENTO 

IDADE NA DATA DO 
DESAPARECIMENTO 

EXPECTATIVA MÉDIA 
DE SOBREVIDA 

VALOR 
ÚNICO (R$) 

VALOR TOTAL 
INDENIZAÇÃO (R$) 

1972 27 37,12 3.000,00 111.360,00 

Estas são as informações e valores que submeto a apreciação de V.Sa.. 

Brasília, 	nho de 1996 

Arg u Ra os da Silva 
Assess r Técni o da Comissão 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL 

LEI N° 9.140/95 

A Comissão Especial criada pela Lei n° 9.140, de 04 de dezembro de 1995, no 

uso da atribuição estabelecida no Inciso III do art. 4°, do citado Diploma Legal, 

RESOLVE: 

Deferir o requerimento formulado por TEREZA CRISTINA DENUCCI 

MARTINS, com base no art.10 e seus parágrafos, esposa de PAULO COSTA RIBEIRO 

BASTOS, conforme avaliação da documentação constante do Processo n° 0147/ 96 , de 

27/02/96. 

Em decorrência, a requerente poderá receber indenização a títiulo reparatório 

a importância de R$ 111.360,00 (cento e onze mil e trezentos e sessenta reais), 

conforme dispõe o art. 11 da referida Lei, após publicação de Decreto do Senhor 

Presidente da República. 

Brasília, 	junho de 1996. 

c/Miguel (2eale júnior 
Comissão Especial - Lei 9140195 

Presidente 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Políticos 

OFÍCIO n° 098/96 

Brasília, 03 de setembro de 1996. 

Excelentíssimo Juiz Federal, 

Em atenção ao Oficio n° 193/96-S - 17' Vara Federal, expedido por Vossa 
Excelência, encaminho as informações inclusas, elaboradas pela Assessoria Jurídica desta 
Comissão, instruídas com a documentação pertinente. 

Aproveito para enviar a Vossa Excelência protestos de estima e 
consideração. 

MIGUEL REALE JÚNIOR 
Presidente 

A Sua Excelência o Doutor WANDERLEY DE ANDRADE MONTEIRO 
Juiz Federal da 17* Vara Federal - Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, RJ. 



• 

O argumento de que TEREZA CRISTINA fora obrigada a ausentar-se do 
Brasil por recear que atentassem contra sua incolumidade fisica, não resiste quando se 
confronta a data de nascimento de seu único filho com o sindicalista JOSÉ IBRAHIM- 21 
de Novembro de 1973- com a data do desaparecimento do cônjuge-Setembro de 1972. 

Ora, considerando o período da gestação, torna-se por demais evidente a 
violação ao dever conjugal da fidelidade reciproca, que se impõe no matrimônio, a despeito 
de já estarem, os cônjuges, separados de fato. 

Some-se a isso, o fato de TEREZA CRISTINA haver, se casado com o pai 
de seu filho no Panamá e, posteriormente, no Brasil, após declaração judicial de ausência de 
PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS, perdendo, legalmente, sua condição de cônjuge ou 
viúva, do primeiro marido, face a alteração de seu estado civil. 

Conforme entrevista por ela concedida ao JORNAL DO BRASIL (Doc.2), 
em 02 de Agosto de 1995, tomou-se conhecimento que. 

sic 

" Para impedir que o filho fosse apátrida, eles casaram ilegalmente no 
Panamá, país que reconheceu o menino como cidadão 

Só em julho de 1981, Tereza conseguiu que a Justiça reconhecesse a ausência 
de Paulo, o primeiro marido. Assim, obteve permissão para casar com Ibrahim e, enfim, 
registrar como brasileiro Carlos Eduardo, então com 9 anos". 

Face o exposto, solicitam os Requerentes, amparados pelo inciso V do art. 10 
da Lei 9.140/95, parecer favorável desta COMISSÃO, a fim de que lhes sejam concedida a 
indenização pleiteada, protestando, por derradeiro, pela prova testemunhal se se fizer 
necessária.  

Pede Deferimento. 

Brasília, 01 de Fevereiro de 1995 

SUBI .."-ÚIS AMARAL PIVA 
AWDF .N° 9692 

Anexo os seguintes documentos 

Docl- Procurações 

Doc2- Entrevista concedida por TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS ao JORNAL 
DO BRASIL em 02 de Agosto de 1995- Quarta-feira.  
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RELATNIo ESPECIAL JE IrlF.2.:MhÇES Ni? 'fl/CISA/86 	 - 139 

1 bomba e armas 	 r:wo- 	cerca 	20 mil cruzeires. 

PRATICATES: SEAU LArULF'. 	 (qu 

najou e comanuou nu:10:P), STUT 	AilGEL J.3ES, PAULT 

RObERTe JA0uUR, 	 i;fEAKES, 	 ;',ÁAUJ(. T,ÀAS, 

LARCEU GRECC, VÁTELZS, CARal 	 J;C:MINI, ELIZ:.oETH 

RAGELLy C,RREA 	 S,7; 	 e AAWUEL HENRIQUE FER- 

REIRA. 

- REFERENCIA: Declarações OUNELSON RMIGUFS Ft 

LHO. ' 

OWS: apesar 	WELSuR 	 Filh_ h:'.ver de 

clarado os JaJos acima, • mcsm.; engaw.,u-se. 	assalt) referi- 

do foi erpetrado, 	22 hbr 71, cerca ;:as 13:30 hs, c.nn- 

tra o posto das "Mercearias Naci-nr,is", situam na ;:ua Figuci 

reco Magalhães, 865 - Copacaban 	rdo 	Janeiro, de on.le os 

subversivos apossaram-se 	quantia aproximada de.55.a.'.60 mil 

cruzeiros. 

Um 	s subversivos-assaltantes, durante 

o assalto, fez um "J:iscurs:)" aos ::resentes, atacando o Gover-

no e as Instituições, e elogiando o "movimente revolucionãrio 

Guerrilheiro", ,Hzen.,_;o ser aquela "um, ação oo .)ovo 	contra 

seus algozes". 

Ainda durante a ação, um caos subversivos 

sacou de um tubo d tinta "s:-Jray" vrmelha, inscrevendo no mu 

ro daquele estabelecimentn a sigla "MR-8", encimada por uma 

estrela. 

64. - LATA: 02 Alar 71. 

- LOCAL:. Posto o Garagem Pina Ltda, na TZua Silva 

Pinto - bairro de Vila Isabel - RJ/RJ. 

- AÇ I assalto a mão arma,;a. (1 metralhadora e 

armas pessoais), roubo de um reviSlver:do gerente do rosto, a-

l'é'm de 4 veicules e oito 'lacas. 

Pi ATICAHTES: WELM 	 FILHC (que plane 

jou e comandou a ação), PAULO .:OBERTO JP.LeUR, CARMEM MONTEIRO 

JACOMIWI, JOAO LUIS oA SILVA FERàEIRA, PAUL:i COSTA 

TOS, JIRCEU GRECC AONTEIn, SERGIC klibENS UE ARAUJO TORRES, 

I 1LsA  ESAWA euluuwP,  1J 	ÇA A LIMA, 

RESERVAO O 
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RELATULJ ESPECIAL àE INF:RMAÇOES N9 01/CISA/86 	 - 141 	1 

- LOCAL: "Garagem Munes", na .tua Gi;n,ral Argolo - 

- bairro de S-ão Crist;:".v 	- RJ/RJ. 

- 	 assalts! a m:í:. armaC.a (1 metralhadora 	e 

armas pessoais) a reub -, 	 carros marca NfrAkswagen e qua 

tro placas de automNcis. 

- PRATICANTES: SERGIJ LANOULF:' FURTAJo, PAULO RO 

BERTO JABOUR, ROBERTO MENKES, CARMEM MHNTEIRO JACOMINI, NELI'  

SON RODRIGUES FILEW (que planejou e comandou a ação), MANUEL 

HENRIQUE FERREIRA, Jonc 	 JE SANTANA, PAUL) TEIXEIRA VI 

NHOSA.. 

- O(3S: para rraticar ação, 	terroristas subme- 

teram ãs suas armas os encarr,;:gados da garagem, Srs. LOURIVAL 

ALVES NEZINHO e JOSÉ FERREIRA •JA CRUZ. 

- REFERENCIA: Jeclaraç5es de NELSON R,_'...,RIGUES FI 

LHO. 

68. - JATA: 11 Jun 71, cerca das 12:00 hs. 

- LOCAL: Canteir dc obras 	C,)nstrutDra Norber 

to OdeNrecht, na Rua S3,. Frdncisce Xavier, 600 - RJ/RJ. 

- AÇÃJ: assaltc a 	armada, e roubo de cerca de 

7 mil cruzeiros. 

- PRATICANTES: SERGI„ L:MJULF, FURTALJG, PAULJ RO-

BERTO JABUUR, NELSON ROORIGUES FILHO, CARMEM MONTEIRO JACOMINI, 

ROBERTO MENKES, NORMA SN PEREIRA, THIMOTHY WILLIAM WATKIN 

ROSS, JIRCEU GRECCO MONTEIR'), SERGIO RUBENS JE ARAUJO TORRES, 

PAULO COSTA RIBEIR, BASTOS e JOilú LUIZ JA SILVA FERREIRA. 

- OBS: SERGIO LANDULFO FURTAJJ efetuou disparos, 

ferindo um operãrio; NORdA S; PEREIRA, na fuga da ação, foi fe 

riria a tiro no poleçar direito, pelo guarda •Je um carro 	de 

transporte de valore.,: que passava pelo local, e que foi alve-

jado a tiros por JIRCEU GkECCI, mONTEIiJ. 

69. - JATA: 30 Jun 71, cerca das 19:00 hs. 

. LOCAL: residncia dc Sr. 	ABLER, na Av. 

At1int1ca 622/139 andar - Cepacabana - RJ/RJ. 

• AÇÃO: Malte a m-é.; armada (1 metralhadora e ar 

.11 
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mas pessoais), e roubu 	j-ias avaliadas r, 61 mil cruzei- 

ros. 

- PRATICANTES: SERGIO LANDULU FURTA. (que co-

mandou a ação), NELSCW R3,-.RIGUES FILH;J, PAULO WJBERTO JABOUR, 

JOgO LUIZ JA SILVA FERREIRA, PAULL',  COSTA RIbEIRO BASTOS„CAR-

MEM MATEIRj JACOMINI e DIRCEU GRECCO MONTEIRJ. 

- 2BS: após o assalto, fugiram em 2 veTculos mar 

ca Volkswagen, anteriormente roubados. 

70. - DATA,: 21 Jul 71, cerca uas 06:05 hs. 

- LOCAL: escrit5rios da Organização kuff S.A., 

na Rua Jebret, 75-A - Centro - RJ/RJ. 

- AÇÃO) assalto a mão armada e roubo de 5 mime 

grafos, 2 gravadores eletr7.;nicos Ge "stencil" e 4 mãquinas de 

escrever, avaliados, naquela jpoca, em 13.041,51 cruzeiros. 

- PRATICANTES: PAULO RJBERU JALAR, NELSON 53- 

ÜRIGUES FILHO, SERGIO LANDULFC. FURTAL,O, CARMEM MONTEIRO JACO-

MINI, PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS e JOÃO LUIS JA SILVA FERREI-

RA. 

- CDS: o equipamento roubado se destinava a con-

fecção de material de agitação e propaganda do MR-8. 

. - JATA: 25 Jul 71. 

- LOCAL: Supermercados Mar e Terra, na Rua Aris- 

tides Lobo, 234 - Rio Comprido - RJ/RJ. 

- AÇÃO: assalto a mão armada (2 metralhadoras, 

bomba cano e armas pessoais). e roubo de cerca de 45 mil cru-

zeiros. 

- PRATICANTES: NELSON ROJRIGUES FILHO, PAULO RO-

BERTO JAbOUR, "DIRCEU GREGO MONTEIRO, jun LUIZ DA SILVA FERREI 

RA, PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS; NORMA Sri PEREIRA, PAULO TEIXEI 

RA VINHOSA, CARMEM MuNTEIRO JACOMINI, ROBERTO MENKES, THIMOTHY 

WILLIAM WATKIN ROSS e SERGIO LANJULFO FURTAJJ (que planejou e 

comandou a ação). 

: na ação os terroristas usaram carros pre- 
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viamente roubados. 

72. - 	29 Agc 71, cerca das 15:15 hs. 

- LOCAL: ;:ua i-pm»eu Loureiro, 15 - Cw.)acabana - 

- RJ/RJ. 

- 	assalt:J a mãu armaa (1 metralhadora e 

armas pessoais), 1 Distribuidora de Com,:stiveis. .jISC' 5/A $ 

e roubo do 42.400 cruzeiros, aljm de um rev6lver 	- cali- 

bre 38, de pro.,)riedade 	a em ,rosa. 

- PRATICANTES:  SERGIO LANIALF FURTAuO (planejou 

e comandou a ação), CARMEM 	 JACOMINI, J,;ii1C,  LUIZ 	JA 

SILVA FERREIRA, ELIZAuETH ..^:AiALLO CORREA A LIMA, ARCEU GREC-

CO MONTEIRO, SERGL2 RUúENS ARAUJ,j URRES, EGUERU MENKES, PAU 

LO TEIXEIRA VINW:SA, N3RAA SÃ PEREIRA, PAUL., ROARTO JAUOUR e 

PAULO COSTA RIilEI,o iSASTOS. 

- JilS: Os terroristas, ,ara dificultar o reconhe-

cimento posterior, usaram disfarces (perucas, bigodes, cavanha 

ques, costeletas postiças e boinas) que retiraram ap5s a consu 

mação do crime. 

Os terroristas fugiram nos Volkswagen 

placas Gil-12-01-93 e b-A3-73-70, furtados anteriormente. 

73. - üATA: Ago 71. 

- LOCAL: Supermercados Peg-Pag, na rua Conde Ce 

Irajã - bairro Ootafogo - RJ/RJ. 

- AÇÃO:  assalto a mão armada e roubo de cerca de 

35 mil cruzeiros. 

- PRATICANTES:  SERGU LANJULFU FURTAJt) (que coman 

dou a ação), NELSON Ro)RIGUES FILHO, CAPT EM MONTEIRO JACOMINI, 

ELIZACETN RAL;ELL. UiRREA LIIA, SERGL, RUAWS ARAUJO TORRES, 

NORMA SÃ PEREIRA, ZAQUEU J5SE L EIVTO, mAALEL HENRIQUE FERREIRA, 

ROilERTo MENKES, PAULÚ R.:LERTO JAI,CUR e STUART EAAR..) ANGEL J0-1 

NES. 

- REFERENCIA: Declarações de NELSON RC'ORIGUES FI-! 

LHO. 

• 

jl 

• 
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,74. - JATA: Set 71. 

- LuCAL: SupermercadrJs Merci, na Rua Figueiredo 

Magalhães - bairro Copacabana - RJ/AJ. 

- AÇÃO: assalto a mil() armada (2 metralhadoras e 

armas pessoais) e roubo de cerca de 7 mil cruzeiros. 

- PRATICANTES: SERGIJ LARALFJ FURTAJC (que pla- 

nejou e comandou a ação), PAULà RJGERL,:! JAG::UR, NELSA RuRI-

GUES FILHO, SERGIO RUGENS ARAUJO MRES, .)LICEU GRECCC MrNTEI 

RO, CARMEM MONTEIRO JACOMINI, NORMA SÃ PEREIRA, PAUL) CCSTA RI 

GEIRO GASTOS, JOÃO LUIZ Jâ SILVA FERREIRA e THIMOTHY WILLIAM 
WATKIN ROSS. 

- OLS: para n 80,n, foram utilizados carros ante 

Mormente roubados. 

- REFERENCIA: •-•:laraçes de NELSON RO)RIGUES FI- 

LHO. 

75. - ...ATA: 02 Set 71, ;v.r. vc,lta ias 15:30 hs. 

- LOCAL: Casa de Salde Jr. Eiras, na Rua Assunção, 

N4.2 - uotafogo - Rio de Jnn,iro. 

- assaltc a mão armada. 

- PRATICANTES: oito smbversivos, dentrp os quais 

- AÇÃO: assalto a mão armada, com o roubo de 10 

ou 15 mil cruzeiros. 

• 

du 	 •••••••••.....• • - • .11.111B • 

Ng ti 	VAI.' () 
• 
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foi reconhecido SERGIO RUGENS ARAUJJ TORNES. 

- OBS: os subversivos mataram a tiros o Chefe 

da Segurança, Sr. GARANIO JAIME uCLCE (Agente Federal aposen 

tado) e seus auxiliares SILVINU ANÃNCIO DOS SANTOS e JEMERVAL 

FERREIRA JOS SANTOS, ferindo, também a tiros,. o Médico MAURIL 

TON MONTEIRO. 

- REFERENCIA: Imprensa. 

76. - uATA: Set ou Out 71, num dia útil, is 18:00 hs. 

LOCAL: Edifido de Panli, na Av. Rio tranco -

- Centro - Rio de Janeiro. 
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- PRATICANTES: EELM RC, JRIGUES FILHd, SERGIO 

LANALF0 FURTAJO, JCÃO LUIZ dA SILVA FERREIRA, PAULO CESAR RI 

dEIRc CASTOS e PAUL.: ROdERTJ 

Os 'levantamentos" ,ireliminares 	assai 

to foram efetuados por: PAUL: ROdERrO JAU)UR, .THIMTHY WIL-

LIAM WATKIN ROSS, ARCEU GRECCO MONTEIRO e PAULO TEIXEIRA VI- 

NHoSA. 	
- REFEREKCIA:  Declarações de PAULO lOGERTO JABOUR. 

77. - 	Sot u ,ut 71, num Jia útil "a's 18:00 hs. 

- LOCAL: C ,Jrretera 	Val.:', res, na Travessa Ouvi- 

dor 	- Centro .4. Rio de Janeiro. 

- AÇÃO: assalto a mão armada e roubo de diversas 

Ações; não foi roubado dinheiro. 

PRATICANTES: PAULO R0i,ERTO JAuGUR, SERGIO LAN-

DULFO FURTADO, JOÃO LUIZ 1)A SILVA FERREIRA, PAULO COSTA RI-

BEIRO BASTOS e THIMOTHY WILLIAA WATKIN ROSS. 

Os 'levantamentos" preliminares do assar 

to foram efetuados por: PAULO ROdERTO JAbOUR, THIMOTHY WILLIAM 

WATKIN ROSS, DIRCEU GRECCO AONTEIRO 	PAULO TEIXEIRA VINHOSA. 

- REFERENCIA: Declarações de PAULO RObERTO JA - 

bOUR. 

78. - DATA: 16 Out 71. 

- LOCAL: Supermercado Mar c Tcrra, na Rua Sena- 

dor Vergueiro, 135-A - Botafogo - RJ/RJ, 

- AÇÃO: assalto a mão armada, e roubo de 72.873,83 

cruzeiros. 

- PRATICANTES: ULSON RODRIGUES FILHO, PAULO RO- 
bERTO JAuOUR, SERGIO LAWDULF0 FURTADO, NORIA SÃ PEREIRA, CAR-

MEM MONTEIRO JACOMINIv:ROLJERTO MENKES, PAULO TEIXEIRA VINHOSA 

e THIMOTHY WILLIAM WATKIN ROSS. 

79. 	DATA: 28 Dít 71. 

- Loc.Ar Rua Conde de Bonfim, 801 - Tijuca - Rio 

de Janeiro. 

- AÇÃO: assalto a agência do banco Itaú - AmJri- 
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ca, praticada em "frente" ;'elo 	PLR, ALW, VPR e VAR-PALMA 

RES. 

- PRATICANTES:  NORIA Si, PEÀEIRA, SERGIO LANDULFO 

FURTADO e PAULO ROLARTO JAAUR, pelo MR-8; GETULIO DE OLIVEI-

RA CAoRAL,  pelo PCGR; HELCIO PEREIRA FORTES,  ANTONIO_CARLOS 1i0 

QUEIRA CAURAL  e FLÃVIO AUGUSTO  NEVES LE,',O SALES,  pela ALN; TE 

REZA ANGELO,  pela VPR; Ji-.IES ALLEq LUZ,  ;ela VAR-PALMARES.  

- 	Durante a fuga e troca de tiros com a po 

1Tcia, foi baleado por uma das subversivas com um tiro transfi 

xiante no pescoço, o detetive UALTER RAMOS MATTOS. 

- Para o referido assalto, quando foi rou-

bada a quantia de Cr$ 104.395,17, foram utilizadas pelos terro 

ristas seis viaturas, previamente roubadas. 

80. - DATA: Nov 71. 

- LOCAL:  Rua Conde de Irajã - bairro ,)otatogo - 

- RJ/RJ. 

- AÇ?O:  assalto a mão armada (2 metralhadoras e 

armas pessoais) e roubo de cerca de 8 mil cruzeiros dos Super 

mercados PEG-PAG. 

- PRATICANTES:  NELSON RODRIGUES FILHO (que plane 

jou e comandou a ação), SERGIO LANJULF0 FU;SADO, PAULO TEIXEI 

RA VINHOSA, PAULO ROBERTO JAbOUA, DIRCEU GRECCO-MONIEIRO, NOR 

MA S1 PEREIRA, ELIZAUETH RALELL.: CORREA LIMA, THINOTHY WILLIAM 

WATKIN ROSS, PAULO COSTA ULEIRO 3ASTuS e JOÃO LUIZ DA SILVA 

FERREIRA. 

- NEFENÊNCIA:  Declarações de NELSON ROD;;IGUES FI- 

LH.J. 

81. - DATA: 22 Nov 71. 

- LOCAL:  Estrada uo Portela, no bairro de Ma- 

dureira - RJ/;1J. 

- ACAO: assalto a mão armada (2 metralhadoras, 

2 pistolas 45, 1 espingarda calibre 12 e armas pessoais) 	ao 

carro de transporte de valores da firma T,ZANSFORT, que levava 

em malotes a importãncia de 261.411 cruzeiros, roubada 	pelos 

ESER V 
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terroristas, alSrii das armas da guarnição. 

- PRATICA NTES: UELSCII 1:OOKIGUES FILH2, 

JAIsuUR, PP,ULJ C,;STh RnEEZ) 	THIAJTHY WILLIAM UAT 

KIN ROSS, NDRMA SÃ PEREIRP,, HEL1,,  uA SILvi„ CALOS ALO TO Ia-
USe  SERGIO LANDULF!, FURTAD,. 

- CES: - durante o assalto trãs guardas (SERGIO 

DA SILVA TARANTD, EMILIO PEREIRA e 'WILSON CAETANO DA SILVA) 

foram feridos e foi morto a rajada de metralhadora o guarda 

JJSE DO AMARAL VILELA (militar da Reserva da Marinha). 

- Segundo Declarações de NELSON RODRIGUES 

FILHO, a ação foi comandada por JAiIES ALLEN LUZ (VA.-PALAARES) 

82. - DATA: 23 Nov 71. 

- LOCAL:  Rio de Janeiro/RJ. 

- AÇÃO:  ferimento a tiro Jo detLtive NEY DE GASPAR 

GONÇALVES. 

- PRATICANTE:  SEqGI,I LANDULfl FURTADO. 

- ObS: o agressor, que estava em atitude suspei 

ta e portava um revõlver 38 e um carregador de metralhadora 

INA, despertou a atenção do Detetive; após alvejar a vitima, 

SERGIO LANDULFJ fugiu, deixando cair, porém, diversos objetos; 

dentre os quais algumas fotografias suas, atravSs das quais 

veio a ser identificado. 

83. - DATA: Abr 72. 

- LOCAL:  Av. brasil - donsucesso - Rio de Janei-

ro/RJ. 

- AÇAO: assalto ao danco Territorial, em "frente 

com o PCL$R e VAR-PALNARES. 

- PRATICANTES:  GETULIJ DE dLIVEIRA CAdRAL, JOSE 

LACIOL0MEu RODRIGUES DE SOUZA, FERWAN: D. AUGUSTO DA FONSECA  e 

WALQLP SAL IA, 	 A Bus SAIA,  pelo PCLR; PAULO RLLERTO JAUR e 'ADRI- 
ANA", polo MR-8; JOSE  CARLOS COSTA  e IRENE MADEIRA DE CARVA- 

LUU, pe)4 Y4WALMARES. 	 1 

RESERVADO 
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PAULINO AW.3 

PAULO ALVES ÇOXSLRVA 

PAULO ALVES DA 320.1tA 

PAULO ANWONIO DE PARANAGUÁ P'  

PAULO P. .'.!)NEY ( ou elinNft).  

PAULO CALMO DE ALMEIDA FERRE IRA 

PAULO C ANAURAVA FI 

PAULO CAVALCANTI ‘7.MTE 

PAULO CF.SAR PONTES (ou Forans) 

PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS 

PAULO 41.P. SOUZA 11.  

PAULO DE 'PALMO CELLSTINO FILUO 

PAULO DE TARSO GIAJMINI AR ADIO V' 

PAULO DIAS DE OLIVEIRA# 

PAULO ESPER. PIMENTA 	• 

PAULO FENE.LON DE BARROS k/  

PAULO FREIRE 

GILBERTO ALVES ECIS 

PAULO JOSÉ L'UVAL DA SILVA musa& 

PAUTA-MEDEIROS 

PAULO MEDEIROS CARDINALV  

PAULO MEDEIROS DOS SANTOS 

PAULO RIBEIRO DE SOUZA V 

PAULO RQBERTO ALVES 4.-# 

PAULO ROBERTO SILVEI if 

PAULO h-OBERTO TELLES liRANCE. 

PAULO R.SCHILLING 

P.M0 SANTOS LOPES 

PAULO SILVA hi"-- 

PAULO SPELLF.R t#°' 

PEDRINA JOS!s. DE CARI ALT1O 

PEDRO ALÍPIO DA PENE./ ✓ 

PEDRO ALVES FILHO •-•-- 

PEDRO .10LÉRJ.00 ,ROCHA 

P:-DRO CELSO CCP(SA"CAVALCANTI Nerol- - 

PCDRO CPAA:5 DOS SANTOS 

PEURO FFRRETRA LOPaS 

PEDRO FRANÇA VIEGAS W/:  

pCiinco Lc",o DL 0LIVEI PA 4,  

i•:,‘V.TI:S' 



5;t 6c2,46fp./,54k 	
R EL AC AO DE 	BRASILEIROS 	NO EXTERIOR 

C0029580 	OT AV 10 L EV INO TELES CORREA  
C2531057 	UTHON 1-ERON CÁ SILVA 
C0033116 	OTTO BROCKES LOPES 

S EX00 	EST-C IV IL DIA 13 06 1934 	PIRINOPOLIS/G O  
FRE MUNO BROCKES E GEN I BROCKES - 

- ' 
MEC ICO 

C2531069 	OTTO BROCKES LOPES  	. 
C0019045 	OTTO BROCKS LOPES 

PORTUGAL 
C0019057 _ _ 	OZ IR T ESS ER 

ITÁLIA 
C0019069 	P ABL O FERRE IRA ROJAS 	  

PORTU G AL 
C0019070 	PATRICIA MARTINS RABELO 

FRANSA 	 _ 	 - 
C0019082 	PAUL IN A WBER 

SUEC I A CHILE 
C0019094 	PAUL INO ALVES  

AL EMANI-A RFA URUGUAI 
C0003128 	P AUL O ALVES CONSERVA 

SEXOO 	EST-C I V IL DL' 09 12 1941 	PARAI BA 
- - 

JCS E ALVES CONSERVA NETJ E MARIA NERI CONSERVA 
C0019100 	PAULO ALVES CONSERVA 

SU I EA CU e A 
2-- 	C2531070 	P4010 ALVES CA ROCHA  

C0003130 	PAULO ANTONIO DE PARANAGUA 
S EX 30 	EST-C IV II DLN 19 11 1948 	R J _  
PAULO HENRIQUE PARANAGUA E FLORIA RUDGE LEI TE PARANAGUA 
CASADO 

C0019 112PAULO ANTON IO P ARANAGUA 
StiEC 	IA FR AN EA 

COO 19 124 	PAULO AUGUSTO DE L IMA 

PÁG. 	77 

CONDENADO 

ARGENTINA PORTUGAL 	 = 	------;,1- '...1 -  - -'s-:- 	 - 	 _ 	 - 	-  
_ 	C0019136 	PAULO AUGUSTO MOREIRA 

CHILE 
 

CCD 2959 2 	PAULO EACN EY 	 CONDENADO _ 	 _ 
C253 108 2 	PAULO CAL IXTO DE ALMEIDA FERREIRA 	 - - --' 	 - 	 

C0003141 	PAULO CANABRAVA FILHO 

CH ILE 
C0019173 	PAULO CAVALCANTE VALENTE 

URUGUAI _ 
C0003153 	PAULO CAVALCANTI VALENTE 	===__ 

EX 00 	EST-CIVIL DLN 20 12 1922 	AL 

_ 	. 
S EX 00 	EST-C IV IL DLN 29 04 1936 	PARAI SO/ SP 	_ . , 	 _ 
PAULO IBER E CANABRAVA E ANNA CANABRAVA 

COO 19 150 

	

	PAULO CANABRAVA FILHO 
P ANAM A 

COO 1916 1 	PAULO CAVALCANTE BRASIL 

- C0019185 	PAULO COELHO PINHEIRO 

. 	 FRANSA 
C0003165 	PAULO COSTA R IBEIR3 BASTOS 

S EX 33 	EST-C IV IL DLN 16 02 1945 ---- 	-_ 	_ _ 
OTON RIBEIRO BASTOS E MAR IA DO CARMO COSTA BASTOS 

C0019 19 7 	PAULO CE CA IR ES QUINTAL 
MEX ICO 

ffir 	• 	  

• 
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INDIV. 

Jcão Miranda dos Santos 

Miguelina Pedra dos Santos 

ao Miranda c 

iguelina Ped- 

737 ' GERSON ALVEÁJ3SIMIRALpuPAR- Jerínimo Alves Rosa. 

RËÏRA 	 Benedita Parreira Rosa 

15.07.42 Rhá_g_u_PAR- erEnimo Alve 

nedita Parr, 
HOLANDA? 

SUÉCIA? 

Oton Ribeiro Bastos 

Maria do Carmo Ribeiro Bas 

tos 

16.02.45 	RFA? 'BEIRO BASTOS tOton Ribeiro 

"Maria do Carme 

tos 

David Medeiros e Constanti 

na Martinez Medeiros 

Z MEDEIROS David Medeirc,  
Martinez 

Elo:roi° de Castro 

Joaquina Ramos de Castro 

Dirceu Martins 

Nilza Denucci Martins 

1NA, DENUCCI 23.10.47 

Flpidio de Ca 

koaquina Rama  

BASTOSirceu Ma-t. 

P i1za Denucci 
FRANÇA? 



Referencio 

Difusão 	SNI/AC 

MINISTÉ&ZIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DIVISÃO DE SEGURANÇA t INFORMAÇÕES 

PEDIDO DE BUSCA 

CONFIDENCIAL 
- Mi/ 026  Em 07 de 	Janeiro 	de 1976. 

Assumo 	:TEREZA CRIST!NA DENUCCI BASTOS. Pedido de passaporte. 

1.0 - DADOS CONHECIDOS  

I. 
III 

00053 1  0 9. lE 

PROTO C t..)L0  

- TEREZA CRISTTNA DENUCCI BASTOS̀   em solteira TEREZA 

    

CRISTINA DENUCCI MARTINS, filha de Dirceu Martins e 

Nilza Denucci Martins, nascida em 23/OUT/47, em ARA 

XA/MG, portadora da identidade n2 2.130.517, expedi 

da pelo Instituto Fé-iix Pacheco, casada com o terro 

rista PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS. 

1.2 - Atualmente vive em companhia -do banido JOUJBRAHIM,<"  

em Antuérpia/Bélgica, com o qual a nominada tem um 

filho. 

1.3 - Constam nos arquivos da DSI/MPE os seguintes regis 

tros sobre a nominada: 

INFORME - 24/MAR/72  

- Identificada como sendo "MARTA" ou "VIET"; atuava 

no MURD; continua ligada a elementos do MRE/8; re 

side à Av. Epitácio Pessoa, 648/301; estuda 	na 

IFCS. 

NOTÍCIA  DE IMPRENSA - 22/JUL/73  

Indiciada nc Inquérito instaurado pelo DOPS/GB , 

para apurar o assalta: à filial da Tijuca das 	Ca 

sas da Banha, ocorrido no c1:1 14/MAR/71. 

RELATÓRIO - O1/AGO/72  

- A identidade de "ROSINHA" ou "FLOR'-; militante do 

MV8 na GB, foi levantada como sendo TEREZA CRIS 

TINA DENUCCI MART'NS. filha de Dirceu Martins 	e 



• 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
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Assunto 

Reterèncio 

Difusão 
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Nilza Denucci Martins, natural de ARARÁ/MG, nasci 

da em 23/OUT/47. 

- A nominada casou-se no dia 17/JUL/70, com 	PAULO 

COSTA RIBEIRO BASTOS, na residência da noiva -Ave 

nida Epitácio Pessoa 1650/301, conforme está 	re 

gistrado no Livro BB15, Fls. 164, Termo n2 2960 , 

da 5; Çircunscrição (Rua Xavier da Silveira 59-A). 

- Passou a assinar o seu nome como TEREZA CRISTINA 

DENWST mAJINS RIBEIRO BASTOS e viajou para o exy 
	

4 
terior no dia 17/DEZ/71 (possivelmer'e para o CHI 

LE). 

- É identificada no IFP, sob o n2 2.130.517. 

INFORMAÇÃO - 02/AGO/72 

- TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS "POSINHA", 	mili 

tante do MR/8. Citada, desde 1971 em depoimento de 

elementos do MR/8 presos, como componentes do GPM, 

tendo tomado parte em diversos assaltos e levanta 

mentos, conforme depoimentos de: 

- MARIA LUIZA GARCIA ROSA - citou-a como "ROSINHA", 

aliada do GPM. 

- MARIA CRISTINA D? OLIVEIRA FERREIRA - "Em janei 

ro de 1971, juntamente como "PC...224e fez o le 

vantamento de um posto da Guarda Civil situado 

na rua Pereira Landim, em Ramos, de cujo levan-

tamento resultou a ação de assalto aquela repar 

tição e roubo de uma metralhadora INA a 	dois 

li.aca• 1.0-045/./ 71 

• 

e, 
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carregadores", 

"Que foi realizada com pleno êxito a ação 	pre 

vista pelo seu GPM (Casas da Banha, na rua Con 

de de Bonfim), tendo "ROSINUA", dentre outros 

elementos, participado do assalto". 

PAULO ROBERTO JABUR - componente do (PM do MR/8, 

preso recentemente, declarou que "ROSINHA", atu 

1 • 
	 almente, estaria no CHILE. 

INFORMAÇÃO - 03/AGO/72 

- Casada com PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS, 	codino 

mes "ClaU;-;FERNANDO", "LUIZ" .ou "NELSON55--do 

MR/8, filho de Otton Ribeiro Bastos e Maria do 

Carmo Costa Bastos, nascido em 16/FEV/45; 	pro 

fissão - engenheiro de saneamento, formado pela 

UFRJ (Engenharia - Fundão). 

1.4 - Os constantes dos anexos. 

2.0 - DADOS SOLICITADOS 

2.1 - A conveniência, ou não de ser atendida a 	solicita 

ção e de que forma. 

3.0 - OBJETIVOS DO PB: 

3.1 - Informar o órgão responsável do MRE sobre a converi - , 
ência, ou não, de ser atendida a solicitação e de 

que forma. 

3.2 - Manter esse OI informado sobre a presença e locali 

PRMN/MHGR zação de brasileiros no exterior. 
Kattilla•çk• 1.•1•6• s/ o 71 
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Rio de Janeiro, 15 de julho do 1975 

Senhor Conselheiro, 

 

. 

 

• r; 
• 

• 

Complementando os termos de nossa conversa de ontem, por telefone, e 
graças à rememoração dos fatos com minha esposa, venho esclarecer os ttipi-
cos que Vossa Senhoria informou-me existirem, como informações incorretas 
prestadas por minha filha Tereza Cristina. Faço-o por ter , pezarosamente , a_ 
companhado de perto todos os acontecimentos. 

Quanto ao primeiro tópico, perda do passaporte 649.42? a cronologia / 
dos fatos abaixo relacionados pode esclarecer as dúvidas surgidas: 

- minha filha Tereza Cristina saiu do Brasil em 21-11-1971, portando seu 
passaporte, rumo a Santiago do Chile, via Argentina; 

saiu de Santiago do Chile, onde vivia como turista e depois residente , 
a 01-10-73, com destino a cidade do Panamá, de posse de sua documen 
tação, inclusive "salvo-conduto" da Junta Militar e quite com a Fazen 
da chilena; nao esteve refugiada em embaixada algo' a; 

- no mesmo dia foi admitida no Panam; como turista, o que lhe permitiu 
alugar domicilio na capital do país; 

em 21-11-1973 nasceu seu filho em maternidade, de vez que, viajara pa 
ra o Panamá quase no 89 mes de gravides. Em 22 do mesmo mes e ano 
minha esposa lá: chegou para acompanha-la e permaneceu ate 22-12-73; 

entre 22-11 e 22-12 foi dada a falta do passaporte, período que vai do 
parto ao regresso de minha esposa ao Brasil, o que motivou a ida das 
duas ao Consulado brasileiro para a devida comunicação de perda e, me 
diante pedido_por telefone, demarches minhas junto a Delegacia no Rio 
de Janeiro para a concessão de novo documento; 

neste mesmo período, ficou acertada sua ida para a Bélgica, já acompa 
nhada do filho, registrado cidadão panamenho e do companheiro Jose --
Ibrahim, que conhecera em Santiago do Chile, onde vivia como banido.A 
perda do passaporte tornara a situação angustiante, ja que sua situação 
de turista a'excluia das vantagens concedidas aos evacuados; 

em 22-12-73, ao chegar ao Rio de Janeiro minha esposa localizou o pas-
saporte guardado na bolsa de uma das malas que trouxera do Panama..No 
mesmo dia enviei-o para minha filha, à tempo de regularizar sua entra-
da na Bélgica; 

- passado o, período de instalação nesse Reino e naturais problemas de a-
climatação de meu neto, dirigiu-se ao nosso Consulado-Geral em Antuer 
?ia pedindo a expedição de novo passaporte, j; que o primitivo tinha sua 
ultima renovação esgotadaz.o que reafirma sua boa intensão de viver den 
tro da legislação brasileira; 

Quanto ao segundo tópico, declarar-se solteira , continuo esclarecendo:, 

.• minha filha Teresa Cristina j; possuía o passaporte 649.422 antes de ca-
ser-se, em 17-07-1970 com o engenheiro Paulo Costa Ribeiro Bastos, da-
do como desaparecido desde 11-07-1972, conforme comunicação feita por 
seu pai ao Comando do 19 Exército. Durante essa união, jamais se ausen 
tou do território nacional; 

o 

v.  



• 1. • • 

- face o curto período em que cUeve casada, 17-07-1070 a 21-11-71, quan-
do viajou para o e..trangeíro ( marido permaneceu no Brasil até desapa-
recer em 11-07-1r.72), não chegou a &iterar sua documentação, possuin-
do não apenas o passaporte com o nome de solteira, ma:, também, a 
carteira de identidade e o titulo de eleitor. Essa ,..czipt- cocupação com a 
grafia de nome e alteração de documentação j3 quase. se  generalizou e, 
minha filha ao omitir o estado civil, 	principalmente para não difi- 
cultar a expedição do novo passaporte. Não acredito que o tenha feito cio 
lesamente; 

Quanto ao vinculo com Jose lbrahim era de se esperar, considerando a so-
lidão em que viviam e a pouca segurança no futuro, afora qualidades que posteri-
orr..ente aferi, de carinho, respeito e grande amor pela familia. O primeiro, vi-
veu como escolheu. Que Deus se apiede de sua alma. 

Apesar do cuidado com que, eu e minhn esposa, construimos o nosso lar, 
jamais opinamos ou fomos solicitados na escolha da companhia dos filhos. Corno 
tive a oportunidade de dizcr a Vossa Senhoria, essa profissão de pai e.  nas mais 
ingratas. Entretanto, sinto-mo venturoso que a filha distante me faça seu campe-ao 

Aceite, senhor Conselheiro, meus protestos de sincera adm''•aç-a,.. 

, 	flo• 

4. 

, 	• 

,n 	 ,'<woo do o o,P4,...',•41'4,v 



RT454 UG AC .122/750/AM/76 231AN1650 

RETEX 17/16/AC/76 
TERL,,  CRTSTTNA 1.)rNuccT MAITTNS OU TERESA CRTSTTNA DENNUCCT BAS-
TOS - MESMA OUALTFTCACAO. CASADA COM PAULO COSTA RTBEIRO BASTOS. 
OUE USA CODINOME "FLOR" ET "TZOSTNHA" IDT 2.130.517-TFP. ETA . 

1 	ALUNA CURSO VEST/BNLAR ETSTORTA NELTO ALONSO. FTGUROU RELACAO . 
ELEMENTOS DETTDOS DOPS/GB DTA 21 TUN 6A. SEDE BOTAFOGO F.R. ET 

1

U, ENCAMTNHADOS QUARTEL "CAETANO FARTA". SEGUNDO IhFAO 1504/72- 
sol( DO MTN EX1-/1-O..X. DL 17.CA.72. FU 	 2. NJRAVA COMO INTEGRANTE MR-

"" TUNTAMENTE SEU MARTDO ATUALMENTE CHILE . (DOPS/TFP/GB/741. INDTCT-
,, ADA TPM INSTAURADO EM 71 P/AERONAUTICA VISTAS APURAR ATVS DO MURD 
a' EM 12 ABR 72. CI. SOL PRTSAO NOMTNADA ror. ATVS SUBVS. COMO LIGADA 

AOS MUED ET MR-8. INDTCTADA IP INSTAURADO P/DOPS/GE. COMO PARTICT- 
PANTE ASSALTO. A 14 MR 71. AS CASAS DA BANHAPITTUCA GE. REF 
TP FOI DTSTRTB. A' 1A AUD/MAR(ILX/2A SEC 74) 

CFM.... ERA ALUNA 
+?323TAN 
ZBE23TAN2225XDF4,  
6-11025JNIN- 



123.2V3 

110941NEX DR 	 ✓ 

C BRAS/LIA DF Nn 0370-VIL-231330P DHC 
C/SN/ 
SR DF 

)( 0370,5/102 NA DE 23JAN76 FT 
uu 1) =ELZA 20/16 D3 22jAN76 PT NANC/ MARIETTO :=GrasTA CONDENADA 
yl 	1 ANO mcLusAo SELA 2A AUD/2A CJM PT PERTENCE.; FALN ET LIGAVA-SE 

ALN/SP PT 
) RETCLEN 16/16 DE 22JAN76 rT NOMINAL:0 FOI ',1J e cM ILIUNA/ZP VG 
EM 12 OUT 63 VG NNX CONCRES30 UNE PT SRA LIDNn :nuscnsivo SLCUN-
DARISTA PT rd: un Jus Luenus ACITACAO DEsECIu)EADA OUT OrdCD 
VC ATUANDO CCMC cconúEnAãor, DE çuiNu ouTnou LILJnEs QUE INCLUSI-
VE JAR ESTAVAM CO:: FRISA° rn.,vs::Tivà uLcnETAim .PT AMIGO INTIMO DE 
PAULO HENRIQUE ollsmnA nocn„ LINS inrucuc EsçuSTRO EMEAINADC:: 
-UA FT ESTEVC nuso i.:ètrd70 	rwunio:Jri:; LL;e:nADo PT rnccu- 
nal AJILAR-E2 CEILE VC 	 SEC:E:DA 	:NANCA rT 

AO ',in-c) FT 
4) nswwix 17/t E 22 JAN PT TL ::A cnisTINA MARTINS niEino CASTOS 

SRA CASADA COM TAND,:M T::nnonuTA PAULC COSTA niuwirx 1„;,:, Tos VC // 
vinreo ATUALMSLTE C01. VS::::cnisTi, jou': r.,r.P.:n 	 VG DANI 

>< 	DO TazniTorao NACIONAL VC co: QUEM TEM UM FILIO PT 5,,:US CODINOMLS 
ORG SULV E: t!1 PTPT "MARTA" VG "VICT" vce,non" VG "ROSINEA" 
TENDO PERTENCI.:0 MURA) LT nn-e/G;; PT FOI INDICIAI:A INF POL D0PU/GE 
VG ASSALTO FILIAL CASiNi. ,,ANHA/TIJUCA VC DIA 14 11A7: 71 PARTICIPOU 
DE DIVERSCS LEVANTAMENTOS Pált:,A rosTenioné;s ACOCS ARMAL,AJ PT 	 
GEN- CONFUCIO CH CIE 

z 	R PO n ENG 232258P/JAL 
C ror.? 	.-:, 



CONMIDENCIAL 

INFORMAÇÃO Nº 357/16/AC/77 o 

DATA 	 : 13 Jun 77 

ASSUNTO 	 ÇONCESEÃCJ DE PASSAPORTÈ   

- TEREZA CRISTINA DENUCCI RIBEIRO BAS S 

REPERtNCIA 	HEM° 1931/SI-GAB, DE SET 75 

DIFUSÃO 	: nu/RNT 

ANEXO 	: CÓPIA DO EXTRATO DE PRONTUÁRIO DA NOHINADA 

A DSIA4RE, através do PB, solicitou parecer desta 

AC/SNI, sobre a conveniência ou nãa de conceder passaporte a TE 

REZA CRISTINA DEWUCCI RIBEIRO BASTOS, sobre quem existo.m os re 

gistros consta'ites do extrato de prontuário, cuja cópia segue 

anexa. 

Esta AC/SNI entende que a nom.:_nada deva ser enqua 

drada na 24 solução do item "b" do Memorando referenciado. 
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ANEXOS: 

O 

O 
(-) 
O 1-O 
CC 

LU O 
cc 

-I Cl- aa 
Z Z 

LLI Nc.) 
' 

z 

cc 

cn 

INTERESSADO: 
DINAH SCHEFER RIBEIRO 

EIBEIRO 

NQ 110 

fc 
BASTOS — 	 E OUTOS 

ASSUNTO: 
PAULO COSTA 

na Lista 

BASTOS CÓDIGO: 

OUTROS DADOS: 

Neoces-s-o 	(f1/4/ 15e- --e-R4 ao (CAÇ.° 	N-t- 	UP1-0 	WsUaunot-itill9 

MOVIMENTAÇÕES 
SE  c? SIGLA CÓDIGO DATA SE  o. SIGLA CÓDIGO DATA 

01 15 
/ 	/ / 	/ 

02 16 
/ 	/ / 	/ 

03 17 
/ 	/ / 	/ 

04 
/ 	/ 

18 
/ 	/ 

05 
/ 	/ 

19 
/ 	/ 

06 20 
/ 	/ / 	/ 

07 21 
/ 	/ / 	/ 

08 22 
/ 	/ / 	/ 

09 23 
/ 	/ / 	/ 

10 24 
/ 	/ / 	/ 

11 25 
/ 	/ / 	/ 

12 
/ 	/ 

26 
/ 	/ 

13 27 
/ 	/ / 	/ 

14 28 
/ 	/ / 	/ 

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO 

SEDAP/PR - IMPRESSO N2  47 
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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL- DOUTOR MIGUEL 
REALE JÚNIOR 

DINAH SCHEFER RIBEIRO BASTOS, brasileira, viúva, do lar, PATRÍCIA 
SCHEFER RIBEIRO BASTOS, E)rasilÈ9,_ solteira, advogada, ambas residentes e 
domiciliadas na Rua Senador Vergueiro 15Ï, Xrto. 503, Flamengo, Rio de Janeiro e 
GUILHERME COSTA RIBEIRO BASTOS, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, 
residente e domiciliado na Rua Raul Pompéia 204, Apto. 201, Copacabana, Rio de Janeiro, 

• vêm, na qualidade de madastra a primeira, e irmãos os segundos, perante esta COMISSÃO 
ESPECIAL, por sua procuradora in fine firmada, requerer, nos termos do § 1°, do art. 10 da 
Lei 9.140 de 04 de Dezembro de 1995, indenização pelo desaparecimento de PAULO 
COSTA RIBEIRO BASTOS, cujo nome figura no Anexo I da retrocitada Lei, na 110° 
colocação, pelos fatos e fundamentos que passam a expor: 

Dispõe o caput do art. 10 da Lei 9140/95: 

litteris: 

" Art. 10- A indenização prevista nesta Lei é deferida às pessoas abaixo 
indicadas: 

I- ao cônjuge; 
II- ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei n° 8.971, de 29 de 

• 
Dezembro de 1994; 

III- aos descendentes; 
IV- aos ascendentes; 
V- aos colaterais até o quarto grau".  

Nesse sentido, o texto legal prioriza o cônjuge na ordem de recebimento da 
indenização. 

De fato, PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS foi casado com TEREZA 
CRISTINA DENUCCI MARTINS; contudo, à época do óbito, a mesma perdera o status 
marital por deixar o país, abandonando o marido(contrariamente ao que afirma na entrevista 
anexada ao presente requerimento) bem como ao gerar um filho de outro homem, numa 
relação extraconjugal que se constituiu antes mesmo do desaparecimento/falecimento do 
cônjuge. 



Brasília, 01 de Fevereiro de 

CI AM 	PIVA 
/DF N° 9692 

O argumento de que TEREZA CRISTINA fora obrigada a ausentar-se do 
Brasil por recear que atentassem contra sua incolumidade fisica, não resiste quando se 
confronta a data de nascimento de seu único filho com o sindicalista JOSÉ IBRAHIM- 21 
de Novembro de 1973- com a data do desaparecimento do cônjuge-Setembro de 1972. 

Ora, considerando o período da gestação, torna-se por demais evidente a 
violação ao dever conjugal da fidelidade recíproca, que se impõe no matrimônio, a despeito 
de já estarem, os cônjuges, separados de fato. 

Some-se a isso, o fato de TEREZA CRISTINA haver, se casado com o pai 
de seu filho no Panamá e, posteriormente, no Brasil, após declaração judicial de ausência de 
PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS, perdendo, legalmente, sua condição de cônjuge ou 
viúva, do primeiro marido, face a alteração de seu estado civil. 

Conforme entrevista por ela concedida ao JORNAL DO BRASIL (Doc.2), 
em 02 de Agosto de 1995, tomou-se conhecimento que: 

sic 

" Para impedir que o filho fosse apátrida, eles casaram ilegalmente no 
Panamá, país que reconheceu o menino como cidadão... 

Só em julho de 1981, Tereza conseguiu que a Justiça reconhecesse a ausência 
de Paulo, o primeiro marido. Assim, obteve permissão para casar com Ibrahim e, enfim, 
registrar como brasileiro Carlos Eduardo, então com 9 anos". 

Face o exposto, solicitam os Requerentes, amparados pelo inciso V do art. 10 
da Lei 9.140/95, parecer favorável desta COMISSÃO, a fim de que lhes sejam concedida a 
indenização pleiteada, protestando, por derradeiro, pela prova testemunhal se se fizer 
necessária. 

Pede Deferimento. 

Anexo os seguintes documentos: 

Docl- Procurações 

Doc2- Entrevista concedida por TEREZA CRISTINA DENUCCI MARTINS ao JORNAL 
DO BRASIL em 02 de Agosto de 1995- Quarta-feira. 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração, 
outorgo a Dra. SUSI FRANCIS AMARAL PIVA, brasileira, 
solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o n° 9692, com 
escritório na Super Quadra Norte 410, Bloco I, sala 106, nesta 
Capital, os poderes da cláusula ad judicia et extra, mais os 
especiais do art 38, do Código de Processo Civil, e o de 
substabelecer. 

Brasília, 03 de Dezembro de 1995 

) • 

44(---- J r 
 

inah Schefer Ribeiro Bastos 
MON EIX Mn MV 14 Oficio de Netas - Tabeliao 3.C. Galliez Pinto 

Av.N.Sa. Cop cabana, 295 sil Te1:255-2646 n: , 
semelbanca a firma det.,  'AH SCHEFER RIBEIRO BASTOS,ta4flut;?:120eADwA  Tas  

a c oadrao arui 	ea r rtorio. 
R. 	 11 de dezelbro de 1995 

Reconhece 
I confer 
Conf.pr 
Firma. 
Protc.i.  Tc ai 	itrÇ 
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CIO E o 05 - 

AUTORIZADOS 



São Paulo — Helvlo Romero 

e ega o Bonc ristiano. "Investigação exaustiva poderá esclarecer o destino dos corpos Jàs desaparecidos Tereza: Ai 	a sensação de poder encontrá-lo na rua" 

• • " * • 

-rt 

Elo que liga as 'quedas' de Ibiúna e do PCB 
O delega- 

do Paulo  
Bonchristia- 
no é o elo de 

	Ntit 
ligação entre 
dois fatos 
que marca- 
ram a vida politica brasileira nos 
anos 60, pois tiraram de cena im-
portantes lideranças da esquerda. 
Em 1964. a descoberta das cader- 

netas do chefe comunista Luís 
Carlos Prestes levou à prisão de 
ativistas e quebrou a bem-estrutu-
rada organização do PCB. Em 
1968, a prisão dos lídereS da UNE 
durante o 30° congresso de Ibiúna 
(SP) cortou a cabeça do que tor-
nara ó principal movimento de 
oposição à ditadura militar. 

Os presidentes da UNE, Luís 

Travassos, da União Estadual dos 
Estudantes paulistas (UEE-SP), 
José Dirceu, e da União Paulista 
dos Estudantes Secundários 
(Upes), Antonio Ribas, e o líder 
da Passeata dos Cem Mil, Wladi-
mir Palmeira, foram presos sem 
qualquer reação, junto com ou-
tros 720 estudantes, na madruga-
da de 13 de outubro de 1968 em 

Ibiúna e cumpriram longos perío-
dos na prisão ou foram banidos. 
As anotações de Prestes referentes 
ao período entre novembro de 
1961 e abril de 1963 foram 
apreendidas logo após a destitui-
ção do presidente João Goulart, 
em 1964, em São Paulo Com base 
nas cadernetas, 74 pessoas foram 
condenadas. 

ARGENTINA E CHIL 
As belezas da neve e os encantos de, suas capitais. 

SOLETUR.  

FERIAS DE 
INVERNO  

PRA VALER' 

LAGOS ANDINOS E SANTIAGO 

13 dias -' 12 noites. City-tour em 
Buenos 

Aires. 4 dias em Bariloche com Tours ao Circuito 
Chico e ao Cerro Catedral. Discotecas e cassino. 

magnifica travessia dos Andes. City-tour em 
Puerto Montt e 4 noites em Santiago com city- 

tour e visita a Valparaiso e Vaia dal 
Mar. Meia- 

pensão e shows opcionais. Consulte. 

à vista ou 4 x RS 318, 
desde R$ 1191,  

VOANDO 

AEROLINEAS ARGENTINAS 
E LADECO 

IMPUttaUlttelt w kiiaárnii.i. ■ ciou 

1 

• Faça de suas 
próximas férias 

g uma Inesquecível aventura. 
• Viaje com quem há 30 anos criou 

serviços confiáveis e de superior 
9 categoria. 

MAGIA DE 
BUENOS AIRES 
5 dias - 4 noites. Incluindo 
completo City-tour. Tempo live para 

passeio e atraentes comp
jaaa js. 
ras

r
. Show 

de tango e 3 jantares ppe  

desde RS 542, avista 

BUENOS AIRES E BARILOCHE 

8 dias - 7 noites. 
Em Buenos aires, 3 noites 

de hotel com completo City-tour. Em Bariloche, 4 
noites de hotel, tour ao Circuito Chico e ao Cerrro 
Catedral incluídos. Possibilidade de meia pensão 

desde RS 974, à vista ou 4 x RS 284, 

v  
ou 4 x 

 " 158' AERIST.MEAS 
ARGENTINAS  

11111ILCIALIWIA  

otaterrook 
BARILOCHE TOTAL 

7 dias - 6 noites. Incluindo 
tours ao 

Circuito Chico e ao Cerrro Cated 
	

muita 

diversão noturna. Discotecas e Cassino. 

desde R$ 712, à vista ou 4 x R$ 208, 

Diversas saídas semanais. 
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JORNAL DO BRASII 

Ex-delegado abre os bastido da repressão 

Memórias da dor 

• 

■ Chefe do antigo 
Deops garante que 
Tuma sabe muito 
VASCONCELO QUADROS 

SÃO PAULO — Ex-integrante da 
,cúpula do extinto Departamento 
'Estadual de Ordem Política e Social 
(Deops), o delegado aposentado 
'Paulo Bonchristiano garantiu ao 
'JORNAL DO BRASIL ,que uma 
"investigação exaustiva''! que in-
.clua a área militar, poderá esclare-
cer o destino que tiveram os corpos 
'dos presos políticos desaparecidos, 
;colocando um fim à polêmica que 
se arrasta há quase 30 anos. "É 
.preciso vontade politica, preservan- 
do 	.termos da anistia", diz o 
:delegado, que no período da re-
:pressão foi assistente de Ordem So-
',cial e Ordem Política da polícia 
'paulista. Ele faz questão de frisar 
'que os policiais do Deops não par-
ticiparam da tortura e do sumiço 
dos ativistas. 

Um dos chamados arquivos vi-
vos da repressão, segundo ele, é o 
senador Romeu Tuma (PL-SP), 
que, de 1963 até 1978, foi chefe do 
;serviço de informações e fazia o elo 
'entre a policia e a área militar. "O 
Tuma poderá contar alguma coisa. 
:0 problema é que o Tuma não 
;pode entregar ninguém, porque es-
lá preocupado com a senatoria. Se 
.falar, seu futuro político será ani-
mudado", diz o delegado. "Tuma 
;repassava tudo à área militar, era 
sincero e obediente. Pelo que ma-
nuseou de informações, é hoje o 
'único homem do lado de cá (da 
'repressão) que ainda está na vida 
'pública, e se quiser pode esclarecer 
alguma coisa", diz. 

' Deops 	O delegado afirma 
que os militares usaram a estrutura 
e as informações, mas não conse-
guiram pôr a parte jurídica do 
Deops a serviço da tprtura. "Os 
ativistas que passararot pelo Deops 
hoje estão no governo. Ninguém foi 
torturado ou morreu. Já com aque-
les que passaram pelo QG do 
Fleury (delegado Sérgio Paranhos 
Peury,já morto) e do DOI-Codi, a 
situação foi outra. Muitos estão na 
lista dos desaparecidos", diz. 

Ele afirmag~militareS,  ti-
pham conts31~ através do 
gx-secretário de Segurança Erasmo 
Pias — a quem chama de "direitis-
ta radical" —, de Fleury e de Tu-

Este fornecia gjnformaçõe.  s, a 

matéria-prima da repre;são. 

; Quando foi convocado para 
Ocupar o 2° andar do Deops, na 
traça General Osório, Fleury levou  

40 homens da equipe que atuava na 
repressão aos crimes contra o patri-
mônio — que já tinham um históri-
co de violência por integrarem o 
esquadrão da morte. "Queríamos 
que o processo corresse na normali-
dade. Não tínhamos a esquerda co-
mo inimiga. O Deops não partici-
pava de ações violentas", diz o de-
legado, que lembra de pelo menos 
três operações que comandou para 
evitar que o grupo de Fleury e 
os militares do DOI-Codi promo-
vesse nr 
uma carni-
ficina. 

Uma de-
las foi o fe-
chamento 
do Con-
gresso da 
União Na-
cional dos 
Estudantes 
(UNE), em 
Ibiúna, em „. 
1968, onde-4' 
a policia 
prendeu 1.807 estudantes — entre' 
eles os ex-deputados José Dirceu 
(PT-SP) e Vladimir Palmeira (PT-
RJ). "Deixaram que eti fizesse a 
operação para n~pderraina•  
mento de sangue, 	o Fleury 
queria comandar", conta ele, que 
na última eleição votou em José 
Dirceu para o governo paulista. 
"Dirceu pensa, o Brasil e evoluiu." 

Em 64, o delegado liderou a 
equipe que, depois de uma delação, 
chegou ás cadernetas do líder co-
munista Luiz Carlos Prestes, na ca- 

CONSULTE O SEU 

AGENTE DE VIAGENS  

sa da Rua Nicolau de Souza Quei-
roz, 153, no Paraíso, em São Paulo. 
As cadernetas permitiram a prisão 
de outros ativistas. 

Bonchristiano não revela o no-
me do delator, mas garante que 
Prestes nunca negociou com a polí-
cia para escapar. "Chegamos lá e 
encontramos toda a família dele. 
Sua mulher, Maria Ribeiro Prestes, 
estava grávida, e a levamos para o 
Hospital Matarazzo, onde acompa-
nhamos o parto do luri (filho caçu-
la de Pres-
tes) sem in-
comodar a 
familia. 
Prestes sou-
be disso e 
acabou per-
mitindo 
que se fir-
masse um 
acordo, se-
gundo o 
qual ne-
nhum dos 
dois lados 
(repressão ou ativistas) incomo-
daria as famílias", revela. "Em 
países em confronto político, esse 
foi o único acordo respeitado no 
,mundo." 

Outra operação chefiada por 
Bonchristiano deixou de mudar o 
curso da história por cinco minu-
tos. Em março de 911,  a polícia 
soube que o líder da Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR), 
Carlos Lamarca, se encontrava 
com a namorada, a ativista Iara 
lavelberg, no apartamento 121,  

no 12° andar da Rua da Consola-
ção, 1.222, nos Jardins. Bonchris-
tiano prendeu Iara, mas perdeu 
Lamarca, que acabara de partir 
em direção à Bahia, onde foi mor-
to em 17 de setembro de 71 pelo 
grupo do general Nilton Cerquei-
ra, atual secretário de Segurança 
do Rio. Iara foi interrogada e li-
berada. Dias depois, seguiu para 
Salvador, onde se suicidou com 
um tiro no peito durante cerco da 
polícia. 

Figuras — Aos 65 anos, 35 
deles na policia — de 63 a 74, lotado 
como assistente no Deops 	Bon- 
christiano teve intensa participação 
no período da repressão e conhece as 
principais figuras do cenário nacional 
atual. Sobre o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, diz que o Deops 
o considerava apenas um intelectual 
da esquerda, e afirma que em ne-
nhum momento houve pressão para 
que saísse do país. "Os intelectuais 
eram chamados, prestavam depoi-
mento e eram liberados. O Fernando 
Henrique saiu do país para fazer cur-
rículo." • 

Ao líder do PT Luiz Inácio Lula 
da Silva, Bonchristiano reserva re-
velação curiosa: "O Lula não ficava 
(preso nas c‘lasf' Uri) dia h Tuma 
chamou os delegados e pediu que o 
colocassem no apartamento dos de-
legados. Muitas vezes, mesmo pre-
so, Lula saía com os policiais e ia 
almoçar no antigo Restaurante 
Ferramenta", conta. O restaurante 
ficava na Avenida Duque de Ca-
xias, no antigo prédio da Estação 
Rodoviária. 

• Militante casou 
com 'morto' e foi 
viúva ce 'vivo' 
LUCIANA C ONTI 

N o segundo andar do pré-
dio do DOI-Codi (Divi-

são de Operações Internas), no 
Rio, num cia de julho de 1972, 
morria sob tortura o engenheiro 
Paulo Costa Ribeiro Bastos, 
com 27 anos. O militante do 
MR-8 (Movimento Revolucio-
nário 8 de outubro) deixara sua 
mulher, a socióloga e guerrilhei-
ra Tereza Cristina Denucci 
Martins, aos 24 anos na estra-
nha situçã.) de viúva de um ho-
mem que o governo brasileiro 
considerava vivo, apesar de fon-
tes militars informarem que ele 
morrera e seu corpo fora jogado 
no mar pela Aeronáutica. 

O transtorno de estar casada 
com um homem morto não foi o 
único a 7ersegui-la naqueles 
anos de chumbo. Exilada no 
Chile, desde a morte de Paulo, 
Tereza conheceu o sindicalista 
José Ibrahim (hoje dirigente da 
Força Sindical), com quem pas-
sou a viver a partir de 1973. 
Como Ibrahim fora um dos pre-
sos poWicos banidos do país 
após a libertação do embaixador 
americano Charles Elbrick, se-
qüestrai° pelo MR-8, em 
1969, era considerado pelo go-
verno um 
"morto ci-
vil", Tereza, 
então, pas-
sou a ser viú-
va de um 
marido vivo e 
mulher de 
um Limem 
morto. 

A pers-
pectiva de 
ver o gover-
no — que in-
cluiu Paulo 
na lisa dos 
de:,:zprueui 
dos — reco-
nhecer enfim sua morte e inde-
nizar a familia é comemorada 
por Tereza 23 anos depois. "Po-
de parecer pouco, mas eu quero 
o atestado de óbito do Paulinho. 
Eu mulo muito no José Grego-
ri (autor do projeto do governo) 
e no Nilmário Miranda (PT-
MG presidente da Comissão 
de Dite tos Humanos da Câma-
ra dos Deputados)", diz, con-
fiante. 

O intervalo de 23 anos que 
separa a morte de Paulo da 
perspectiva de "justiça" não é 
suficiente, no entanto, para 
apagar essa história da memó-
ria daqueles que a viveram. 
"Até hoje tenho a sensação de 
que posto encontrá-lo andan-
do pela rua. Moro perto do 
antigo prédio dele e passo por 
lá sem olhar", conta Tereza. 

Dos tempos de clandestinida-
de, Terea guarda uma grande 
mágoa de seu sogro, o general 
Oto Rib,.:iro Bastos, primo-ir-
mão de sua mãe. O militar, que 
fora promovido pelo então go-
verno Ernesto Médice (1969-74), 
comunicou ao filho guerrilheiro 
que, se algo acontecesse a ele e à 
mulher, t ada faria para ajuda-
los. "Ele cumpriu a promessa.  

Chegou até mesmo a ir à casa - 
dos meus pais exigir que eles não 
nos ajudassem, porque cimos 
subversivos. Minha mãe o tocou 
de lá", lembra com amargura. 

• , Ao contrário do pai — que 
morreu no início dos anos 80, 
"depois de sofrer 13 anos com 
um câncer" -, o irmão mais 
velho de Paulo, Romeu Ribei-
ro Bastos, foi solidário com 
seu drama. Também militar, 
na época capitão e hoje general 
do Exército, Romeu vasculhou 
os porões da ditadura para en-
contrar o irmão mais novo. 
"Eles eram muito ligados. O 
Paulo era padrinho de uma ti-
lha do Romeu e eles sempre 
mantiveram contato", conta. 
Ela lembra que a morte de .  
Paulo e a atitude do general 
revoltaram Romeu, que pas-
sou anos sem conversar com o 
pai. "Me contaram que quan-
do ele chegava perto do pai , 
ficava enjoado", diz Tereza. 

Tereza têm esperanças de 
que o general Romeu, que não 
vê há anos, esteja acompa-
nhando a discussão do projeto 
de Gregori, que "enfim virará 
esta página". "Esse projeto in-
teressa também aos militares 
que tiveram vários parentes en-
volvidos com a luta armada e a 
resistência à ditadura", argu- 
menta. Amargurada, ela lem- 

Reproduçâo bra de um 
episódio em 

• que seu so-
gro justificou 
para 	um 
amigo a au-
sência do fi-
lho, dizendo 
que ele sumi-
ra após ser 
abandonado 
pela mulher, 
que fugira 
com 	outro 	• 
homem: "Ele 
defendia a 
tortura e não 
admitia que 

sabia da morte do filho e nada 4, 
fizera para impedir." 

Os transtornos de seu estra-
nho estado civil começaram no 
exílio, com o nascimento de 
seu primeiro filho, Carlos 
Eduardo, em novembro de 
1973. O bebê nasceu no Pana-
má, para onde o casal fugiu 
após o golpe que derrubou o 
presidente chileno Salvador 
Allende, em setembro daquele 
ano. Carlos Eduardo não pôde 
ser registrado como brasileiro, 
pois a mãe era legalmente ca-
sada com um desaparecido e 
vivia com um morto civil. Para 
impedir que o filho fosse apá-
trida, eles casaram ilegalmente 
no Panamá, país que reconhe-
ceu o menino como cidadão. 

De volta ao Brasil, em maio 
de 1979 (pouco antes da anistia, 
quando caiu a lei do banimen-
to), a família continuou a lutar 
contra a herança do exilio e da :. 
clandestinidade. Só em julho  de 
1981, Tereza conseguiu que a 
Justiça reconhecesse a ausência 
de Paulo, o primeiro marido. 
Assim, obteve permissão para 
casar com Ibrahim e, enfim, re-
gistrar como brasileiro Carlos 
Eduardo, então com 9 anos. 

"Fernando 
Henrique não 

precisava 
deixar 
o país. 

Saiu para 
fazer 

currículo" 

"Lula, 
quando ficava 
preso, saía do 
prédio para 

almoçar com 
policiais no 
restaurante 

Ferramenta" 

CENTRO: 221-4499 • COPACABANA: 255-1895 • IPANEMA: 521-1188 • TIJUCA: 264-4893 
MÉIER: 593-4048 • BARRA: 494.2137 • NOVA IGUAÇU: 768-3673 • NITERÓI: 710.7401 

FINANCIADO POR: 

soletur 

    

   

113) 

    

Em turismo a número 1 

      

Paulo: morte não reconhecida 


