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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas

atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa

Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face de:

1. UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, com

endereço para citações na Avenida Paulista, nº 1.842, 20º andar, Cerqueira César,

CEP 01310-200, nesta Capital, podendo vir a integrar o pólo ativo dessa ação,

dependendo da postura que assumir quando de sua citação;

2. CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, brasileiro, militar

reformado, residente e domiciliado em Brasília – DF, à Qd SHIN Ql. 04,

Conjunto 04, Casa 05, inscrito no CPF/MF sob o nº 027467357-68; e de

3. AUDIR SANTOS MACIEL, brasileiro, militar reformado,

residente e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, à Rua Hugo Panasco Alvim, 320,

inscrito no CPF/MF sob o nº 128.887.377-87;

pelas razões que seguem.

1. HISTÓRICO

Ao longo dos últimos anos, o Ministério Público Federal em São Paulo

vem atuando na implementação de medidas necessárias à consolidação do regime

democrático após o regime militar que vigorou no Brasil de 1964 a 1985.

Em setembro de 1999, foi instaurado na Procuradoria da República em

São Paulo o Inquérito Civil Público nº 06/99, a partir de representação da

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. O motivo foi a

extrema demora nas providências de identificação das ossadas de militantes

políticos exumadas em vala clandestina no Cemitério de Perus, nesta capital.

Fora descoberto em 1990 que vários “terroristas” estariam inumados

na mencionada vala clandestina, juntamente com mais de mil outras ossadas,

provavelmente de indigentes. Promovida a abertura da vala, alguns militantes

foram identificados de pronto pela equipe de médicos legistas. Entretanto,

transcorrido pouco tempo, os trabalhos foram interrompidos e as ossadas

permaneceram no aguardo de providências. Foi quando os familiares fizeram seu

primeiro contato solicitando o auxílio do Ministério Público Federal, dando

origem ao inquérito mencionado.
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Assim, a atuação ministerial iniciou-se de maneira restrita à

identificação de ossadas. Entretanto, a cada providência destinada a esse fim, a

cada ossada entregue aos familiares respectivos, verificava-se o amplo

desrespeito a direitos fundamentais individuais e coletivos, seja pela falta de

informações sobre as circunstâncias das mortes e das ocultações de cadáver, seja

pela inexistência de responsabilização dos agentes públicos autores desses graves

delitos.

De fato, o integral acesso à verdade vem sendo obstado não só pelo

sigilo a que ainda estão submetidos muitos dos documentos do período, como

também pela omissão da União Federal na instituição de mecanismos efetivos de

apuração dos fatos, como Comissões de Verdade.

Note-se que, em 02 de novembro de 2005, o Comitê de Direitos

Humanos da ONU (artigo 40 do Pacto de Direitos Civis e Políticos) recomendou
ao Brasil que tornasse públicos os documentos relevantes sobre os abusos de

direitos humanos, bem como considerasse a responsabilização dos crimes

cometidos durante a ditadura militar.

O prazo esgotou-se em novembro de 2006, tendo o Procurador-Geral

da República notificado o Presidente da República (doc. 01 - ofício PGR/GAB

1.143/2006). Entretanto, não foi implementada a recomendação, salvo a

publicação do livro Direito à Memória e à Verdade
1
, que traz relatos

importantes, mas quase sempre não elucidativos das circunstâncias em que

praticados os ilícitos.

Vale dizer, a incompletude da publicação oficial revela que as

autoridades civis de direitos humanos do Poder Executivo federal desconhecem o

conteúdo de documentos que revelariam integralmente a verdade.

Ainda assim, é forçoso reconhecer o valioso avanço que a publicação

do relatório representa, pois permite identificar, ao menos parcialmente, algumas

datas e nomes das pessoas mortas sob a responsabilidade das Forças Armadas.

Permite, especialmente, comprovar que alguns órgãos de repressão tornaram-se

verdadeiros centros de terror e de violação da integridade física e moral das

pessoas humanas.

Dando prosseguimento, portanto, ao desenvolvimento de sua missão

constitucional, o Ministério Público Federal realizou, nos dias 24 e 25 de maio de

2007, o Debate Sul-americano sobre Verdade e Responsabilidade, no município

1
 BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Políticos. Direito à Memória e à Verdade. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2007.
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de São Paulo2.  Com a presença de autoridades e juristas do Brasil, do Peru, do
Chile e da Argentina, o Debate culminou com a aprovação da Carta de São Paulo.
Conforme o texto parcial transcrito no preâmbulo desta inicial, a Carta aponta a
grave omissão do sistema de justiça e do governo brasileiros em cumprirem as
obrigações constitucionais e internacionais de promoção dos direitos humanos na
transição do período de ditadura para o democrático (inteiro teor da Carta
constante do doc. 02 anexo).

Finalmente, o professor Fábio Konder Comparato representou à
Procuradoria da República em São Paulo em 2007 para a adoção de medidas que
visem à aplicação do dever de regresso pelo Estado brasileiro em face dos
causadores dos danos que geraram o pagamento das indenizações previstas na Lei
nº 9.140/95. Diz o Prof. Comparato:

Com efeito, a responsabilização dos agentes é uma das medidas
indispensáveis. Isto, entretanto, pode parecer inusitado, pois foi construído no
imaginário de parte significativa da população um senso de impossibilidade e

2 Debate realizado por meio da Escola Superior do Ministério Público da União, com o apoio da
Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, da Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, do International Center for Transitional

Justice, do Centro pela Justiça e Direito Internacional, da Associação Nacional dos Procuradores da
República e da Fundação Pedro Jorge de Melo e Silva.
3 Trechos da representação feita por Fábio Konder COMPARATO ao Ministério Público Federal em São
Paulo, autuada sob nº 1.34.0008.495/2007-56 e que deu origem à presente ação civil pública - doc. 03.
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desnecessidade de promoção da justiça, principalmente por força da Lei nº
6.683/79 – Lei da Anistia. Todavia, é inelutável que a Constituição brasileira e o
direito internacional dos direitos humanos impõem uma reversão na política do
esquecimento e da impunidade, conforme, aliás, será exaustivamente
demonstrado no corpo desta inicial.

Por isso, o Ministério Público Federal vem prosseguindo na adoção de
providências para a abertura de arquivos, a revelação de informações mantidas
sob sigilo, a adequada reparação das vítimas e a promoção da justiça em face dos
perpetradores de graves violações aos direitos humanos. Uma dessas medidas é a
propositura da presente ação civil pública.

Nesta, trata-se, em particular, do funcionamento do Destacamento de
Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna
(DOI/CODI) do II Exército, sediado em São Paulo, que se caracterizou por ter
sido um dos principais locais de prática de tortura e perpetração de homicídios e
desaparecimentos forçados por agentes estatais na história do País.

Frise-se que esta ação não esgota os esforços de apresentar ao
Judiciário pedidos de concretização do direito à verdade e de responsabilização
pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, conforme se enfatizará mais
adiante.

2. DO OBJETO DA AÇÃO

CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA e AUDIR SANTOS
MACIEL foram comandantes do DOI/CODI do II Exército, sediado nesta cidade
(São Paulo), no período de 1970 a 1976.

Nessa função, comandaram em São Paulo as ações de repressão à
dissidência ao governo militar que assumiu o poder no Brasil em 1964. Sob a
chefia dos réus, o DOI/CODI tornou-se triste referência na prática de prisões
ilegais, torturas, homicídios, desaparecimentos forçados e ocultações de
cadáveres.

É fato notório que o DOI/CODI de São Paulo foi um órgão do
Exército Brasileiro encarregado de coordenar em São Paulo a violenta
repressão à oposição ao governo militar, com a prática de diversos atos
ilícitos, principalmente prisões ilegais, tortura, homicídios e
desaparecimentos forçados.
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Estudo das próprias Forças Armadas (doc. 04)4 indica que o
DOI/CODI do II Exército em cerca de sete anos (1970-1977) deteve 6.897
cidadãos, sendo:

a) “presos diretamente pelo DOI”: 2.541;
b) “presos recebidos de outros órgãos”: 914;
c) “elementos que prestaram decls e foram liberados”: 3.442.

Desses, segundo o estudo, 54 foram mortos no próprio DOI de São
Paulo e 542 “encaminhados a outros órgãos”, muitas vezes outros DOI/CODI e
demais órgãos de repressão, nos quais as pessoas presas nessas condições
terminaram vitimadas fatalmente.

Com base no relatório oficial da Presidência da República,
divulgado no livro Direito à Memória e à Verdade, pôde-se identificar,
entretanto, 64 casos de mortos e desaparecidos pelo aparato do DOI/CODI de São
Paulo (inclusive por seus agentes em diligência), ao tempo em que os réus foram
comandantes:

I – Sob o comando do réu CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA:

1. EDSON NEVES QUARESMA, desaparecido5 desde 05/12/1970;

2. YOSHITANE FUJIMORI, desaparecido desde 05/12/1970;

3. RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA, desaparecido desde 05/01/1971;

4. ABÍLIO CLEMENTE FILHO, desaparecido desde 10/04/1971;

5. JOAQUIM ALENCAR DE SEIXAS, morto em 17/04/1971;

6. DIMAS ANTÔNIO CASEMIRO, desaparecido desde 17 ou 19/04/1971;

7. ALUÍZIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA, desaparecido desde
09/05/1971;

8. LUIZ ALMEIDA ARAÚJO, desaparecido desde 19/07/1971;

9. LUIS EDUARDO DA ROCHA MERLINO, desaparecido desde 19/07/1971;

10. ANTÔNIO SERGIO DE MATTOS, desaparecido desde 23/09/1971;

4 PEREIRA, Freddie Perdigão. O Destacamento de Operações de Informações (DOI) – Histórico Papel

no Combate à Subversão – Situação Atual e Perspectivas. Monografia. Escola de Comando e Estado
Maior do Exército, Rio de Janeiro, 1977, p. 30. Encartada no Anexo VI à Representação Criminal nº 4-0,
do Superior Tribunal Militar, relativo ao “Caso Riocentro”.
5 Note-se que para efeitos desta ação foram considerados “desaparecidos” todos aqueles para os quais não
foram, até a presente data, identificados cadáveres ou restos mortais. Esse conceito não é coincidente com
o utilizado pelos movimentos sociais, que reputam “mortos” aqueles casos em que foram localizados
atestados de óbitos (mesmo com nome falso) ou outros elementos de “convencimento” à família da
ocorrência do falecimento.
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11. EDUARDO ANTÔNIO DA FONSECA, desaparecido desde 23/09/1971;

12. MANUEL JOSÉ NUNES MENDES DE ABREU, desaparecido desde
23/09/1971;

13. JOSÉ ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA, desaparecido desde
04/11/1971;

14. AYLTON ADALBERTO MORTATI, desaparecido desde 04/11/1971;

15. FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, desaparecido desde 05/11/1971;

16. FLÁVIO DE CARVALHO MOLINA, morto em 07/11/1971;

17. JOSÉ MILTON BARBOSA, desaparecido desde 05/12/1971;

18. HIROAKI TORIGOE, desaparecido desde 05/01/1972;

19. ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, morto em 20/01/1972;

20. GELSON REICHER, desaparecido desde 20/01/1972;

21. HELCIO PEREIRA FORTES, morto em 28/01/1972;

22. FREDERICO EDUARDO MAYR, morto em 24/02/1972;

23. LAURIBERTO JOSÉ REYES, desaparecido desde 27/02/1972;

24. ALEXANDER JOSÉ IBSEN VOERÕES, morto em 27/02/1972;

25. RUI OSVALDO AGUIAR PFUTZENREUTER, morto em 15/04/1972;

26. GRENALDO DE JESUS DA SILVA, desaparecido desde 30/05/1972;

27. ANA MARIA NACINOVIC CORREA, morta em 14/06/1972;

28. IURI XAVIER PEREIRA, morto em 14/06/1972;

29. MARCOS NONATO DA FONSECA, morto em 14/06/1972;

30. JOSÉ JULIO DE ARAÚJO, morto em 18/08/1972;

31. LUIZ EURICO TEJERA LISBÔA, morto em 09/1972;

32. ANTONIO BENETAZZO, morto em 30/10/1972;

33. JOÃO CARLOS CAVALCANTI REIS, morto em 30/10/1972;

34. CARLOS NICOLAU DANIELLI, morto em 30/12/1972;

35. ARNALDO CARDOSO ROCHA, morto em 15/03/1973;

36. FRANCISCO EMMANUEL PENTEADO, morto em 15/03/1973;

37. FRANCISCO SEIKO OKAMA, morto em 15/03/1973;

38. ALEXANDRE VANUCCHI LEME, morto em 17/03/1973;



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

8

39. RONALDO MOUTH QUEIROZ, desaparecido desde 06/04/1973;

40. EDGARD DE AQUINO DUARTE, desaparecido desde 06/1973;

41. LUIZ JOSÉ DA CUNHA, morto em 13/07/1973;

42. HELBER JOSÉ GOMES GOULART, morto em 16/07/1973;

43. PAULO STUART WRIGTH, desaparecido desde 09/1973;

44. EMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS, desaparecido desde 04/09/1973;

45. MANOEL LISBÔA DE MOURA, desaparecido desde 04/09/1973;

46. SÔNIA MARIA DE MORAES ANGEL JONES, morta em 30/11/1973 e

47. ANTÔNIO CARLOS BICALHO LANA, morto em 30/11/1973.

II – Sob o comando do réu AUDIR DOS SANTOS MACIEL:

1. DAVID CAPISTRANO DA COSTA, desaparecido desde 16/03/1974;

2. JOSÉ ROMAN, desaparecido desde 16/03/1974;

3. JOÃO MASSENA MELO, desaparecido desde 03/04/1974;

4. LUIZ IGNÁCIO MARANHÃO FILHO, desaparecido desde 03/04/1974;

5. WALTER DE SOUZA RIBEIRO, desaparecido desde 03/04/1974;

6. IEDA SANTOS DELGADO, desaparecida desde 11/04/1974;

7. ANA ROSA KUCINSKI SILVA, desaparecida desde 22/04/1974;

8. WILSON SILVA, desaparecido desde 22/04/1974;

9. ISSAMI NAKAMURA OKANO, desaparecido desde 14/05/1974;

10.  ÉLSON COSTA, desaparecido desde 14/01/1975;

11.  HIRAN DE LIMA PEREIRA, desaparecido desde 15/01/1975;

12.  JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, morto em 08/08/1975;

13.  JOSÉ MAXIMINO DE ANDRADE NETTO, morto em 18/08/1975;

14.  JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA, desaparecido desde 29/09/1975;

15.  VLADIMIR HERZOG, morto em 25/10/1975;

16.  NEIDE ALVES DOS SANTOS, desaparecida desde 07/01/1976; e

17.  MANOEL FIEL FILHO, morto em 17/01/1976.
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Todos os 64 casos ora relacionados foram reconhecidos pela Comissão
Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República,
originando o pagamento de indenizações pela ré União Federal aos parentes das
vítimas, na forma prevista na Lei nº 9.140/956.

A presente ação tem por objetivo a defesa dos direitos constitucionais
dos cidadãos à verdade, à moralidade e à probidade, mediante a defesa do regime
democrático e do patrimônio público e social. A matéria de fundo repousa nas
graves violações aos direitos humanos perpetradas no âmbito do DOI/CODI
paulista, a responsabilidade dos réus perante a sociedade, a omissão das Forças
Armadas em revelar tais fatos e da Advocacia-Geral da União em exercer o
direito (rectius: dever) de regresso pelas indenizações que o Tesouro Nacional
suportou.

Frise-se que a mera passagem institucional de um governo de exceção
para um democrático não é suficiente para reconciliar a sociedade e sepultar as
violações aos direitos humanos. A denominada justiça transicional7 – conjunto de
medidas consideradas necessárias para a superação de períodos de graves
violações a direitos humanos ocorridos no bojo de conflitos armados (v.g.,
guerras civis) ou de regimes autoritários (ditaduras) – implica na adoção de
medidas tendentes a:

a) esclarecer a verdade, tanto histórica (a que se considera obtida
mediante Comissões de Verdade) quanto judicial (obtida no bojo
de ações judiciais), procedendo-se à abertura dos arquivos estatais
relacionados ao período de exceção;

b) realizar a justiça, mediante a responsabilização dos violadores de
direitos humanos, notadamente os autores de crimes considerados
como de lesa-humanidade; e

c) promover a reparação dos danos às vítimas.

Esses são, portanto, os três princípios básicos: verdade, justiça e
reparação8. A concretização desses princípios é indispensável para a consecução

6 Exceção é o caso de JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, cujo processo não culminou no pagamento de
indenização, em decorrência, unicamente, da inexistência de parentes legalmente habilitáveis (vide p.
401/402, do livro Direito à Memória e à Verdade).
7 Vide Relatório do Secretário Geral da ONU ao Conselho de Segurança nº S/2004/616, datado de 23 de
agosto de 2004: The rule of law and transicional justice in conflict and post-conflict societies. Disponível
em<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement>. Acesso
em 14 de março de 2008.
8 Há, ainda, outras medidas, tais como reforma institucional das Forças Armadas, órgãos policiais e

serviços de segurança, para adequá-los à pauta axiológica do regime de um Estado Democrático de
Direito, fundado no respeito aos direitos fundamentais e instituição de espaços de memória. Vide
BLICKFORD, Louis. Transicional Justice (verbete). In The Encyclopedia of Genocide and Crimes
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do objetivo da não-repetição.  De fato, as medidas de justiça transicional são

instrumentos de prevenção contra novos regimes autoritários partidários da

violação de direitos humanos como medidas institucionais, especialmente por

demonstrar à sociedade que esses atos em hipótese alguma podem ficar impunes.

Nesse sentido, reforçam a cidadania e a democracia pela valorização da verdade e

da reparação, bem como pelo repúdio à cultura da impunidade e do segredo.

Aliás, é notório que o uso da tortura e da violência como meios de

investigação ainda hoje pelos aparatos policiais brasileiros decorre – em grande

medida – dessa cultura da impunidade. A falta de responsabilização dos agentes

públicos que realizaram esses atos no passado inspira e dá confiança aos atuais

perpetradores.

Esta ação se insere nas frentes acima referidas. É instrumento de
produção da verdade, da justiça e da reparação.

O primeiro item do pedido tem por objeto a declaração judicial do
dever da ré União Federal de revelar o nome de todas as vítimas do DOI/CODI

de São Paulo (não só de homicídio ou desaparecimento), as circunstâncias de

suas prisões e dos demais atos de violência que sofreram, bem como de tornar

públicos todas as informações e documentos relacionados ao funcionamento do

órgão.

O segundo requerimento pretende a declaração judicial da omissão
da União Federal em agir para a busca da reparação regressiva dos danos que

suportou em relação às vítimas da repressão à dissidência política, na forma da

Lei nº 9.140/95.

Os terceiro e quarto itens do pedido objetivam a declaração judicial
da responsabilidade pessoal dos réus USTRA e MACIEL pelo funcionamento

do DOI-CODI de São Paulo como um centro de prisões ilegais, torturas,

homicídios e desaparecimentos forçados. E ainda, que os réus são responsáveis

(não-exclusivamente, porém) pelos atos de violência que culminaram na morte ou

desaparecimento dos cidadãos acima relacionados, sem prejuízo da competência

criminal para as eventuais persecuções penais (das quais, obviamente, não se trata

nesta ação).

A ação objetiva também a definição da responsabilidade subjetiva
dos réus USTRA e MACIEL pelos atos ilícitos que culminaram em danos à

coletividade, além daqueles suportados pelas vítimas e seus familiares. Em

conseqüência disso, visa fixar suas respectivas responsabilidades em reparar os

Against Humanity, Macmillan Reference USA, 2004. Reproduzido em

<http://www.ictj.org/static/TJApproaches/WhatisTJ/macmillan.TJ.eng.pdf>. Acesso em 18/4/2008.
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danos morais coletivos e suportar regressivamente os ônus financeiros

assumidos objetivamente pela União na forma da Lei nº 9.140/95, conforme o

mandamento do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Busca-se, finalmente, dada a gravíssima conduta dos réus USTRA e

MACIEL no exercício de cargo público federal, suas condenações a não mais
exercerem qualquer função pública.

Embora nesta ação CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA e

AUDIR SANTOS MACIEL sejam os únicos réus pessoas físicas, eles com

certeza não são os exclusivos responsáveis pelos ilícitos relativos às prisões

legais, torturas, homicídios e desaparecimentos ocorridos no DOI/CODI do II

Exército. Mas eles figuram no topo da cadeia hierárquica e, por isso, além de suas

condutas adquirirem maior relevância (seja pelos atos comissivos como também

pela omissão em reprimir os ilícitos), seus nomes são passíveis de identificação

imediata.

Os demais agentes públicos que participaram das barbaridades

perpetradas naquele estabelecimento serão demandados em ações autônomas, na

medida em que forem identificadas suas condutas. Essa tarefa é bastante delicada,

pois, em vários casos, graças à ré União, por meio de seus órgãos e agentes

ligados às Forças Armadas, são escassas as informações detalhadas, como por

exemplo, as relativas aos nomes de cada um dos agentes envolvidos nas

diligências de prisão e interrogatório que freqüentemente levaram à morte do

preso.

De qualquer maneira, a ação ora proposta volta-se – em relação às

pessoas físicas – para as condutas de comando do órgão que se notabilizou pela

prática reiterada, ampla e sistemática de prisões ilegais, torturas, homicídios e

desaparecimentos forçados. Essa responsabilidade transcende à dos demais

agentes, pois, na condição de superiores hierárquicos, tinham o dever de não só

se eximir de praticar atos ilegais, como também de vigiar e punir os subordinados

que transgredissem o ordenamento jurídico, perpetrando tão graves violações à

dignidade da pessoa humana. USTRA e MACIEL, aliás, estão entre os principais

agentes públicos que comandaram e disseminaram a violenta repressão militar à

dissidência política no Brasil.

Anote-se, também, que outros dois responsáveis pela prática em larga

escala da violência no DOI/CODI já estão falecidos: o Comandante do II

Exército General EDNARDO D’AVILLA MELLO e o subcomandante do órgão

Capitão DALMO CIRILLO.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

12

3. DO CONTEXTO FÁTICO: OS DOI/CODI

Entre 1964 e 1985, período em que o Brasil foi governado por uma

ditadura militar, houve persistente reação de parcela da sociedade civil ao regime

autoritário. Havia vários grupos de oposição – inclusive armada – ao governo.

Assim, especialmente a partir de 1968 (mas não exclusivamente após essa data),

as Forças Armadas enveredaram por uma repressão violenta aos dissidentes

políticos.

Nesse contexto, os órgãos de repressão cometeram aproximadamente

cinco centenas de homicídios e desaparecimentos forçados. Ademais, em torno de

30 MIL pessoas em todo o país foram vítimas de prisão ilegal e torturas
9
.

A repressão militar à dissidência política foi coordenada pelas Forças

Armadas e compreendia órgãos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da

Polícia Federal e das polícias estaduais. O marco do início da escalada repressiva

foi a oficialização, em julho de 1969, em São Paulo, de uma operação com o

objetivo de coordenar esses “serviços”. Era a denominada “Operação

Bandeirante” (OBAN), chefiada pelo Comandante do II Exército, General

Canavarro Pereira.

Em seguida, e diante do “sucesso” da OBAN na repressão, o seu

modelo foi difundido pelo regime militar a todo o País. Nasciam, então, os DOI-

CODI, no âmbito do Exército:

O comando dos Destacamentos de Operações de Informações do

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI/CODI) por oficiais do Exército é

afirmado pelo próprio réu USTRA em seu livro A verdade sufocada: a história

que a esquerda não quer que o Brasil conheça
11

.

9
 Número obtido com base nos procedimentos deferidos pela Comissão de Anistia do Ministério da

Justiça e pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República e

demais aspectos mencionados no item 4 desta inicial.
10

 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos

Políticos. Op. cit., p. 23.
11

 In USTRA, Carlos Alberto Brilhante. A verdade sufocada: a história que a esquerda não quer que o

Brasil conheça. Brasília: Editora Ser, 2006, p. 10 e 285.
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Eram órgãos do Exército, mas em sua estrutura operacional havia
membros das demais Forças Armadas e também investigadores e delegados de
polícia civil, policiais militares e policiais federais. Sua função era unificar as
atividades de informação e repressão política12. Em suma, os DOI/CODI eram
órgãos federais, que funcionavam sob direção do Exército, com servidores
federais e estaduais requisitados13.

O DOI/CODI de São Paulo deixou a herança de mais de 6.000 vítimas
de prisão, todas talvez torturadas, e de mais de 60 mortes (vide doc. 04). Para esta
ação, são considerados 64 casos descritos no relatório oficial da Presidência da
República Direito à Verdade e à Memória. Esse relatório foi elaborado a
partir da apreciação dos pedidos de reparação de danos formulados por
familiares na forma da Lei nº 9.140/95. Consta ali o reconhecimento da
prática de HOMICÍDIOS, DESAPARECIMENTOS e TORTURAS pelos
agentes do DOI/CODI-SP, nos períodos de comando dos réus USTRA e
MACIEL.

Para dar a dimensão da gravidade dos fatos, apresenta-se, a seguir, a
transcrição de alguns dos casos. Em relação aos demais, os subscritores desta
inicial reportam-se ao relatório da Presidência da República Direito à Memória e

à Verdade
14, do qual se extraíram cópias das páginas pertinentes às vitimas aqui

mencionadas, ora juntadas como doc. nº 05, o qual se requer seja considerado
parte integrante desta petição.

12 Em O Livro Negro do Terrorismo no Brasil, a criação dos DOI/CODI está assim relatada: “Em julho de
1969, o Governo ... baixou novas diretrizes.  Esse documento, denominado Diretrizes para a Política de
Segurança Interna, atribuía um papel preponderante aos comandantes militares de área, quanto ao
planejamento e à execução das medidas anti-subversivas, e considerava indispensável a integração de
todos os organismos responsáveis por essa área. (...) Fruto desses estudos, que tiveram como base a
experiência da “Operação Bandeirantes”, recém-constituída, foi determinado o estabelecimento, nos
Exércitos e nos Comandos Militares, de um Centro de Operações de Defesa Interna (CODI).” In GRUPO
DE PESQUISADORES ANÔNIMOS; COUTINHO, Sergio Augusto de A. Coord. Rio de Janeiro, 2005,
p. 450.  Note-se que  O Livro Negro do Terrorismo do Brasil é resultado da pesquisa e narrativa de ex-
integrantes dos serviços de repressão política no Brasil, conforme apresentação da versão consultada e
confirmado pela imprensa (CORREIO BRASILIENSE. Livro secreto do Exército é revelado. Reportagem
de Lucas Figueiredo. 15 de abril de 2007). Inteiro teor do “Livro” recebido pela Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão – PFDC / PGR.
13 No livro Brasil Nunca Mais, consta: “O DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações –
Centro de Operações de Defesa Interna), surgiu em janeiro de 1970, significando a formalização, no
Exército, de um comando que englobava as outras duas Armas. Em cada jurisdição territorial, os CODI
passaram a dispor do comando efetivo sobre todos os organismos de segurança existentes na área, sejam
das Forças Armadas, sejam das polícias estaduais e federais.” In ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO.
Petrópolis: Editora Vozes, 1985, p. 73-74.
14 BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos. Op. cit..
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3.1 RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA

3.2 JOAQUIM ALENCAR DE SEIXAS
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3.3 ALUÍZIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA
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3.4 AYLTON ADALBERTO MORTATI
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3.5 HIROAKI TORIGOE
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Hiroaki Torigoe é ainda um desaparecido político. Seus restos mortais

não foram identificados, embora existam notícias de sepultamento, com nome

falso, no Cemitério de Perus. Diversas iniciativas do Ministério Público Federal

em localizar a sepultura restaram infrutíferas.

3.6 FREDERICO EDUARDO MAYR
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3.7 CARLOS NICOLAU DANIELLI



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

20



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

21

3.8 ALEXANDRE VANNUCHI LEME
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3.9 EDGARD DE AQUINO DUARTE
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3.10 LUIZ JOSÉ DA CUNHA

15 O reconhecimento da ossada de Luiz José da Cunha, em 2006, pelo Instituto Médico Legal de São
Paulo, somente foi concluído após a intervenção do Ministério Público Federal e a realização de exames
de DNA através da empresa Genomic.
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3.11 HELBER JOSÉ GOMES GOULART
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3.12 PAULO STUART WRIGTH

3.13 / 3.14 EMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS e MANOEL

LISBÔA DE MOURA
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3.15 SÔNIA MARIA DE MORAES ANGEL JONES
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3.16 IEDA SANTOS DELGADO

16 Sônia foi casada com Stuart Edgar Angel Jones, militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro
(MR-8), cujo desaparecimento é reconhecido como sendo de responsabilidade dos órgãos de repressão
política no Rio de Janeiro/RJ, em agosto de 1971.
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3.17 ÉLSON COSTA
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3.18 HIRAN DE LIMA PEREIRA

3.19 JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA
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3.20 VLADIMIR HERZOG
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3.21 NEIDE ALVES DOS SANTOS
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3.22 MANOEL FIEL FILHO

17
 Em realidade, o processo judicial cível proposto pela família na Justiça Federal de São Paulo indica que

o IPM concluiu por “auto-estrangulamento” com as meias.
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4. DA PERPETRAÇÃO DE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Embora a presente ação seja estritamente de natureza cível, é relevante

destacar que os atos ilícitos perpetrados pelos réus USTRA e MACIEL

caracterizam crimes contra a humanidade. Nessa qualidade, merecem máximo

repúdio pelo sistema judicial, como forma não só de reparo às vítimas, mas acima

de tudo para prevenir que episódios dessa estirpe se repitam no futuro.

Outra conseqüência dessa qualificação é a de que os autores de crimes

contra a humanidade não podem se beneficiar de institutos como a prescrição e

anistia, mesmo quando previstos em normas internas. Esses dois temas serão

abordados em tópicos específicos.

O desenvolvimento normativo do conceito de crime contra a
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humanidade teve início em 1907, com a Convenção de Haia sobre Guerra

Terrestre, que funda-se no respeito a princípios humanitários  Em um de seus

considerandos deixa claro 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”
18

.

O Brasil ratificou tal documento em 02.01.1914 e o promulgou por

meio do Decreto 10.719, de 04.02.1914. Logo, desde então admite os princípios
de direito internacional como fonte normativa e compromete-se com sua

observância.

A expressa punição dos crimes contra humanidade foi prevista, pela

primeira vez, no artigo 6.c do Estatuto do Tribunal de Nuremberg
19

. Foram

qualificados como crimes dessa qualidade os atos desumanos cometidos contra
a população civil, a perseguição por motivos políticos, o homicídio, o
extermínio e a deportação, dentre outros.

A definição de crimes contra a humanidade do Estatuto do Tribunal de

Nuremberg foi ratificada pela Organização das Nações Unidas em 11 de

dezembro de 1946, quando a Assembléia Geral confirmou “os princípios de

Direito Internacional reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg e as

sentenças de referido Tribunal”, através da Resolução n.º 95
20

.

Note-se que o Brasil assinou a Carta das Nações Unidas (tratado que

instituiu a ONU) em 21 de julho de 1945 e a ratificou em 21 de setembro de

1945. Portanto, à época da edição da Resolução n.º 95 acima citada, este país já

havia afirmado, mais de uma vez
21

, estar comprometido com o “respeito às

obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional”

(considerandos da Carta). Afirmou também que cumpriria as obrigações ali

constantes, na qualidade de membro das Nações Unidas, todas voltadas a evitar

sofrimentos à humanidade e a garantir o respeito aos direitos fundamentais do

homem.

Dessa forma, o Brasil reconhece – e tem integrado ao seu sistema

jurídico – o conceito de crime contra a humanidade.

Os crimes contra a humanidade não reclamam uma tipificação penal

18
 Tradução livre. Texto original constante do doc. nº 06.

19
 Disponível em: <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_1_1950.pdf>.

Acesso em 24 de set. 2007.
20

 Tradução livre do texto. Resolução n.º  95 (I), 55ª reunião plenária de 11 de dezembro de 1946.

Disponível em:

<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/036/55/IMG/NR003655.pdf?OpenElement>.

Acesso em 24 de set. 2007.
21

 Ratificação da Convenção de Haia, em 1914, e da Carta das Nações Unidas, em 1945.
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inovadora. Em regra, são crimes já tipificados nos Códigos Penais de cada país,
cujas consumações e motivações são vinculadas a uma política de governo de
ataque ou perseguição a segmentos da população civil.

Não há, portanto, tipos penais exclusivos do crime de lesa-
humanidade. Por exemplo, a realização da figura do homicídio pode implicar na
prática de um crime de lesa-humanidade, desde que perpetrado no bojo de um
ataque sistemático contra uma população civil, em tempos de guerra ou de paz.

 Vale dizer, o direito internacional humanitário e o direito internacional
dos direitos humanos não instituíram figuras específicas que tipifiquem o crime
de lesa-humanidade, mas sim qualificaram que determinadas condutas, quando
perpetradas no contexto específico já mencionado, assumem essa dimensão.

Frise-se que não é necessária a ocorrência de um genocídio, mas
apenas que determinado segmento social seja alvo de repressão específica.

Em resumo, e reassumindo a descrição histórica da evolução
conceitual do instituto, o crime de lesa-humanidade é, segundo a ONU, qualquer
ato desumano cometido contra a população civil, no bojo de uma

perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos22.

Esse conceito veio a ser confirmado pelos Estatutos dos Tribunais
Penais Internacionais para a ex- Iugoslavia (25 de maio de 1993, artigo 5) e
Ruanda (8 de novembro de 1994, artigo 3)23.

Por sua vez, o artigo 7 do Estatuto de Roma (17 de julho de 1998), que
criou o Tribunal Penal Internacional – ratificado e promulgado pelo Brasil em
2002,24 – conceituou que:

 

22 Definição do Tribunal de Nuremberg, ratificado pelas Nações Unidas através da Resolução nº 95.
23 Disponíveis, respectivamente, em: <http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm>, acesso em 24 de
setembro. 2007; e <http://69.94.11.53/ENGLISH/Resolutions/S-RES-955(1994)Espanol.pdf>, acesso em
24 de setembro 2007.
24 Cf. Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.
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Esses atos normativos revelam, portanto, que crimes contra a

humanidade são caracterizados pela prática de atos desumanos, como o

homicídio, a tortura, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e os

desaparecimentos forçados, cometidos em um contexto de ataque

generalizado e sistemático contra uma população civil, em tempo de guerra

ou de paz. Essa é a definição adotada, inclusive, pela CORTE

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS26, cuja jurisdição é
reconhecida pelo Estado brasileiro (Decreto nº 4.463/02) e, portanto, vincula
todos os Poderes estatais.

Ressalte-se que é suficiente a prática de apenas um ato ilícito no
contexto apontado, para que ocorra um crime contra a humanidade. É, aliás, o
que decidiu o Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia no caso “Prosecutor Vs.

Dusko Tadic”, ao considerar que “um só ato cometido por um agente no contexto

de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil traz consigo

25 Tradução livre do texto. Disponível em:
<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf>. Acesso em 24 de set 2007.
26 Cf. “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”. “Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y
Costas”. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C, n.º 154. Pár. 96. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.doc>. Acesso em 24 set. 2007.
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responsabilidade penal e individual, e o agente não necessita cometer numerosas

ofensas para ser considerado responsável”27.

Já é possível perceber que a política estatal de reprimir

violentamente qualquer suspeita de dissidência política em relação ao regime
militar ditatorial instaurado no Brasil em 1964 caracteriza o quadro de ataque
sistemático e generalizado contra a população civil.

O período historicamente denominado de “ditadura militar” (1964 a
1985) foi marcado pela supressão de direitos constitucionais, censura,
perseguição política e repressão contra setores da população civil considerados
como opositores do regime. Tudo feito mediante uma série de graves violações
aos direitos humanos, conforme oficialmente reconhecido através dos artigos

8º e 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Lei n.º

9.140/95 e da já referida publicação da Presidência da República Direito à

Memória e à Verdade
28.

No ambiente dos DOI/CODI, os interrogatórios mediante tortura eram
rotina. Ademais, os assassinatos e os desaparecimentos forçados dos presos
tornaram-se habituais29.

A escalada repressiva culminou até o ponto de ser chamada de “anos
de chumbo”. Toda a população, principalmente a urbana, tinha a consciência de
que estava submetida a um forte poder e qualquer reação a ele, ou atitude
tendente a ser interpretada como reação, poderia ser fatal. Tudo isso é notório,
objeto de livros, músicas, filmes, poesias30 e até de relatos de experiências

27 Tradução livre do texto. Cf. “Caso Prosecutor v. Dusko Tadic”, IT-94-1-T, “Opinion and Judgement”. 7
de maio de 1997. Pár. 649. Disponível em: <http://www.un.org/icty/tadic/trialc2/judgement/tad-
tsj70507JT2-e.pdf>. Acesso em 25 set. 2007. Igual entendimento foi posteriormente firmado pelo
Tribunal em “Prosecutor v. Kupreskic”,  IT-95-16-T, “Judgement”. 14 de Janeiro de 2000. Pár. 550,
Disponível em: <http://www.un.org/icty/kupreskic/trialc2/judgement/kup-tj000114e.pdf>. Acesso em 25
set. 2007; e “Prosecutor v. Kordic and Cerkez” 9, IT-95-14/2-T, “Judgement”. 26 de fevereiro de 2001.
Pár. 178. Disponível em: <http://www.un.org/icty/kordic/trialc/judgement/kor-tj010226e.pdf>. Acesso em
25 set. 2007.
28 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos. Op. cit., p. 23.
29 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos. Op. cit., p. 27.
30 Há um vasto material artístico sobre as “dificuldades” desses anos e que dão a exata noção de
perseguição e ataques sistemáticos. A citação, ainda que de alguns, é inviável neste espaço. Como são
sobejamente conhecidos, apenas a título de ilustração, transcreve-se parte dos versos de Affonso Romano
de SANT´ANNA: “[...]Desaparecia-se muito/ naqueles dias./ Ia-se colher a flor oferta/ e se esvanecia./
Eclipsava-se entre um endereço e outro/ou no táxi que se ia./ Culpado ou não, sumia-se/ ao regressar do
escritório ou da orgia./ Entre um trago de conhaque/ e um aceno de mão, o bebedor sumia./ Evaporava o
pai/ ao encontro da filha que não via./ Mães segurando filhos e compras,/ gestantes com tricots ou grupos
de estudantes/ desapareciam./ Desapareciam amantes em pleno beijo/ e médicos em meio à cirurgia./
Mecânicos se diluíam/ - mal ligavam o tôrno do dia./ Desaparecia-se./ Desaparecia-se muito/ naqueles
dias./ [...] Até deputados e presidentes esvaneciam./ Sacerdotes, igualmente, levitando/ iam, rarefeitos,
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vividas contados de pais para filhos em segredo, como se ainda temessem ser
identificados como opositores. Não há dúvidas, realmente, de que houve no
Brasil uma perseguição generalizada e ataques sistemáticos à população civil que
discordava ou parecia demonstrar que discordava do regime vigente.

Muito embora o Brasil não tenha até hoje aberto plenamente os
arquivos relativos a essa repressão e tampouco tenha conhecido uma Comissão de
Verdade que pudesse dimensionar o número real de crimes praticados, alguns
dados estão disponíveis. Por exemplo, a Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça, instituída pela Medida Provisória nº 2.151, de 2001, já concedeu, até o
final do ano de 2007, indenizações a 24.560 famílias por prejuízos decorrentes da
perseguição política.

Esse total consta de relato enviado em abril de 2008 pela Ministra
Chefe da Casa Civil ao Procurador Geral da República (Aviso nº 225 – Ccivil,
doc. 07). Verifica-se que até o ano de 2007, o número de procedimentos autuados,
pedindo indenização por perseguição política, foi de 60.347. Destes, 37.270
foram analisados, tendo sido indeferidos apenas 12.710. Logo, é possível estimar
que serão formalmente reconhecidas 40.000 pessoas como vítimas diretas da
repressão.

Estudos também demonstram o padrão sistemático dessa perseguição e
ataques. O Projeto “Brasil Nunca Mais”, liderado pela Arquidiocese de São Paulo
e que teve como escopo de pesquisa apenas processos criminais militares que
tramitaram perante o Superior Tribunal Militar, apurou a existência de cerca de
duas mil notícias de torturas a presos políticos. Note-se que esse número é
ínfimo, diante do quadro real de prisões ilegais e não oficializadas perante
qualquer autoridade judiciária. Frise-se que os dados compilados pela
Arquidiocese foram obtidos dos processos criminais movidos contra presos
políticos, nos quais a defesa aproveitava a rara oportunidade de acesso às
autoridades judiciais para denunciar as torturas suportadas pelos réus31.

Houve o caso da Guerrilha do Araguaia, onde toda a população civil
de extensa área rural (englobando os municípios de São Domingos do Araguaia,
São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará, todos no
Pará, e Xambioá e Araguatins, no Tocantins) foi ameaçada, sitiada e em grande
parte encarcerada em campos de prisioneiros do Exército brasileiro32.

constatar no além,/ como os pescadores partiam./ [...] Não, não era fácil ser poeta naqueles dias./ Porque
os poetas, sobretudo/ - desapareciam. [...]”.
31

 In ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Op. cit., p. 86-88.
32 Vide o Relatório Parcial do Ministério Público Federal nos Inquéritos Civis Públicos 1, 3 e 5, todos de
2001, e respectivamente das Procuradorias da República no Pará, em São Paulo e no Distrito Federal
(doc. nº 08). Cf., ainda, MORAIS, Tais; SILVA, Eumano. Operação Araguaia: os arquivos secretos da

guerrilha. São Paulo: Geração Editorial, 2005.
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Vale lembrar, ainda, que parcela expressiva das vítimas de prisões
arbitrárias e torturas prefere manter-se no silêncio, para não recordar os
sofrimentos vividos e reavivar os danos psicológicos decorrentes, mormente
diante do quadro até esta data vigente, de omissão do sistema judiciário brasileiro
em procurar responsabilizar os autores dos delitos.

Em suma, é possível concluir que ao menos 30 mil cidadãos foram
vítimas de prisões ilícitas e torturas pelo sistema de repressão à dissidência
política durante a ditadura militar no Brasil.

Nesse contexto histórico-normativo, os assassinatos, seqüestros e
demais atos de grave violência à pessoa humana praticados pelos agentes dos
órgãos de repressão da ditadura militar revestem a qualidade de crimes contra a
humanidade. Eles foram consumados dentro de um padrão sistemático e

generalizado de prisões e torturas praticadas contra a população civil, por

agentes do Estado brasileiro, sob o comando de oficiais do Exército.

Conforme o corpus iuris do Direito Internacional, um crime contra a
humanidade é em si mesmo uma grave violação aos direitos humanos e afeta toda
a humanidade. Logo, é indispensável a apuração e divulgação desses atos, bem
como a responsabilização dos seus autores. Note-se, inclusive, que a
obrigatoriedade de punição deste crime não é nova. A Assembléia Geral das
Nações Unidas fixou a necessidade de uma investigação rigorosa dos crimes
contra a humanidade, sendo a identificação, detenção, extradição e punição dos
responsáveis,

Disso decorre que a investigação deve ser realizada por todos os meios
legais disponíveis e deve ser orientada a determinar a verdade real e a
responsabilidade de todos os autores intelectuais e materiais dos fatos,
especialmente quando estejam ou possam estar envolvidos agentes estatais34.

33 Tradução livre do texto. Cf. “Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que
hayan cometido crímenes de lesa humanidad”. Resolução n.º 2583 (XXIV), 1834a sessão plenária de 15
de dezembro de 1969. Disponível em:
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/259/73/IMG/NR025973.pdf?OpenElement>.
Acesso em 25 de set. 2007.
34 Cf. Corte Interamericana de Direitos Humanos. “Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil”. Sentença de 4 de
julho de 2006. Série C, n.º 149. Pár. 148. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.doc>. Acesso 24 set. 2007; “Caso
Baldeón García Vs. Perú”. Sentença de 06 de abril de 2006. Série C, n.º 147. Pár. 94. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_147_esp3.doc>. Acesso 24 set. 2007; e “Caso de la
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia”. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Série C, n.º 140. Pár. 143.
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Não se pode olvidar que o esquema de repressão existente no Brasil
era realmente uma decisão de governo35. Foram institucionalizados a prisão, a
tortura, o desaparecimento e os assassinatos de dissidentes políticos. Com efeito,
o governo então vigente não só justificava tais condutas, como valorizava seus
autores36. Assim, os crimes dos agentes públicos tornaram-se prática corrente,
não só contra os opositores do governo vigente, mas também contra pessoas sem
qualquer participação em movimentos de resistência.

Para encerrar as considerações sobre a vinculação do Brasil aos
conceitos e obrigações relacionadas aos crimes contra humanidade, ressalta-se
que, em 1992, o Brasil comprometeu-se expressa e internacionalmente a adotar as
medidas necessárias à prevenção e repressão a violações de direitos humanos.

Ele o fez ao promulgar a Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica) em 6 de novembro de 1992, através do Decreto
n.º 678.  Posteriormente, nos termos do Decreto n.º 4.463, de 8 de novembro de
2002, reconheceu como obrigatória a jurisdição da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.

Uma das obrigações assumidas pelo Brasil, no sempre citado Pacto,
está no seu artigo 2º. Tal obrigação é no sentido de alterar sua legislação interna e
de adotar providências materiais para tornar efetivos os direitos nele

previstos:

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_ing.doc>. Acesso 24 set.
2007.
35 Nem se alegue que isso eliminaria a necessidade de responsabilização dos agentes públicos, que
estariam apenas cumprindo ordens superiores. Nem todos os militares e policiais do período se engajaram
nesse tipo de “trabalho”, mas apenas os afinados com o esquema de repressão vigente e, talvez, mais
indiferentes ao fato de que todo ser humano é titular de direitos fundamentais invioláveis. Na Argentina,
tentou-se a edição de uma lei com a finalidade de eximir os agentes com base no dever de obediência. Foi
a chamada “Lei da obediência devida”, de nº 23.521, de 05 de junho de 1987. Ela foi declarada
inconstitucional pela Suprema Corte de Justiça daquele país.
36 Cfr. GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. O sacerdote e o feiticeiro. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003, em especial p. 387 e seguintes.
37 Diz o artigo 1.1.: “Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas
ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer
outra condição social”. Entre os direitos e liberdades previstos nessa Convenção estão: o direito à
integridade pessoal (art. 5º); o direito à liberdade pessoal (art. 7º) e a proteção da honra e da dignidade
(art. 11); todos minuciosamente descritos em cada um desses artigos entre os quais se aponta, também, o
direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. A violação a tais direitos, num contexto
de perseguição e ataques sistemáticos, generalizados, caracteriza-se com crimes de lesa-humanidade,
conforme já descrito. Mesmo quando a Convenção trata da “suspensão de garantias” (art. 27), “[e]m caso
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Enquanto mantém a atual situação de segredo e de impunidade dos
agentes dos crimes contra a humanidade aqui praticados, o Brasil, por quaisquer
dos Poderes da União, descumpre o seu artigo 2º. Viola, ademais, o direito das
vítimas e da sociedade à proteção judicial contra as violações a direitos humanos
já sofridas, previsto no artigo 25, do mesmo documento38.

O Brasil fez ressalva no sentido de que o reconhecimento da jurisdição
da Corte seria “para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998”. Ocorre que a
própria Corte Interamericana de Direitos Humanos tem reiteradamente fixado que
limitações temporais dessa espécie não eximem os Estados-parte de atuarem

na responsabilização por violações aos direitos humanos perpetradas

anteriormente, quando permanecerem sem investigação e impunes, que é

justamente o caso do Brasil:

de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do
Estado-parte”, ela o faz esclarecendo que “não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos
seguintes artigos: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à
integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 (princípio da legalidade e da
retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19
(direitos da criança), 20 (direito à nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias
indispensáveis para a proteção de tais direitos”.
38 Dispõe o art. 25.1 da Convenção: “PROTEÇÃO JUDICIAL - 1. Toda pessoa tem direito a um recurso
simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a
proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no
exercício de suas funções oficiais.”
39 Tradução livre do texto. Cf. Caso “Las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador”. Sentença de 23 de
novembro de 2004. Série C, n.º 118. Par. 66-68. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_118_esp.doc>. Acesso 24 set. 2007. Destacamos
que no caso concreto de El Salvador, a limitação ratione temporis firmada pelo Estado ressalvava também
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Portanto, a ressalva brasileira é irrelevante, pois mesmo após o
reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos
permaneceu a omissão em apurar, investigar e punir crimes contra a humanidade
consumados durante a ditadura militar.

Como bem aponta CANÇADO TRINDADE, com base em decisão da
Corte Interamericana de Direitos Humanos:

Aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já reconheceu

que a repressão política no Cone Sul implicou em crimes contra a

humanidade e que nenhum Estado pode deixar de investigá-los e

responsabilizar seus autores, sob pena de violação das obrigações

convencionais. Um dos precedentes refere-se à ditadura chilena, no caso

ALMONACID ARELLANO (cópia integral da decisão anexa, doc. 9), que é

em tudo semelhante ao da ditadura no Brasil.

O primeiro grupo de semelhanças reside no aspecto jurídico. No Chile
também houve lei de auto-anistia da ditadura41, bem como alegação de prescrição
de pretensões punitivas. Não obstante, tais elementos foram afastados pela Corte,
pois incompatíveis com a obrigação de sancionamento dos crimes contra a
humanidade (parágrafos 115 a 122 da decisão; nos itens subseqüentes desta
petição o tema será retomado).

O segundo grupo de semelhanças está na questão fática, que levou a
Corte Interamericana de Direitos Humanos a reconhecer que a repressão à
dissidência política nas ditaduras sul-americanas revestiu caráter de perseguição

a jurisdição para os  fatos cujo mero início de execução fosse anterior ao reconhecimento da jurisdição da
Corte. Por esse motivo específico, a decisão final foi pelo reconhecimento da preliminar suscitada, pois os
delitos permanentes também estariam abrangidos pela exceção. No caso brasileiro, porém, houve
limitação temporal apenas para os fatos ocorridos (crimes instantâneos consumados) antes de 10/12/98, o
que não abrange os crimes permanentes cujo início de execução antecede o reconhecimento da jurisdição.
40 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. As três vertentes da proteção internacional dos direitos da

pessoa humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados. São José da Costa
Rica/Brasília: IIDH, CICV e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1996, p. 51.
41 Decreto Ley No. 2.191, de 1978.
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ampla e generalizada, aptas a caracterizar crimes de lesa-humanidade. Senão
vejamos.

ALMONACID ARELLANO foi preso e assassinado pelas forças de
repressão política do CHILE durante a ditadura PINOCHET. A Corte
Interamericana de Direitos Humanos apreciou denúncia de responsabilidade do
Estado chileno pela impunidade relacionada a esse crime em novembro de 2006.
Fixou que:

a) de 11 de setembro de 1973 a 10 de março de 1990 governou o
Chile uma ditadura militar que, dentro de uma política de Estado,
atacou massiva e sistematicamente setores da população civil
(cerca de 33.000 presos) considerados como opositores do regime,
mediante uma série de graves violações aos direitos humanos e ao
direito internacional (item 103 da sentença);

b) ALMONACID ARELLANO era militante do Partido Comunista e
considerado uma ameaça por sua doutrina;

c) a morte de ALMONACID ARELLANO, em 1973, se caracterizou
como um crime de lesa-humanidade, pois a execução extrajudicial
foi cometida por agentes estatais dentro do contexto de ataque
generalizado e sistemático contra setores da população civil, e
violador de uma norma imperativa do direito internacional (itens
99 e 104); e

d) a proibição de cometer crimes de lesa-humanidade é uma norma de
ius cogens (idem).

A situação brasileira pouco difere da chilena:

(i) o País em 1964 sofreu um golpe de Estado (tomada do poder à
margem do Estado de Direito) e passou a ser governado sob um
regime ditatorial militar;

(ii) o Estado democrático constitucional foi suprimido mediante a
outorga de Constituições e Atos Institucionais pelo governo militar;

(iii) com base nesses Atos Institucionais, e principalmente à margem
deles, toda a sorte de direitos individuais fundamentais foi objeto de
diversas violações pelos agentes estatais;

(iv) instituiu-se forte repressão à dissidência política, a cargo das
Forças Armadas e dos aparatos policiais;
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(v) a tortura, o homicídio e o desaparecimento forçado foram práticas
adotadas pelos órgãos de repressão militar e policial, com o
conhecimento e a aceitação das mais altas instâncias do governo;

(vi) em dezembro de 1968 teve início a fase mais severa e violenta da
repressão à dissidência política, com a edição do Ato Institucional nº
5; e

(vii) seguiram-se milhares de casos de detenções irregulares
(aproximadamente 6.000 casos, apenas no DOI/CODI de São Paulo),
bem como interrogatórios mediante tortura que tiveram como saldo
centenas de homicídios e desaparecimentos forçados sem
cumprimento, sequer, das exigências formais fixadas no ordenamento
jurídico imposto pelo próprio governo ditatorial42.

Assim, a exemplo do que ocorreu no Chile e na Argentina,

também no Brasil agentes estatais perpetraram homicídios,

desaparecimentos forçados e atos de tortura que podem ser qualificados

como crimes contra a humanidade, na medida em que consumados no

contexto de um sistemático e generalizado padrão de violência contra a

população civil.

A presente ação, por óbvio, não visa nenhuma condenação

criminal. No entanto, este Juízo cível não estará imune à obrigação de

declarar a existência dos atos ilícitos de homicídio, tortura e

desaparecimento forçado, tendo em vista não só a implementação do

autônomo direito à verdade, como também a responsabilidade civil dos réus

pelos danos que provocaram às vítimas, a seus familiares e à sociedade.

Esse Juízo tem plena competência para apurar e qualificar a conduta
dos réus, pois nada obsta que um juízo cível analise matéria de fato que também
implique em repercussão penal. Haveria vedação apenas se os fatos subjacentes a
esta demanda já tivessem sido provados na esfera penal, conforme dispõe o artigo
935 do Código Civil, o que não ocorreu.

5. DA IMPRESCRITIBILIDADE

Nenhuma das pretensões veiculadas na presente ação civil pública foi
atingida pela prescrição. Senão vejamos.

42
 V.g., o Ato Institucional nº 14 previa a pena de morte em tempos de paz. Não houve nenhuma execução

oficial com base nessa autorização, mas cerca de cinco centenas de execuções extra-oficiais foram
perpetradas pelas forças de repressão.
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5.1. A imprescritibilidade por força da qualificação dos fatos como

crimes contra a humanidade

A qualificação dos atos praticados pelos agentes do DOI/CODI como
crimes contra a humanidade é suficiente para impedir a concretização de qualquer
instituto que possa significar impunidade, conforme preceitua o direito
internacional dos direitos humanos. A Assembléia Geral das Nações Unidas

indicou a existência desse preceito no costume internacional, por meio da

Resolução nº 3.074, editada em 3 de dezembro de 1973. Ao apresentar os
“Princípios de Cooperação Internacional na Identificação, Detenção, Extradição e
Castigo por Crimes de Guerra ou Crimes de Lesa-Humanidade”, declararam as
Nações Unidas:

Tais resoluções da Assembléia Geral da ONU consolidam o direito
internacional sobre a matéria, como observa CARVALHO RAMOS: as

resoluções da Assembléia Geral da ONU são consideradas hoje uma importante

etapa na consolidação de costumes de Direito Internacional dos Direitos

Humanos existentes
44.

A Resolução referida exteriorizou um costume e constituiu uma
verdadeira obrigação erga omnes do direito internacional, ou seja, um dever
aplicável a toda a comunidade de nações, conforme já decidiu a Corte
Internacional de Justiça e destacado por CARVALHO RAMOS:

43 Tradução livre do texto. Disponível em:
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/285/99/IMG/NR028599.pdf?OpenElement>.
Acesso em 25 de set. 2007.
44 CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de
Janeiro: Ed. Renovar, 2005, p.56.
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Repita-se que as decisões da Corte Internacional de Justiça

vinculam o Estado brasileiro, conforme estatuído nos artigos 93 e 94 da

Carta das Nações Unidas46.

Logo, como salienta SYLVIA STEINER, a nenhum Estado é dado
olvidar a natureza imperativa das normas de proteção à pessoa, normas essas

que, ao lado de princípios como pacta sunt servanda, integram o chamado jus
cogens, normas obrigatórias que não admitem derrogação, produzindo efeitos

erga omnes 47.

Em suma, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade é não
só um costume e um princípio geral internacionais, mas também uma obrigação
erga omnes exigível de todos os Estados. Em qualquer dessas hipóteses, a
imprescritibilidade de crimes de lesa-humanidade é norma imperativa do

direito internacional dos direitos humanos48.

45 CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 50.
46 A Carta das Nações Unidas, também conhecida como Carta de São Francisco, criou a Organização das
Nações Unidas, em 26 de junho de 1945. Foi assinada pelo Brasil em 21 de julho de 1945 e ratificada em
21 de setembro de 1945.
47 STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e sua

integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 87.
48 Para ACCIOLY, em lição tradicional: “Como prova do direito costumeiro, citam-se atualmente os
tratados internacionais que ainda não tenham entrado em vigor ou que não foram ratificados por um
Estado contra o qual alguma de suas normas tenha sido invocada.” Ver em ACCIOLY, Hildebrando e
NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.. Manual de Direito Internacional Público. 15ª edição, São Paulo:
Ed. Saraiva, 2002, p. 45. Para ARÉCHAGA, as declarações da Assembléia Geral da ONU podem
explicitar normas consuetudinárias existentes, bem como gerar efeito concretizador de novos costumes
graças ao apoio dos Estados e ainda estabelecer um efeito indutor de novas práticas costumeiras,
fornecendo a opinio juris necessária para a consolidação do costume internacional. Ver em JIMÉNEZ DE
ARÉCHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo. Madrid: Ed. Tecnos, 1980, pp. 39 e
seguintes apud CARVALHO RAMOS, André. Direitos Humanos na Integração Econômica. Tese de
Livre-Docência, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2005, nota de rodapé 227, p. 92.
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Aliás, e conforme também já salientado nesta petição, em 1914, com a
ratificação da Convenção Concernente às Leis e Usos da Guerra Terrestre49

firmada em Haia em 1907, o Brasil reconheceu 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”50

. Ainda que tal preceito tenha sido veiculado no bojo de uma
Convenção relacionada ao direito humanitário em período de guerra, trata-se de
uma norma geral de interpretação. Ademais, tendo em vista a aproximação entre
o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos,
ambos regidos por premissas de proteção à vida e à dignidade da pessoa humana,
os parâmetros normativos interagem e convergem para um padrão único de
concretização, conforme a lição de CANÇADO TRINDADE e CELSO
LAFER51.

Assim, desde o início do século passado (muito antes da instituição da
ditadura militar no Brasil) o sistema normativo brasileiro reconhece
expressamente o valor vinculante dos princípios internacionais de proteção do
direito das gentes, dentre os quais se inclui o princípio da imprescritibilidade dos
crimes de lesa-humanidade.

Vale dizer, pelo fato do Brasil ser subscritor da Carta das Nações

Unidas e importante integrante da comunidade internacional52, e

especialmente por ter atribuído força normativa aos princípios jus gentium

do direito internacional para fins do seu próprio sistema interno de direito,

todos os Poderes da República (inclusive o Judiciário) estão vinculados aos

preceitos que estes veiculam.

Um desses princípios é justamente o da imprescritibilidade dos

crimes contra a humanidade.

49 Decreto n.º 10.719/14 que aprovou a Convenção Concernente às Leis e Usos da Guerra Terrestre.
50 Introdução à Convenção. Tradução livre. Original em inglês: “Until a more complete code of the laws
of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not
included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the
protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established
among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience.”
Disponível em <http://www.cicr.org/ihl.nsf/FULL/195?OpenDocument>. Acesso em 28 de novembro de
2007.
51 Cfr. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. As três vertentes da proteção internacional dos

direitos da pessoa humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados. São José
da Costa Rica/Brasília: IIDH, CICV e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1996, p.
59; LAFER, Celso. A Internacionalização dos Direitos Humanos – Constituição, Racismo e Relações

Internacionais. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 81/82.
52 Com pretensões, inclusive, de compor como membro permanente o Conselho de Segurança da ONU.
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É, aliás, o que proclama a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
conforme decisão proferida no caso “MASSACRE DE LA ROCHELA”
(sentença de 11 de maio de 2007):

5.2. A imprescritibilidade em decorrência da proteção

constitucional aos direitos humanos

Da mesma forma, há óbice constitucional a qualquer possibilidade de
afastar, por decurso de tempo, pretensões relativas ao conhecimento e
acertamento de graves atos de violação a direitos humanos, conforme já decidiu o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no histórico julgamento do caso
ELLWANGER (embora relativo ao crime de racismo, as premissas são
pertinentes a quaisquer outras graves violações de direitos humanos):

53 Cf. “Caso Barrios Altos Vs. Perú”. Sentença de 14 de março de 2001. Série C, n.º 75. Par. 41. No
mesmo sentido cf. “Caso La Cantuta”. Sentença de 29 de novembro de 2006. Série C, n.º 162. Par. 152;
Caso “Almonacid Arellano y otros Vs Chile”. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C, n.º 154. Par.
112; y “Caso de las Masacres de Ituango”. Sentença de 1º de julho de 2006. Série C, n.º 148. Par. 402.
Referências contidas no texto original.
54 Tradução livre do texto. Cf. “Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia”. “Fondo, Reparaciones
y Costas”. Sentença de 11 de maio de 2007. Série C, n.º 163. Par. 294. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.doc>. Acesso em 24 set. 2007.
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Em igual sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
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